คํานํา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรมีแผนพัฒนาระยะยาว ๑๕ ป สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕ และแผนกลยุทธ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ที่เปนกรอบในการ
กําหนดทิศทางของสถาบัน และนําไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานใหบรรลุภารกิจของสถาบันอยางมีประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติราชการฉบับนีแ้ บงเปน ๔ สวน คือ สวนที่ ๑ บทนํา เกีย่ วกับกระบวนการจัดทํา
แผนฯ ส ว นที ่ ๒ สรุ ป งบประมาณรวมของสถาบัน บัณฑิ ตพัฒ นบริ ห ารศาสตร (งบแผน ดิ น และเงิน นอก
งบประมาณ) สวนที่ ๓ ยุทธศาสตรสถาบัน/กลยุทธ/แผนงาน - โครงการ และตัวชี้วัดของสถาบัน/ตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป/ ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร./ ตัวบงชี้ สกอ./ ตัวชี้วัด สมศ. ที่สถาบันจะดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สวนที่ ๔ ปฏิทินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
กองแผนงาน หวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จะ
เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน ทําใหการดําเนินงานตางๆ ในรอบปบรรลุตามเปาหมาย/วัตถุประสงคที่ตั้งไว
กองแผนงาน
กุมภาพันธ ๒๕๕๗
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 สารบัญ
 สารบัญแผนภาพ
 สวนที่ ๑ บทนํา

 ๑. กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
 ๒. กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการแบบมีสว นรวม
 ๓. กระบวนการนําแผนไปสูการปฏิบัติ
 ๔. กระบวนการควบคุม และประเมินผล
 ๕. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และยุทธศาสตรการบริหารสถาบันฯ

 สวนที่ ๒ สรุปงบประมาณรวมของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
(งบแผนดิน และเงินนอกงบประมาณ)

 งบประมาณรายจายเงินแผนดิน จําแนกตามยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันฯ
 งบประมาณรายจายเงินรายได จําแนกตามยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันฯ
 งบประมาณรายจายเงินทุนคณะ/สํานัก เงินกองทุนและเงินอื่นๆ จําแนกตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาสถาบันฯ
 งบประมาณรายจายเงินหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษและนานาชาติ จําแนกตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาสถาบันฯ
 งบประมาณรายจายเงินกิจกรรมพิเศษ การศึกษาภาคปกติ และการศึกษาภาคพิเศษ จําแนก
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันฯ
 งบประมาณรายจายเงินภาคพิเศษ จําแนกตามยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันฯ
 งบประมาณรายจายศูนยศึกษาและพัฒนาวิชาการ จําแนกตามยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันฯ
 สวนที่ ๓ ยุทธศาสตรสถาบัน/กลยุทธ/แผนงาน – โครงการ และตัวชี้วัดของสถาบัน/ตัวชี้วัดของ
ก.พ.ร./ตัวชี้วัด สกอ. ที่สถาบันจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การสรรหา/คัดเลือก และพัฒนาบุคคลทุกกลุมใหมีขีดความสามารถสูง
(Talent People) สามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสูความเปนมหาวิทยาลัยระดับโลกได
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การระดมทรัพยากรเพือ่ การพัฒนาสถาบัน
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารงานตางๆ ของสถาบัน ใหเอื้อตอการปฏิบัติภารกิจไปสู
ความเปนเลิศทางวิชาการ
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางเครือขายความรวมมือกับองคการภายนอก ทัง้ ในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การเสริมสรางแบรนดของสถาบันใหม (Rebranding)
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การรักษาความเปนเลิศทางวิชาการดานหลักสูตร งานวิจยั และการบริการ
วิชาการที่มีความโดดเดนและสอดคลองกับความตองการของสังคม
 ยุทธศาสตรที่ ๗ การเสริมสรางบทบาทและความรับผิดชอบตอสังคม
 ยุทธศาสตรที่ ๘ การพัฒนาความเขมแข็งของศูนยพัฒนาวิชาการตางๆ ของสถาบัน

 สวนที่ ๔ ปฏิทินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๒๕๕๗

 ปฏิทินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ.
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สารบัญแผนภาพ
 แผนภาพที่ ๑ วงจรการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
 แผนภาพที่ ๒ แสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรการพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
 แผนภาพที่ ๓ ขั้นตอนการนําแผนปฏิบัติราชการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไปสูการ
ปฏิบัติในระดับหนวยงานและการติดตามประเมินผล
 แผนภาพที่ ๔ NIDA Strategy Map
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สวนที่ ๑

บทนํา

สวนที่ ๑
บทนํา
๑. กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ จัดทําขึ้นเพื่อเปนกรอบในการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามยุทธศาสตรการพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามวิสัยทัศน พันธกิจ และปรัชญาของสถาบัน
สถาบันมีกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ อยางเปน
ระบบครบวงจร ตัง้ แต การกํา หนดนโยบาย การจัดทําแผน การถายทอดแผนสูการปฏิบัติแ ละการติดตาม
ประเมินผล โดยมีวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคเปนกรอบในการดําเนินงาน ไดมุงเนนใหหนวยงานมีสวน
รวมในการกําหนดนโยบาย/แผนงาน/โครงการที่ตรงตามบทบาทและภารกิจของหนวยงาน ซึ่งสอดคลองกับ
นโยบายของสถาบัน มีการสัมมนาระดมสมองและกําหนดเปาหมายหนวยงานที่สอดคลองกับเปาหมายของ
สถาบัน เพื่อนําไปสูการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน มีการกําหนดตัวชีว้ ัด เปาหมาย ที่ชัดเจน เพือ่ เปนแนวทางใน
การประเมินผลการดําเนินงาน และสามารถตอบสนองภารกิจของสถาบัน การดําเนินการตามกระบวนการ
จัดทําแผน
สถาบันไดนําแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร แผนพัฒนาระยะยาว ๑๕ ป สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ๒๕๖๕ และแผนกลยุทธ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) เปนกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป และ
นําขอมูลที่ไดจากการศึกษา วิจัย สํารวจ และขอเสนอแนะจากผูประเมินภายนอก มาวิเคราะหเพื่อกําหนด
แนวทางในการพัฒนา และประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
๑.๑ ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
๑.๒ พิจารณาจุดออน และขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
รอบแรก และรอบที่ ๒
๑.๓ ขอเสนอแนะจากผลการตรวจรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
๑.๔ ความสอดคล องกั บ พระราชบัญ ญัติการศึกษาแหงชาติ และวัตถุป ระสงคตาม
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. ๒๕๐๙

๑
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๑.๑ ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strength)
๑) คณาจารยมีความเชี่ยวชาญ
๒) ความสามารถในการหารายไดจากการสอน วิจัย บริการวิชาการ
๓) การบริหารจัดการสมัยใหม
๔) เปนมหาวิทยาลัยที่มีเอกลักษณดานพัฒนบริหารศาสตร
๕) มีชื่อเสียง ซึ่งสรางสมมาตั้งแตในอดีต
๖) ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาสามารถเขาศึกษาตอไดทุกหลักสูตร
๗) ผูบริหารมีชื่อเสียง/มีความสามารถเปนที่ยอมรับ
จุดออน (Weakness)
๑) ขอจํากัดของแหลงทุน
๒) ไมมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
๓) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไมสมบูรณ
๔) ทําเลที่ตั้งหางไกลจากศูนยกลางของเมือง
๕) ขาดวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม
๖) การตลาดยังไมเขมแข็ง
๗) ขาดการสนับสนุนและสงเสริมความเปนเลิศ
๘) อัตลักษณของสถาบันดานการบริหารการพัฒนายังไมเปนรูปธรรม
๙) ความไมตอเนื่องเชิงยุทธศาสตรและนโยบายของสถาบัน
โอกาส (Opportunities)
๑) คานิยมของสังคมที่ตองการวุฒิการศึกษาสูงขึ้น
๒) คานิยมของสังคมเรื่องการศึกษาเรียนรูตลอดชีวิต
๓) บัณฑิตศึกษาเปนที่ตองการของสังคม
๔) องค การสมั ย ใหม ใ นกระแสโลกาภิวั ต นก ดดั น ใหบุ ค ลากรขององค ก ารต องพั ฒ นาขี ด
ความสามารถของตนเองเพิม่ สูงขึน้ ตอเนือ่ งตลอดเวลา ทัง้ ดานการศึกษาตอเนือ่ งและการ
ฝกอบรม
๕) มีศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จดํารงตําแหนงระดับสูง ในองคการภาครัฐ/เอกชน
๖) สถาบันมีความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยตางประเทศจํานวนมาก
๗) แนวนโยบายของรัฐใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษา
๘) ผูเรียนมีความตองการที่จะพัฒนาทักษะสูงขึ้น
๙) ผูเรียนมีความตองการความรูแบบบูรณาการมากขึ้น
อุปสรรค (Threats)
๑) การเปดสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตมีจํานวนมากและหลักสูตรมีความหลากหลาย
๒) ขอจํากัดของงบประมาณแผนดิน
๓) คานิยมของผูศ ึกษาตอไมใหคุณคากับคุณภาพการศึกษา
๔) ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีแนวโนมคุณภาพลดลง
๕) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร
๖) การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี
๒
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รอบสาม

๑.๒ ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบแรก รอบสอง และ
จุดออนของสถาบันจากการประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบแรก คือ
๑) การขยายการเปดสอนในหลักสูตรภาคพิเศษ ภูมิภาคทําใหสัดสวนระหวางอาจารยกับ
นักศึกษาคอนขางสูง
๒) สถาบันควรดําเนิน การตามปรัชญา และปณิธาน คือ ผลิตผูนําการเปลี่ยนแปลง และ
สงเสริมใหบัณฑิตเขาสูชุมชนมากขึ้น
๓) ยังไมใหความสําคัญกับการเรียนการสอนในลักษณะ สหวิทยาการ
๔) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู หองสมุด จํานวนหนังสือ ไมเพียงพอตอการศึกษาคนควา และยัง
ไมมีหนวยพัฒนาอาจารยเพื่อชวยพัฒนาการสอนของอาจารย
๕) บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารทางวิชาการยังมีนอย งานวิจัยสวนใหญเปนงาน
บุคคล ควรสรางงานวิจัยที่เปนโครงการบูรณาการ หรือ วิจัยระดับสถาบันใหมากขึ้น
๖) การเขารวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษายังมีนอย เนื่องมาจากลักษณะ
การเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา
๗) ยังขาดการเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยในประเทศ และตางประเทศ

สถาบัน ไดนําผลการประเมิน คุณภาพภายนอก รอบที่ ๑ (ป ๒๕๔๗) มาจัดทําแผนพัฒนา
ปรับปรุงของสถาบัน โดยไดกําหนดมาตรการ และดําเนินงานตามมาตรการในการพัฒนาคุณภาพ ๔ มาตรการ
ดังนี้
๑. ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรขององคกร
๒. ปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรและเทคโนโลยี
๓. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
๔. พัฒนาดานการติดตอสื่อสาร
จุดออนของสถาบันจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสอง คือ
๑. เนื่องจากสถาบันมุงเนนเปนมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตและงานวิจัย ควรมุงเนนการเรียน
การสอนระดับปริญญาโท แผน ก (วิทยานิพนธ) เพื่อเสริมสรางผลงานวิจัยมากขึ้น
๒. ควรบูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการ กับการเรียนการสอน
๓. สัดสวนอาจารยตอนักศึกษายังไมเปนไปตามเกณฑ
๔. ยังไมมีหลักสูตรลักษณะสหวิทยาการ
๕. ยังไมพบมาตรการที่ชัดเจนในการสรางองคความรูใหมจากการวิจัย
๖. ไมพบการดําเนินงานที่เทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาอื่น
ขอเสนอแนะจากผูประเมินคุณภาพการศึกษา รอบสอง คือ
๑. สถาบันฯ ควรทบทวนกระบวนการในการกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจของสถาบันฯ
และคณะวิชาใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมรับรู
๒. หากลไกที่สงเสริมใหนักศึกษาทั้งภาคปกติ และ ภาคพิเศษ เลือกแผนการศึกษา แผน ก.
เพิ่มมากขึ้น และสงเสริมใหตีพิมพในวารสารที่เปนมาตรฐานระดับสากลของแตละกลุม
สาขา
๓. หากลไกใหคณาจารยตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติเพิ่มมากขึ้น
๓
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๔.
๕.
๖.

๗.
๘.
๙.
๑๐.

๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

ปรับปรุงวารสารของสถาบันหรือของคณะใหเปนที่ยอมรับมากขึ้นตามมาตรฐานของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
จัดทําแผนการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายในการจัดการเรียนการสอนที่มุง เนน
วิจัย
การสรางพหุภาคีในการทํางาน หรือการวิจัย สถาบันฯ ควรหามาตรการในการสงเสริม
ศูนยแหงความเปนเลิศ (Excellent Center) ทีม่ ีอยูแ ลวและอาจพัฒนาศูนยแหงความ
เปนเลิศเพิม่ เติม โดยเนนประเด็นที่เปน จุดเดนของสถาบันฯ และสถาบันฯ ตองสราง
มาตรการเพือ่ สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยจากตางคณะและสาขาวิชามารวมกัน
ทําวิจัยอยางทั่วถึง พรอมทั้งใชงบประมาณภายในพัฒนางานวิจัยที่เปนจุดเดนนั้น
ผลการดําเนินงานดานบริการวิชาการซึง่ เปนจุดเดนของสถาบันฯ สถาบันฯควรมีกลไก
เชิงระบบในการนําความรูจากบริการวิชาการไปสูการเรียนการสอนมากขึ้น
ปรับปรุงระบบฐานขอมูลของสถาบันฯ เพื่อการตัดสินใจหรือการบริหาร
บูรณาการกิจกรรมสงเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหเขากับการเรียนการสอน
การวิจัย ใหเปนรูปธรรม นอกเหนือจากการจัดงานตามประเพณี
การพัฒนาหลักสูตรควรปรับปรุงระบบการทํางานใหมีความชัดเจนและมีหลักฐาน เชน
คณะกรรมการหลักสูตร กรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการประเมินผลหลักสูตร และ
สถาบันฯ ควรทําวิจัยสถาบันเพื่อหาผลกระทบ (Impact) ของการจัดการเรียนการสอน
แบบแผน ข. ที่ไมมีการทําวิทยานิพนธ และมีการศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษา
อื่นที่มีพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอนแบบเดียวกัน
เนนสงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพใหเปนรูปธรรมและมีความชัดเจนมากขึน้ และควรมี
การสงเสริมใหคณาจารยไปอบรมเทคนิคในการพัฒนาหลักสูตร เทคนิคการสอน
นอกเหนือจากการเรียนรูแบบธรรมชาติจากอาจารยอาวุโสสอนอาจารยรุนนอง
ควรจัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานตามพันธกิจของผูบริหาร
สรางความเขมแข็งของสมาคมศิษยเกา ทัง้ ระดับสถาบันฯ และระดับคณะใหกลับมา
สนับสนุนสถาบันฯ ใหมากขึ้น
หามาตรการและกลไกที่เหมาะสมในการแกปญหาของสํานักวิจัยดานนักวิจัย โดย
พิจารณาถึงความกาวหนาทางวิชาการ
เพื่อการเตรียมพรอมการกาวไปสูม หาวิทยาลัยในกํากับ สถาบันฯ ควรมีการวิเคราะห
ตนทุน (Unit Cost) ในการผลิตทีถ่ ูกตองและเชื่อถือได ตลอดจนวางแผนดานรายรับ
และรายจายเพื่อรักษาและสงเสริมคุณภาพการศึกษาที่ดีอยูแลวใหดีขึ้น
แมวาหนวยงานตาง ๆ ภายในสถาบันฯ ไดตระหนักถึงระบบประกันคุณภาพ และนํา
ผลลัพธมาเปนตัวชีว้ ัดในการดําเนินการและกําหนดเปนเปาหมายในการทํางาน แต
สถาบันฯ ยังตองสรางความเขาใจ และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ใหสอดรับบริบทของสถาบันฯ ใหเขาถึงบุคลากรทุกระดับ และใหถือปฏิบัติเปนนิสัย
อยางตอเนือ่ งและยัง่ ยืน หรือ อาจนําระบบประกันคุณภาพอื่น ๆ มาประยุกตใช และ
เรงดําเนินการนําผลวิจัยสถาบันมาใชอยางเปนระบบ

๔
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ขอเสนอแนะจากผูประเมินคุณภาพการศึกษา รอบสาม คือ
ระดับสถาบัน
๑. ควรกําหนดมาตรการที่เปนรูปธรรมเพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญา
เอก และปริญญาโท แผน ข ตีพิมพผลงานในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึน้ และควร
กําหนดมาตรการที่เปนรูปธรรมเพือ่ สนับสนุนและสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาโท
แผน ข นําผลงานไปเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเพิ่มขึ้น
๒. ควรพิจารณากําหนดมาตรการเพื่อเพิ่มจํานวนผูเ ขาศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญา
โท แผน ก และควรใชศักยภาพทั้งในดานบุคลากรทางวิชาการและสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการเพิ่มหลักสูตรนานาชาติใหมากขึ้น
๓. ควรกํ า หนดมาตรการเร ง รั ด ให อ าจารย ใ นคณะที ่จั ด ตั ้ง ใหม ทํ า ผลงานทางวิ ช าการ
โดยเฉพาะผลงานวิจัย เพือ่ ใหมีจํานวนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธสอดคลองกับจํานวน
นักศึกษา แผน ก และนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่เขาสูขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ
๔. ควรกําหนดใหทุกคณะระบุการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเปนพันธกิจของคณะ และ
ควรกํ า หนดตั ว บ งชี ้ความสํา เร็จ ดานการทํานุ บํารุ งศิล ปะและวั ฒ นธรรม โดยคํา นึ งถึ ง
เปาหมายของพันธกิจ และออกแบบโครงการหรือกิจกรรม ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามทีร่ ะบุไว
ในมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
๕. ควรเพิ่มกิจกรรมดานการใหความรูและการฝกปฏิบัติ เพื่อสรางความเขาใจในระบบประกัน
คุณภาพ และเพิ่มทักษะในการจัดเตรียมหลักฐานและเอกสารตางๆ เพือ่ ประกอบการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพ โดยควรดํ า เนิ น การให ค รอบคลุ ม บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ทุ ก หน ว ยงาน
นอกจากนี้ ควรกําหนดประเด็นการจัดการความรูด านการประกันคุณภาพการศึกษาไวใน
แผนการจัดการความรูของสถาบันดวย
๖. ควรสือ่ สารใหเปนที่รับทราบทั่วกันทัง้ ในกลุม คณาจารย เจาหนาที่ นักศึกษาและศิษยเกา
เพื่อจะไดใชอาคารและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหเกิดประโยชนมากยิ่งขึ้น
ระดับคณะ
- คณะทีจ่ ัดตั้งขึน้ ใหมในปการศึกษา ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ ควรเตรียมการในสวนทีเ่ กีย่ วของ
กับระบบและกลไกเพื่อใหวิทยานิพนธอยูใ นระดับมาตรฐาน ไดแก จํานวนและคุณสมบัติ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหมีจํานวนที่เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา โดยการจัดหา
อาจารยประจําเพิ่มเติม การวางแผนดานการวิจัย เปนตน
- สถาบันควรใหคําแนะนําเกีย่ วกับการวางระบบและกลไกทีเ่ กี่ยวของกับการดําเนินการ
วิ ท ยานิ พ นธ สารนิ พ นธ หรื อ การค น คว า อิ ส ระ และการตี พิ ม พ ผ ลงานของผู สํ า เร็ จ
การศึกษา รวมไปถึงการพัฒนาความรู ความเขาใจแกผูปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการ
ภายใน
๑.๓ ขอ เสนอแนะจากผลการตรวจรายงานการประเมิน ตนเอง (SAR) ระดั บสถาบั น
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
- สถาบันควรจัดทําขอมูลตาง ๆ ของสถาบัน เปนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพรอมในการ
ประเมินระดับสากล
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องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
- ควรจัดทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรที่เปนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) เพื่อประโยชนตอการพัฒนาหลักสูตรและการ
พัฒนาการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิไดชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ควรสงเสริมการนําองคความรูไปใชเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนอยางเปนรูปธรรมมาก
ยิ่งขึ้น
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสติ นักศึกษา
- การประเมินคุณภาพของการใหบริการในดานตางๆ ที่คณะดําเนินการจัดใหกับนักศึกษา
ควรมี ก ารประเมิ น ให เป น ค าคะแนนเต็ ม 5 และคณะควรปรับ ปรุ งใหเ ปน ไปตามเกณฑ
มาตรฐานการวัด
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
- ควรปรับเกณฑการประเมินอาจารยใหมีความยืดหยุนในเรื่องการตีพิมพในวารสารที่อยูใน
ฐานขอมูล ISI, SCI mago เนือ่ งจากเปนขอเสนอแนะมาหลายปแตยังไมมีการดําเนินการ
อยางเปนรูปธรรม
- ควรมีระบบติดตามการเก็บขอมูลของงานวิจัยที่ตีพิมพ งบประมาณที่ไดรับ คาน้ําหนักของ
งานวิจัย หนังสือรับรองการนําไปใชประโยชนจากงานวิจัย ซึง่ ผูท ําวิจัยควรเปนผูร ับผิดชอบ
ในการเก็บขอมูลของตนเอง
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
- สถาบันควรสอดแทรกเนื้อหาทางศิลปะและวัฒนธรรมไทยในการจัดการเรียนการสอนให
มากขึ้น
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
- ควรปรับการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของการทํางาน โดยบรรจุลงในแผน KM ของ
หนวยงาน โดยคํานึงถึง Core Business เปนหลัก เชน ปรับปรุงเรือ่ งของการจัดการ
งบประมาณให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ทั ้ง ในด า นของการจั ด การงบประมาณและคุ ณ ภาพ
การศึกษาของสถาบัน
๑.๔ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. ๒๕๐๙
สถาบั น ได จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการที ่มี ก ารบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษาที ่ส อดคล อ งกั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และเปนไปตามวัตถุประสงคในการจัดตั้งสถาบัน
ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. ๒๕๐๙ คือใหการศึกษาวิชาการบริหารและการ
พัฒนา ทําการวิจัย สงเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง
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๒. กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการแบบมีสวนรวม
สถาบันไดเปดโอกาสใหผูบ ริหารทุกระดับ ทุกหนวยงาน และผูป ฏิบัติงานไดมีสวนรวมในการ
กําหนดทิศทาง เปาหมาย และแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อกําหนดเปนแผนปฏิบัติราชการรวมกัน โดย
๑. มุงเนนการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ เพื่อใหการบริหารราชการเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และเปนประโยชนตอความตองการของประเทศ มีการวางแผนกลยุทธ กําหนดวิสัยทัศน
แผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว
๒. กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันสอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ และ
ยุทธศาสตรชาติ
๓. มีการวางแผนปฏิบัติการ (Operational Planning) โดยการนํากลยุทธมากําหนดเปน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อใหเกิดผลสําเร็จโดยมีเปาหมายทีแ่ สดงถึงผลผลิต ผลลัพธ และไดเชือ่ มโยงกับ
การจัดสรรงบประมาณ แบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (Strategic Performance Based Budgeting)
๔. มอบหมายผูร ั บ ผิดชอบตอการปฏิบัติงานทีช่ ัดเจน และมีเปาหมายการทํางานทีต่ กลง
รวมกัน
๕. มีตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะนําไปสูการวัดผล
การปฏิบัติงาน และปรับปรุงพัฒนางานใหดียิ่งขึ้น
สรุปการดําเนินงานดังกลาวสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ คือ
๑. มีวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค มีเปาหมายเนนผลผลิตและผลลัพธที่ชัดเจน
๒. ผูบ ริหารทุกระดับของสถาบันมีเปาหมายของการทํางานทีช่ ัดเจน สอดคลองกับพันธกิจ
หลักของสถาบัน
๓. มีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานเพื่อใหสามารถติดตามการปฏิบัติงานได และสามารถนําไป
เทียบเคียงเพื่อการแขงขันได
๔. จัดสรรงบประมาณโดยการเชื่อมโยงกับแผนงาน/โครงการที่สอดคลองกับยุทธศาสตร
๕. นอกจากสงเสริมการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย ของสถาบันแลว ยังมี
การกระจายอํานาจการตัดสินใจในการบริหารไปสูผูปฏิบัติงานทุกระดับ
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๓. กระบวนการนําแผนไปสูการปฏิบัติ
สถาบันไดกําหนดแนวทางในการนําแผนไปสูการปฏิบัติ หลังจากการแปลงกลยุทธตางๆ ที่
กําหนดไว ออกเปนแผนปฏิบัติการประจําปแลว โดย
๓.๑ จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป (Action Plan)
กําหนดใหแตละหนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
กิ จ กรรมในการดํ า เนิ น งาน/โครงการที ่ส อดคลอ งกั บ ยุท ธศาสตรการพั ฒ นาสถาบัน เป าประสงค ตัว ชี้วั ด
เป า หมายตั ว ชี ้วั ด ระยะเวลา ผู รั บ ผิ ด ชอบ งบประมาณ เพื ่อ เป น กรอบแนวทางในการปฏิ บั ติ ง านแต ล ะ
ปงบประมาณ
๓.๒ การปฏิบัติตามแผน (Take Action)
๓.๒.๑ มีกระบวนการในการถายทอดแผนเพือ่ นําไปสูก ารปฏิบัติใหเปนไป
ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยผูบริหารสือ่ สารทําความเขาใจกับผูปฏิบัติงานทุกระดับ ทั้งผูทีเ่ กีย่ วของ
โดยตรง และผูใหการสนับสนุนไดตระหนักถึงการมีเปาหมายรวมกัน โดยใหมีความรับผิดชอบในบทบาทและ
ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย และนําไปปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยมีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานเปน
ลายลักษณอักษรระหวางผูบริหารระดับสูงกับผูบริหารหนวยงาน
๓.๒.๒ มีการเตรียมความพรอมของระบบบริหารจัดการ ไดแก
- มี ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู ข อ ง ส ถ า บั น (Knowledge
Management) เพื ่อเปน การเสริมสรางขีดสมรรถนะการเรียนรูใ นองคกร ใหมีเพีย งพอตอการนําไปใช
ปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงระบบ/วิธีการทํางานใหสามารถสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการได
สําเร็จ
- มี ร ะบบโครงสร า งพื น
้ ฐานด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ซึ่ ง
ครอบคลุมเครื่องมือ อุปกรณ ระบบฐานขอมูล ระบบเครือขายการสื่อสาร ชวยสนับสนุนการดําเนินงานตาม
แผน
- มีร ะบบการบริห ารความเสีย
่ งของสถาบัน เพือ่ เปนกลไกในการ
ควบคุมและจัดการความเสีย่ งต างๆ ที ่มีผ ลกระทบตอสถาบัน และเปนกระบวนการสําคัญที่จะชวยใหการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบรรลุผล และเปนภูมิคุมกันใหแกสถาบันในการเผชิญตอการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก
- มีระบบการควบคุมภายในทีค
่ รอบคลุมทุกภารกิจทั้งดานการเรียน
การสอน ดานงานวิจัย ดานงานฝกอบรม ดานการคลัง ดานการพัสดุ ดานบุคคล ดานสารสนเทศ เพื่อควบคุม
และปองกันความเสีย่ งดานการปฏิบัติการ เพือ่ ใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับที่ถูกตอง และ
ตามหลักธรรมาภิบาล
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๔. กระบวนการควบคุม และประเมินผล
สถาบั น ได กํ า หนดให มี ร ะบบและกลไกในการควบคุ ม กํ า กั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผล
ดําเนินงานตามแผนดังนี้
๔.๑ มีการติดตามผลการดําเนินงาน โดยผานที่ประชุม ทคอ. การวางแผนและประเมินผล
ซึง่ ประกอบด ว ยผู บ ริ ห ารสถาบั น รองคณบดีฝายวางแผนของทุกคณะ ผูอํานวยการสํานักของสํานัก และ
ผูอํานวยการของทุกกอง/สํานักงาน
๔.๒ การรายงานความกาวหนาในการดําเนินงาน ผูบ ริหารคณะ/สํานัก รายงานผลตอที่
ประชุมคณบดีและผูอ ํานวยการสํานัก ทุกไตรมาส เพือ่ รับทราบความกาวหนาในการดําเนินงานเปนระยะๆ
รวมทั้งสงขอมูลยอนกลับใหแกผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ เพื่อปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน ใหเปนไปในแนวทางที่
เหมาะสม
๔.๓ มีการวัดผลและประเมินผล โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เปนเครื่องมือใน
การวั ด ผลการดํ า เนิ น งานที ช่ ั ด เจน ครอบคลุ ม ทั ้ง ในเชิ ง ปริ ม าณ คุ ณ ภาพ เวลา และความพึ ง พอใจของ
ผูร ับบริการ มีการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและประเมินผลขอมูล ตลอดจนทําการสํารวจ เพื่อประเมิน
ผลสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนในแตละรอบเวลา ผลที่ไดจากการประเมินจะเปนขอมูลพื้นฐานในการ
วางแผนกลยุทธและจัดทําแผนปฏิบัติราชการในปตอไป
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แผนภาพที่ ๑ วงจรการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ขอมูลปอนกลับ

การจัดทําแผน

การนําแผนไปสูการปฏิบัติ

กระบวนการควบคุม
และประเมินผล

 ความสอดคลองของแผนบริหาร
 แปลงกลยุทธเปนแผนปฏิบตั งิ าน
ราชการแผนดิน แผนปฏิบัติราชการของ ประจําป (Action Plan) กําหนด
กระทรวง แผนปฏิบตั ริ าชการของ
เปาหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด ผูร ับผิดชอบ
สถาบัน และยุทธศาสตรการพัฒนา
สถาบัน

 ติดตามผลการดําเนินงาน
- กําหนดระบบและกลไกในการ
ติดตาม
- หนวยงานรวบรวมผลการ
ดําเนินงาน

 ทบทวนปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน
พันธกิจ คานิยมรวม ยุทธศาสตร

 การปฏิบตั ติ ามแผน (Take Action)

 วิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร
ทัง้ ภายในและภายนอก (SWOT
Analysis)
 ขอเสนอแนะจาก สมศ. รอบแรก
รอบสอง และรอบสาม
 ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน (SAR ๒๕๕๖)

- ถายทอดแผน/สื่อสาร ทําความ
เขาใจกับผูรับผิดชอบ

 รายงานผลความกาวหนา
- หนวยงานรายงานผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับเปาหมาย
 ประเมินผลการปฏิบัติงาน
- รวบรวมขอมูล
- วิเคราะหขอมูล
- ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน

 เชือ่ มโยงกับระบบงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (SPBB)
 มุงเนนการมีสวนรวมของบุคลากร
ทุกระดับ ผูร ับบริการ และผูมสี วนได
สวนเสีย

- จัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานเปน
ลายลักษณอักษร
 เตรียมพรอมภารกิจสนับสนุน
- ระบบการจัดการความรูในองคกร
(KM)
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
- พัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากร
- ระบบบริหารความเสี่ยง
- ระบบควบคุมภายใน
- ระบบจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคกร
- ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

๑๐

เปนขอมูลยอนกลับเพื่อปรับแผน
และ/หรือจัดทําแผนในปตอไป

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

แผนภาพที่ ๒ แสดงความเชือ่ มโยงระหวางแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
นโยบายรัฐบาล/แผนการ
บริหารราชการแผนดิน

นโยบายที่ ๑ นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก

(๑.๖ เรงฟน ฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพือ่ นบานและนานาประเทศ
๑.๑๒ เรงเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ)

เปาหมายเชิงนโยบาย
ของรัฐบาล

๓. ภาคสวนที่เกี่ยวของของไทยมีความเขาใจ
และตระหนักถึงประโยชนและผลกระทบใน
การเขาสูป ระชาคมอาเซียน เพือ่ ใหสามารถ
ปรับตัวและเพิ่มความสามารถในการแขงขัน

ยุทธศาสตร
กระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตรการเพิม่ ขีดความสามารถ
ของทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับการ
เปดเสรีประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร
การพัฒนาสถาบัน

๒. ประเทศไทยมีภาพลักษณที่ดีใน
สายตานักทองเที่ยว

ยุทธศาสตรการสรางโอกาส
ทางการศึกษาแกประชากร
ทุกกลุมอยางเทาเทียม

นโยบายที่ ๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวติ
(๔.๑ นโยบายการศึกษา)
๑. พัฒนา ๕ ศักยภาพของพื้นที่ ใน ๕ กลุมอาชีพใหม ใหสามารถแขงขันได
ใน ๕ ภูมภิ าคหลักของโลก
๒. ผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐานและมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น
๕. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพ ไดรับการเผยแพร นําไปใชประโยชน
เพื่อการพัฒนาสังคม ประเทศ หรือตอยอดในเชิงพาณิชย

ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา และการฝกอาชีพใหสอดคลอง
กับตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

ยุทธศาสตรการสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนา เพื่อสรางนวัตกรรม
และการพัฒนาประเทศ

๑. ยุทธศาสตรการสรรหา/คัดเลือก และพัฒนาบุคคลทุกกลุมใหมีขดี ความสามารถสูง (Talent People) สามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสูค วามเปนมหาวิทยาลัยระดับโลกได
๒. ยุทธศาสตรการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาสถาบัน
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารงานตางๆ ของสถาบัน ใหเอื้อตอการปฏิบตั ิภารกิจไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ
๔. ยุทธศาสตรการสรางเครือขายความรวมมือกับองคการภายนอก ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
๕. ยุทธศาสตรการเสริมสรางแบรนดของสถาบันใหม (Rebranding)
๖. ยุทธศาสตรการรักษาความเปนเลิศทางวิชาการดานหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเดนและสอดคลองกับความตองการของสังคม
๗. ยุทธศาสตรการเสริมสรางบทบาทและความรับผิดชอบตอสังคม
๘. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเขมแข็งของศูนยพัฒนาวิชาการตางๆ ของสถาบัน

แผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติราชการประจําป
ระดับหนวยงาน

แผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติราชการประจําปของคณะ/สํานัก/หนวยงาน

๑๑

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

แผนภาพที่ ๓ ขั้นตอนการนําแผนปฏิบัติราชการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไปสูก ารปฏิบัติ
ในระดับหนวยงานและการติดตามประเมินผล
ตัวชีว้ ดั ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

แผนปฏิบตั ริ าชการ ๔ ป
ของสถาบัน (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)

๙ องคประกอบ
ของ สกอ.

แผนปฏิบัติราชการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เสนอ ทคอ. การวางแผนและประเมินผล
เสนอ ทคอ. สถาบัน

 ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน
 กลยุทธ
 ตัวชี้วัด (สกอ./สมศ./

ก.พ.ร./สงป./สถาบัน)
 เปาหมาย
 ขอมูลพื้นฐาน
 แผนงาน/โครงการ
 ผูรับผิดชอบ

สภาสถาบันอนุมัติ/เสนอแนะ
ทคอ. สถาบัน รวมพิจารณา
เวียนสภาสถาบัน
-

ติดตามประเมินผล
ทคอ. การวางแผน
และประเมินผล
ทคอ. การศึกษา
ทคอ. การบริหาร
ทคอ. สถาบัน

หนวยงานดําเนินการตามแผนปฏิบตั ริ าชการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๗

เผยแพรแผนปฏิบตั ริ าชการสถาบันฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

จัดทํารายงานประจําป ๒๕๕๖
(ผนวกผลการประเมินคุณภาพการศึกษา)
ประเมินทุกป

การประเมินโดยหนวยงานภายนอก
- คณะกรรมการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบตั ิ
ราชการ (ก.พ.ร.)

ประเมินในรอบ ๕ ป

การประเมินภายในสถาบัน
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับสถาบัน
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ/สํานัก

คณะอนุกรรมการประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน

ประเมินคุณภาพภายนอกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

ยุทธศาสตร/กลยุทธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ ๑ การสรรหา/คัดเลือก และ
พัฒนาบุคคลทุกกลุมใหมีขีดความสามารถ
สูง (Talent People) สามารถขับเคลื่อน
สถาบันไปสูความเปนมหาวิทยาลัยระดับ
โลกได

ยุทธศาสตรที่ ๒ การระดมทรัพยากรเพื่อ
การพัฒนาสถาบัน

กลยุทธ

๑.๑ สรรหาคัดเลือก พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถและศักยภาพสูง มีคุณธรรม
(Talent Worker) ไวกับสถาบัน
๑.๒ คัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูง (Talent Student) เขามาเรียนใน
หลักสูตรตางๆ ของสถาบัน
๑.๓ ขับเคลื่อนใหคณาจารย/นักวิจัย ผลิตผลงานและเผยแพรผลงานใหมากยิ่งขึ้น
๑.๔ เสริมสรางความเขมแข็งของคานิยมรวม WISDOM ใหเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคการ
ของสถาบัน (กลยุทธเดียวกับ ๗.๑)
๒.๑ ขยายฐานเงินงบประมาณแผนดิน
๒.๒ ขยายฐานรายไดของสถาบัน และปรับปรุงวิธีจัดสรรเงินรายไดเขาสถาบัน
๒.๓ ระดมทุนเพื่อการพัฒนาสถาบัน ดวยกลยุทธการระดมทุนรูปแบบใหม
๒.๔ บูรณาการการใชทรัพยากรรวมกันทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ

ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาระบบ
บริหารงานตางๆ ของสถาบัน ใหเอื้อตอ
การปฏิบัติภารกิจไปสูความเปนเลิศทาง
วิชาการ

๓.๑ กําหนดภาระงานของอาจารยใหมีความยืดหยุน
๓.๒ พัฒนาสถาบันฯ ใหเปนองคการแหงความเปนเลิศ (High Performance Organization :
HPO) ดวยการพัฒนาระบบงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ตอไปนี้
๑) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT)
- ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส (e-Office)
- ระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Library)
- ระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส (e-Learning)
- ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System : MIS)
- ระบบทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส (e-Testing)
๒) ระบบบริการการศึกษา
๓) ระบบการเงิน และบัญชี
๔) ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management : HRM)
๕) ระบบการจัดซื้อจัดจาง
๖) ระบบงบประมาณ
๗) ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
๘) ระบบการควบคุมภายใน
๙) ระบบการจัดการความเสี่ยง
๑๐) ระบบการตรวจสอบภายใน
๑๑) ระบบการกํากับติดตามและประเมินผล
๑๒) ระบบการสรรหาผูบริหาร
๑๓) ระบบการจัดการความรู (Knowledge Management : KM)
๑๔) ระบบสุขาภิบาล

๓.๓ เสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
๓.๔ สรางเสริมการมีสวนรวมของประชาคมในทุกๆ ระบบงานของสถาบัน
๓.๕ จัดตั้งสํานักงานสภาสถาบันฯ

ยุทธศาสตร

กลยุทธ

ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาระบบ
บริหารงานตางๆ ของสถาบัน ใหเอื้อตอ
การปฏิบัติภารกิจไปสูความเปนเลิศทาง
วิชาการ (ตอ)

๓.๖ พัฒนาดานกายภาพของสถาบันใหครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังนี้
- ปรับปรุงระบบการบริหารอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอม (อาคารสถานที่ ความปลอดภัย การ
ซอมบํารุง)
- กอสรางอาคารทดแทนอาคาร ๑ อาคาร ๒ และอาคาร ๕
- กอสรางอาคารทดแทนอาคาร ๖ (เพื่อเปนอาคารอํานวยความสะดวกควบคูกับหอประชุมเฉลิม
พระเกียรติ ๖๐ พระชนมพรรษา)
- สรางสถานที่เลนกีฬาใหพอเพียงกับนักศึกษา
- ปรับปรุงหองสมุด ดานกายภาพ และเทคโนโลยี ใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
- จัดสรรพื้นที่สําหรับนักศึกษาปริญญาเอก ผูชวยโครงการวิจัย และศูนยพัฒนาวิชาการตางๆ
- ปรับปรุงระบบสายไฟฟานําสงแรงสูงภายในสถาบันใหเปนระบบเดินทอฝงดิน

ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางเครือขายความ
รวมมือกับองคการภายนอก ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ

๔.๑ เปดหลักสูตรรวม (Dual Degree)/ การวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ ทั้งในกลุมทวีป
อเมริกาเหนือ ยุโรป ออสเตรเลีย ญี่ปุน สิงคโปร และจีน ฯลฯ
๔.๒ สรางเครือขายความรวมมือที่เขมแข็งระดับชาติ/นานาชาติ
๔.๓ สรางเครือขายความรวมมือทุกดานกับศิษยเกา
๔.๔ สรางคุณคาแกสังคมและการมีสวนรวมของประชาคม การเปดโอกาสใหประชาชนทุกภาค
สวนมีสวนรวมในการดําเนินงานของสถาบัน
๔.๕ ประชาสัมพันธแหลงทุนของสถาบันผานสถานทูตหรือองคกรระหวางประเทศ

๔.๖ ปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนนักศึกษาใหเอื้อตอการสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและนอกประเทศ
ยุทธศาสตรที่ ๕ การเสริมสรางแบรนดของ ๕.๑ ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร รวมทั้งหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหมใหมีเนื้อหาที่มีจุดเนน ซึ่ง
สะทอนเอกลักษณสําคัญของสถาบัน คือ ความรูและทักษะดานการบริหารและการพัฒนา
สถาบันใหม (Rebranding)
๕.๒ สนับสนุนและสงเสริมใหนักศึกษาของสถาบัน มีความรูและทักษะดานภาษาอังกฤษและ
คอมพิวเตอรอยูในระดับดี นอกเหนือจากความรูและทักษะดานวิชาการของแตละหลักสูตร กอน
สําเร็จการศึกษา
๕.๓ เปดหลักสูตรที่บูรณาการทั้งระดับสถาบันและคณะ
๕.๔ สรางความเปนเลิศทางการวิจัย การสงเสริมโครงการวิจัย เพื่อการตีพิมพผลงานในวารสาร
ระดับนานาชาติ การจัดประกวดวิทยานิพนธ ผลงานวิจัย
๕.๕ ใหบริการทางวิชาการครบวงจร โดยการบูรณาการทั้งการวิจัย การใหคําปรึกษาและการ
ฝกอบรมเขาดวยกัน กลาวคือ ใหบริการทางวิชาการ โดยเริ่มตนจากการทําวิจัย เพื่อคนหาปญหา
ของหนวยงานที่ขอรับบริการ แลวนํามาพัฒนาจัดทําเปนหลักสูตรฝกอบรม เพื่อแกไขปญหา
ดังกลาว แลวจึงดําเนินการฝกอบรมบุคลากรใหกับหนวยงานที่ขอรับบริการ
๕.๖ ปรับปรุงหลักสูตรหรือเสนอหลักสูตรที่เนนความรูคูคุณธรรมและสอดคลองกับความตองการ
ของสังคม
๕.๗ ทําการตลาดเชิงรุกและบูรณาการรวมกันทั้งสถาบัน
๕.๘ ใชหลักสูตรฝกอบรมเปนแนวทางในการสรรหาคัดเลือกนักศึกษาเขามาเรียนในหลักสูตรตางๆ
๕.๙ บูรณาการการฝกอบรมกับการผลิตบัณฑิตเขาดวยกัน โดยจัดทําหลักสูตรฝกอบรมให
เชื่อมโยงสัมพันธกับหลักสูตรในแตละสาขาวิชา

ยุทธศาสตร

กลยุทธ

ยุทธศาสตรที่ ๕ การเสริมสรางแบรนดของ ๕.๑๐ ขยายชองทางนําบริการ/ผลิตภัณฑของสถาบันออกสูสังคม
สถาบันใหม (Rebranding) (ตอ)
๕.๑๑ ดําเนินการสรางแบรนด (Brand Creation) เพื่อใหสถาบันเปนที่รับรูอยางกวางขวางทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ
๕.๑๒ ปรับปรุงเว็บไซตใหมีความนาสนใจ ทันสมัย และเปนประโยชน

ยุทธศาสตรที่ ๖ การรักษาความเปนเลิศ
ทางวิชาการดานหลักสูตร งานวิจัย และ
การบริการวิชาการที่มีความโดดเดนและ
สอดคลองกับความตองการของสังคม

๕.๑๓ พัฒนาสถาบันสูความเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับภูมิภาค และมหาวิทยาลัยที่ไดรับการ
จัดอันดับอยูในกลุมมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก (World Class University)
๖.๑ สงเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา
๖.๒ สงเสริมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
๖.๓ พัฒนาสาขาวิชา/หลักสูตรใหมๆ ที่สามารถตอบสนองตรงตามความตองการของสังคม ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ภายใตแรงกดดันของปจจัยแวดลอมตางๆ
เพื่อใหมีสาขาวิชาครบถวนในดานพัฒนบริหารศาสตร
๑) จัดตั้ง "คณะนิติศาสตร" เพื่อชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหกับศาสตรดานการบริหารการ
พัฒนา ซึ่งเปนเอกลักษณของสถาบันฯ ใหมีความครบถวนและสมบูรณเพิ่มมากยิ่งขึ้น
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร (Master of Science
Program in Software Engineering)
๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (Master of Science
Program in Logistics Management)
๔) จัดตั้ง “คณะนิเทศศาสตรและการจัดการนวัตกรรม (Graduate School of
Communication Arts and Innovation Management)” เพื่อพัฒนาองคความรูใหมๆ
ดานพัฒนบริหารศาสตร ใหครอบคลุมประเด็นปญหาในสภาวการณปจจุบัน ผานกระบวนการ
สื่อสารอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
๖.๔ จัดตั้งหนวยงานวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพื่อพัฒนาบริการ/
ผลิตภัณฑ (Service and Product) ของสถาบัน ในเชิงพาณิชย
๖.๕ พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ และสงเสริมใหมีการตีพิมพเผยแพรในวารสารชั้นนําระดับ
นานาชาติ เพื่อใหสถาบันไดรับการยอมรับในระดับสากล วาเปนสถาบันการศึกษา ซึ่งเปนที่รวม
ของนักวิชาการชั้นนําของประเทศ ซึ่งมีผลงานไดรับการอางอิง (citation) อยางกวางขวาง
๖.๖ รับ/แลกเปลี่ยนอาจารยชาวตางประเทศ

๖.๗ สนับสนุนทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post - Doctoral Fellowship)
ยุทธศาสตรที่ ๗ การเสริมสรางบทบาทและ ๗.๑ เสริมสรางความเขมแข็งของคานิยมรวม WISDOM ใหเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคการ
ของสถาบัน
ความรับผิดชอบตอสังคม
๗.๒ พัฒนากระบวนการทํางานหลักของสถาบัน ซึ่งไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการ
ใหบริการวิชาการ ตามแนวคิดหวงโซคุณคา (Value Chain) เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับสังคมไทย
๗.๓ จัดกิจกรรมบริการทางวิชาการเพื่อใหบริการตอสาธารณะ
๗.๔ เสริมสรางบทบาทดานการเตือนสติ ชี้นํา และตอบสนองความตองการของสังคม
๗.๕ สํารวจความคิดเห็นตอประเด็นสาธารณะตาง ๆ ดวยนิดาโพล

ยุทธศาสตร

กลยุทธ

ยุทธศาสตรที่ ๗ การเสริมสรางบทบาทและ ๗.๖ สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการแกไขปญหาสังคม
ความรับผิดชอบตอสังคม (ตอ)
๗.๗ ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันใหมีเนื้อหาเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม
(Social Responsibility : SR) เปนสวนหนึ่งของหลักสูตร
๗.๘ พัฒนาองคความรู “เศรษฐกิจพอเพียง” ใหมีความเปนรูปธรรม สามารถนําไปประยุกตใชเปน
ทางเลือกในการพัฒนาประเทศได
ยุทธศาสตรที่ ๘ การพัฒนาความเขมแข็ง ๘.๑ ยกสถานภาพของศูนยพัฒนาวิชาการตางๆ ของสถาบันใหมีความเปนศูนยระดับสถาบัน
ของศูนยพัฒนาวิชาการตางๆ ของสถาบัน ๘.๒ สรางระบบกํากับติดตามเพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางศูนยพัฒนาวิชาการตางๆ
๘.๓ พัฒนาศูนยพัฒนาวิชาการใหสามารถสรางความรูและสรางรายไดแกสถาบัน

แผนภาพที่ ๔ NIDA Strategy Map
เปาหมายสูงสุดของสถาบัน
(Ultimated Goal)

กระบวนการภายใน (Internal Process)

ผูเกี่ยวของ
(Stake
Holders)

สถาบันชัน้ นําแหงชาติที่สรางผูนําและองคความรู เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล

คณาจารย นักวิจยั ผลิตผลงาน
และเผยแพรผลงานมากขึน้

เสริมสรางเครือขายความรวมมือ
ทางดานวิชาการในระดับชาติ/นานาชาติ

Academic Excellence

หลักสูตรที่บูรณาการ
ปรับปรุงหลักสูตรดานการบริหาร
ทั้งระดับสถาบันและคณะ
และการพัฒนาใหมคี ณ
ุ ธรรมและ
สอดคลองความตองการของสังคม สงเสริมความเปนเลิศทางการวิจยั
สงเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา สงเสริมการพัฒนา
และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สาขาวิชา/หลักสูตรใหมๆ
สงเสริมและพัฒนางานวิจัย
ใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล

สงเสริมและพัฒนา
การดําเนินงานของศูนยพฒ
ั นา
วิชาการตางๆ ของสถาบัน

ประชาคมมีสวนรวมใน
การดําเนินงานของสถาบัน

Management Excellence
ปรับโครงสรางใหเอื้อ
ตอการปฏิบัติภารกิจ

สงเสริมและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
ใหมีประสิทธิภาพ

สงเสริมและพัฒนาภารกิจหลัก
ปลูกฝงคานิยมรวม
ใหตอบสนองความตองการ
WISDOM
ของสังคม

เครือขายความรวมมือกับศิษยเกา

Service Excellence

บริการทางวิชาการครบวงจร
และบูรณาการการฝกอบรม
กับหลักสูตรในแตละสาขาวิชา
บูรณาการตลาดเชิงรุกและ
พัฒนาชองทางนําบริการ/
ผลิตภัณฑออกสูสังคม
สงเสริมและพัฒนา
บริการ/ผลิตภัณฑ

บุคลากรมีความสามารถ นักศึกษามีความรูและทักษะ สงเสริมใหมีนักวิชาการ นักศึกษามีความสามารถ
เพิม่ ขีดความสามารถ คณาจารยมภี าระงาน พัฒนาดานกายภาพ
ด
า
นภาษาอั
ง
กฤษ/
และศักยภาพสูง มีคุณธรรม
ชาวตางประเทศ และศักยภาพสูง มีคุณธรรม ในการระดมทรัพยากร เหมาะสมและยืดหยุน ใหมีประสิทธิภาพ
คอมพิวเตอรระดับดี
ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหาร
และการตัดสินใจ *
ทรัพยากรองคการ (Resource)
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการตัดสินใจ * เปนสวนหนึ่งของ สงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ

๕. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมรวม และยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน
ปรัชญา :

“สรางปญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง”
“WISDOM for Change”

วิสัยทัศน :

“สถาบันชั้นนําแหงชาติที่สรางผูนําและองคความรู เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล”

พันธกิจ :

๑. สรางผูนําที่มีปญญาคูคุณธรรมเพื่อพัฒนาประเทศ
๒. สรางองคความรู ศึกษาวิจัย ดานการบริหารการพัฒนา
๓. สรางงานบริการวิชาการที่มีคุณคาตอการพัฒนาประเทศ
๔. สรางเสริมคานิยมและจิตสํานึกมุงมั่นพัฒนาประเทศ บนพืน้ ฐานความเขมแข็งของศิลปวัฒนธรรมไทย
๕. สรางเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยใหคณ
ุ คากับการพัฒนาและการมีสว นรวมของบุคลากร
๖. สรางประโยชนใหกับสังคมเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

คานิยมรวม :

W = World Class (กําหนดทิศทางสูระดับโลก)
I = Innovation (สรางนวัตกรรม)
S = Social Responsibility (สํานึกรับผิดชอบตอสังคม)
D = Discipline (มีระเบียบวินัย)
O = Open – mindedness (ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น)
M = Morality (มีคุณธรรม ซื่อสัตยสุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล)

ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร :

๑. ยุทธศาสตรการสรรหา/คัดเลือก และพัฒนาบุคคลทุกกลุมใหมีขีดความสามารถสูง (Talent People)
สามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสูความเปนมหาวิทยาลัยระดับโลกได
๒. ยุทธศาสตรการระดมทรัพยากรเพือ่ การพัฒนาสถาบัน
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารงานตางๆ ของสถาบัน ใหเอือ้ ตอการปฏิบัติภารกิจไปสูค วามเปนเลิศทาง
วิชาการ
๔. ยุทธศาสตรการสรางเครือขายความรวมมือกับองคการภายนอก ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
๕. ยุทธศาสตรการเสริมสรางแบรนดของสถาบันใหม (Rebranding)
๖. ยุทธศาสตรการรักษาความเปนเลิศทางวิชาการดานหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดด
เดนและสอดคลองกับความตองการของสังคม
๗. ยุทธศาสตรการเสริมสรางบทบาทและความรับผิดชอบตอสังคม
๘. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเขมแข็งของศูนยพัฒนาวิชาการตางๆ ของสถาบัน

๑๘

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

สวนที่ ๓

ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน/เปาประสงค/กลยุทธ/แผนงาน
– โครงการ/ผูรับผิดชอบ และตัวชี้วัดของสถาบันที่จะ
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ

จํานวนเงิน

แหลงเงิน

ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ ๑ การสรรหา/คัดเลือก และพัฒนาบุคคลทุกกลุมใหมีขีดความสามารถสูง (Talent People) สามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสูความเปนมหาวิทยาลัยระดับโลกได
กลยุทธที่ ๑.๑ สรรหาคัดเลือก พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถและศักยภาพสูง มีคุณธรรม (Talent Worker) ไวกับสถาบัน
- โครงการสนับสนุนงานวิจัยสําหรับเจาหนาที่
๑๕,๐๐๐ - เงินทุนคณะ
- ทุนสงเสริมงานวิจัยสมบูรณแบบ (บุคลากรสายสนับสนุน )
๔๐๐,๐๐๐ - กองทุนสงเสริมงานวิจัย
- ทุนสงเสริมงานวิจัยสมบูรณแบบ
๕,๐๐๐,๐๐๐ - กองทุนสงเสริมและพัฒนางานวิจัย
- ทุนสงเสริมการเขียนตําราและสื่อการสอน
๓,๐๐๐,๐๐๐ - กองทุนสงเสริมและพัฒนางานวิจัย
กลยุทธที่ ๑.๒ คัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูง (Talent Student) เขามาเรียนในหลักสูตรตางๆ ของสถาบัน
- โครงการฝกงานสําหรับนักศึกษาภาคปกติ
๘๐,๐๐๐ - เงินทุนคณะ
- โครงการ NIDA HROD Academy Camp

๑๕๐,๐๐๐ - เงินทุนคณะ

คณะสถิติประยุกต
สํานักวิจัย
สํานักวิจัย
สํานักวิจัย
คณะรัฐประศาสนศาสตร
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

- โครงการทุนสงเสริมการศึกษาประเภทที่ ๑ (Full Scholarships) ระดับปริญญาโท

๓,๖๐๐,๐๐๐ - เงินรายไดของสถาบัน

กองบริการการศึกษา

- โครงการทุนสงเสริมการศึกษาประเภทที่ ๑ (Full Scholarships) ระดับปริญญาเอก

๑,๓๐๐,๐๐๐ - เงินรายไดของสถาบัน

กองบริการการศึกษา

- โครงการสนับสนุนการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา
- โครงการพัฒนากําลังคนดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและแนะแนวอาชีพ

๒,๑๖๐,๐๐๐ - เงินแผนดิน
๒,๕๒๔,๒๐๐ - เงินแผนดิน
๕๐,๐๐๐ - เงินรายไดของสถาบัน

กองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา
กองงานผูบริหาร (กลุมงานกิจการนักศึกษา)

๑๐๐,๐๐๐ - เงินรายไดของสถาบัน

กองงานผูบริหาร (กลุมงานกิจการนานาชาติ )

- โครงการกิจกรรมนันทนาการใหแกนักศึกษาตางชาติ

กลยุทธที่ ๑.๓ ขับเคลื่อนใหคณาจารย/นักวิจัย ผลิตผลงานและเผยแพรผลงานใหมากยิ่งขึ้น
- โครงการเขียนตํารารัฐประศาสนศาสตรของประเทศในประชาคมอาเซียน
๑,๖๐๐,๐๐๐ - เงินทุนคณะ
- โครงการพัฒนาศักยภาพดานการเผยแพรงานวิจัย
๕๐,๐๐๐ - เงินรายไดของสถาบัน
- โครงการทุนสงเสริมการเขียนเอกสารวิชาการ
๒๘๕,๐๐๐ - กองทุนสงเสริมงานวิจัย
กลยุทธที่ ๑.๔ เสริมสรางความเขมแข็งของคานิยมรวม WISDOM ใหเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคการของสถาบัน (กลยุทธเดียวกับ ๗.๑)

คณะรัฐประศาสนศาสตร
สํานักวิจัย
สํานักวิจัย

ลําดับ
ตัวชี้วัด

เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.

เปาหมายตัวชี้วัด
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

เปาประสงค ๑ มีบุคลากรที่มีความสามารถและ
ศักยภาพสูง มีคุณธรรม

ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด

กลยุทธ ๑.๑ สรรหาคัดเลือก พัฒนา และรักษา
บุคลากรที่มีความสามารถและศักยภาพสูง มีคุณธรรม
(Talent Worker) ไวกับสถาบัน
๑

อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ. ตัวบงชี้ที่
๒.๒)

รอยละ ๘๖.๐๐

รอยละ ๘๖.๐๗

รอยละ ๘๙.๘๐

รอยละ ๘๘.๒๕

คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

๒

อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สกอ. ตัว
บงชี้ที่ ๒.๓)

รอยละ ๔๐
(๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ.)

รอยละ ๔๓.๗๓

รอยละ ๔๖.๔๖

รอยละ ๔๒.๗๕

คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

๓

ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
(สกอ. ตัวบงชี้ที่ ๒.๔)

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ.

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ. คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) ผูอํานวยการสํานัก ๔ สํานัก/
ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

เปาประสงค ๒ มีนักศึกษาที่มีความสามารถ และ
ศักยภาพสูง มีคุณธรรม
กลยุทธ ๑.๒ คัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถและ
ศักยภาพสูง (Talent Student) เขามาเรียนใน
หลักสูตรตางๆ ของสถาบัน
๔

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตรที่ไดงาน
ทําตรงสาขา (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป)
- นักศึกษาภาคปกติ
- นักศึกษาภาคพิเศษ

รอยละ ๘๓.๓๗

รอยละ ๘๗.๗

รอยละ ๗๕

รอยละ ๗๗.๔๖

รอยละ ๗๘.๕๙

รอยละ ๙๔.๖

รอยละ ๗๕

รอยละ ๘๓.๔๒

รอยละ ๘๔.๒๙

รอยละ ๙๘.๕

คณบดี ๙ คณะ (ยกเวนคณะสถิติ
ประยุกต)/ผูอํานวยการกองแผนงาน

ลําดับ
ตัวชี้วัด
๕

๖

๗

เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร ที่ไดงาน
ทํา ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา
๑ ป (สมศ. ตัวบงชี้ที่ ๑ และตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
๔ ป)
- นักศึกษาภาคปกติ
- นักศึกษาภาคพิเศษ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร (ตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป)
- นักศึกษาภาคปกติ
- นักศึกษาภาคพิเศษ
รอยละผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร จบการศึกษา
ตามมาตรฐานหลักสูตร (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป)

เปาหมายตัวชี้วัด
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

รอยละ ๙๔.๕๙

รอยละ ๙๓.๖๔

รอยละ ๙๔.๔

๒,๘๗๐ คน

รอยละ ๘๑.๕๕
รอยละ ๙๔.๕๐
๒,๕๕๙ คน

รอยละ ๘๒.๒๑
รอยละ ๙๗.๗๐
๒,๓๘๔ คน

รอยละ ๘๓.๙
รอยละ ๙๘.๑
๑,๘๖๘ คน

(๗๒๕ คน)
(๒,๑๔๕ คน)

๔๗๑ คน
๒,๐๘๘ คน

๔๗๙ คน
๑,๙๐๕ คน

๓๕๙ คน
๑,๕๐๙ คน

รอยละ ๘๐
(๔ คะแนนตามเกณฑ สมศ.)

ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด
คณบดี ๙ คณะ (ยกเวนคณะสถิติ
ประยุกต)/ผูอํานวยการกองแผนงาน

คณบดี ๙ คณะ (ยกเวนคณะสถิติ
ประยุกต)/ผูอํานวยการกองบริการ
การศึกษา
คณบดี ๙ คณะ (ยกเวนคณะสถิติ
ประยุกต)/ผูอํานวยการกองบริการ
การศึกษา

รอยละ ๑๐๐
รอยละ ๑๐๐

๘

- นักศึกษาภาคปกติ
- นักศึกษาภาคพิเศษ
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร จบ
การศึกษาตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กําหนด (ตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป)

รอยละ ๙๐
รอยละ ๘๐

๙

- นักศึกษาภาคปกติ
- นักศึกษาภาคพิเศษ
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ที่ไดงานทําตรงสาขา (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ
ราชการ ๔ ป)
- นักศึกษาภาคปกติ
- นักศึกษาภาคพิเศษ

ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.

รอยละ ๑๐๐
รอยละ ๑๐๐

รอยละ ๑๐๐
รอยละ ๑๐๐

รอยละ ๑๐๐
รอยละ ๑๐๐
คณบดี ๙ คณะ (ยกเวนคณะสถิติ
ประยุกต)/ผูอํานวยการกองบริการ
การศึกษา

รอยละ ๗๕
รอยละ ๗๕

รอยละ ๘๖.๘๔
รอยละ ๘๖.๒๐

รอยละ ๘๕.๗๑
รอยละ ๘๐.๑๕

รอยละ ๘๔.๓๔
รอยละ ๙๔.๐๗

รอยละ ๘๒.๔๒
รอยละ ๘๑.๓๓

รอยละ ๗๗.๗๒
รอยละ ๙๒.๒๕
รอยละ ๙๗.๘

รอยละ ๙๕.๙
รอยละ ๙๘.๔

คณบดีคณะสถิติประยุกต/ผูอํานวยการ
กองแผนงาน

ลําดับ
ตัวชี้วัด

เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

๑๐ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ที่ไดงานทํา ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพ
อิสระภายในระยะเวลา ๑ ป (สมศ. ตัวบงชี้ที่ ๑ และ
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป)
- นักศึกษาภาคปกติ
- นักศึกษาภาคพิเศษ
๑๑ จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป)
- นักศึกษาภาคปกติ
- นักศึกษาภาคพิเศษ
๑๒ รอยละผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
(ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป)

เปาหมายตัวชี้วัด
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

รอยละ ๙๔.๕๗

รอยละ ๙๓.๒

๒๒๐ คน

รอยละ ๙๑.๐๖
รอยละ ๙๕.๑๐
๒๘๔ คน

รอยละ ๙๐.๒๔
รอยละ ๙๘.๐๔
๓๕๙ คน

รอยละ ๘๕.๙
รอยละ ๙๗.๐
๒๐๓ คน

(๕๐ คน)
(๑๗๐ คน)

๙๕ คน
๑๘๙ คน

๙๖ คน
๒๖๓ คน

๘๑ คน
๑๒๒ คน

รอยละ ๘๐
(๔ คะแนนตามเกณฑ สมศ.)

ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด
คณบดีคณะสถิติประยุกต/ผูอํานวยการ
กองแผนงาน

คณบดีคณะสถิติประยุกต/ผูอํานวยการ
กองบริการการศึกษา

คณบดีคณะสถิติประยุกต/ผูอํานวยการ
กองบริการการศึกษา

- นักศึกษาภาคปกติ
- นักศึกษาภาคพิเศษ
๑๓ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จบการศึกษาตามหลักสูตรในระยะเวลาที่
กําหนด (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป)

รอยละ ๑๐๐
รอยละ ๑๐๐

รอยละ ๑๐๐
รอยละ ๑๐๐

รอยละ ๑๐๐
รอยละ ๑๐๐

รอยละ ๑๐๐
รอยละ ๑๐๐

- นักศึกษาภาคปกติ
- นักศึกษาภาคพิเศษ
๑๔ ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ. ตัว
บงชี้ที่ ๒.๖)

รอยละ ๘๐
รอยละ ๗๐
๔ คะแนนตามเกณฑ สกอ.

รอยละ ๕๕.๗๙
รอยละ ๕๐.๓๘
๔ คะแนนตามเกณฑ สกอ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

รอยละ ๗๓.๙๖
รอยละ ๕๑.๗๑
๔ คะแนนตามเกณฑ สกอ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

รอยละ ๕๖.๗๙
รอยละ ๔๖.๗๒
๔ คะแนนตามเกณฑ สกอ. คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัยผูอํานวยการ
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) กองแผนงาน/ผูอํานวยการกองบริการ
การศึกษา

๑๕ ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ. ตัวบงชี้ที่ ๒.๗)

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ.

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ. คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา

๑๖ ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูล
ขาวสาร (สกอ. ตัวบงชี้ที่ ๓.๑)

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ.

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ. คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) ผูอํานวยการกองงานผูบริหาร

คณบดีคณะสถิติประยุกต/ผูอํานวยการ
กองบริการการศึกษา

ลําดับ
ตัวชี้วัด

เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

เปาหมายตัวชี้วัด
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕

๒๕๕๖

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)
๔.๔๐ คะแนน
ตามเกณฑ สมศ.

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)
๔.๔๕ คะแนน
ตามเกณฑ สมศ.

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)
๔.๓๔ คะแนน
ตามเกณฑ สมศ.

คาดัชนี ๖.๔๐
คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
๕ คะแนนตามเกณฑ สมศ. ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

๑๗ ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.
ตัวบงชี้ที่ ๓.๒)

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ.

๑๘ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ (สมศ. ตัวบงชี้ที่ ๒)

๔ คะแนนตามเกณฑ สมศ.

๑๙ การพัฒนาคณาจารย (สมศ. ตัวบงชี้ที่ ๑๔)

๕ คะแนนตามเกณฑ สมศ.

คาดัชนี ๖.๓๘
๕ คะแนนตามเกณฑ สมศ.

คาดัชนี ๖.๕๔
๕ คะแนนตามเกณฑ สมศ.

รอยละ ๘๕

รอยละ ๘๗.๖๐

รอยละ ๘๙.๐๐

๒๐ ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต (ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑)

ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด

๒๕๕๔

รอยละ ๘๗.๑๐

(๕ คะแนนตามเกณฑ ก.พ.ร.) (๕ คะแนนตามเกณฑ ก.พ.ร.) (๕ คะแนนตามเกณฑ ก.พ.ร.) (๕ คะแนนตามเกณฑ ก.พ.ร.)

คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
ผูอํานวยการกองงานผูบริหาร
คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา

คณบดี ๑๐ คณะ/ผูอํานวยการกอง
แผนงาน

เปาประสงค ๓ คณาจารย นักวิจัย ผลิตผลงานและ
เผยแพรผลงานมากยิ่งขึ้น
กลยุทธ ๑.๓ ขับเคลื่อนใหคณาจารย/นักวิจัย ผลิตผล
งานและเผยแพรผลงานใหมากยิ่งขึ้น
๒๑ รอยละของผลงานวิจัยตีพิมพระดับนานาชาติตอ
อาจารยประจํา*

ไมนอยกวารอยละ ๓๐

รอยละ ๘๒.๖๑

รอยละ ๔๕.๐๐

รอยละ ๓๕.๒๐

คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
ผูอํานวยการกองแผนงาน

๒๒ รอยละของจํานวนอาจารยที่นําเสนอผลงานวิชาการ
ระดับนานาชาติตออาจารยประจํา*

ไมนอยกวารอยละ ๓๐

รอยละ ๓๑.๖๘

รอยละ ๔๐.๐๐

รอยละ ๓๖.๗๓

คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย//
ผูอํานวยการกองแผนงาน

๕ กิจกรรม

๗ โครงการ/กิจกรรม

๑๒ โครงการ/กิจกรรม

๖ โครงการ/กิจกรรม

ผูอํานวยการกองงานผูบริหาร

เปาประสงค ๔ ปลูกฝงคานิยมรวม WISDOM
กลยุทธ ๑.๔ เสริมสรางความเขมแข็งของคานิยมรวม
WISDOM ใหเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคการ
ของสถาบัน (กลยุทธเดียวกับ ๗.๑)
๒๓ จํานวนกิจกรรมในการสงเสริมคานิยมรวม WISDOM*

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ

จํานวนเงิน

แหลงเงิน

ยุทธศาสตรที่ ๒ การระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาสถาบัน

ผูรับผิดชอบ

กลยุทธที่ ๒.๑ ขยายฐานเงินงบประมาณแผนดิน
กลยุทธที่ ๒.๒ ขยายฐานรายไดของสถาบัน และปรับปรุงวิธีจัดสรรเงินรายไดเขาสถาบัน
กลยุทธที่ ๒.๓ ระดมทุนเพื่อการพัฒนาสถาบัน ดวยกลยุทธการระดมทุนรูปแบบใหม
- โครงการกองทุนนิดาพัฒนา
กลยุทธที่ ๒.๔ บูรณาการการใชทรัพยากรรวมกันทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ

๗๐๐,๐๐๐ - เงินรายไดของสถาบัน

กองงานผูบริหาร (กลุมงานสื่อสารองคการ
และกิจกรรมเพื่อสังคม)

ลําดับ
ตัวชี้วัด

เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

เปาหมายตัวชี้วัด
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔

๒๕๕๕

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๒๕๕๖

ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด

เปาประสงค ๕ เพิ่มขีดความสามารถในการระดม
ทรัพยากร เพื่อพัฒนาสถาบัน
กลยุทธ ๒.๑ ขยายฐานเงินงบประมาณแผนดิน
กลยุทธ ๒.๒ ขยายฐานรายไดของสถาบัน และ
ปรับปรุงวิธีจัดสรรเงินรายไดเขาสถาบัน
กลยุทธ ๒.๓ ระดมทุนเพื่อการพัฒนาสถาบัน ดวยกล
ยุทธการระดมทุนรูปแบบใหม
กลยุทธ ๒.๔ บูรณาการการใชทรัพยากรรวมกันทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบันฯ
๒๔ ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. ตัวบงชี้
ที่ ๘.๑)

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ.

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ. คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) ผูอํานวยการสํานัก ๔ สํานัก/
ผูอํานวยการกองแผนงาน/ผูอํานวยการ
สํานักงานตรวจสอบภายใน/
ผูอํานวยการกองคลังและพัสดุ

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ

จํานวนเงิน

แหลงเงิน

ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารงานตางๆ ของสถาบัน ใหเอื้อตอการปฏิบัติภารกิจไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ

กลยุทธที่ ๓.๑ กําหนดภาระงานของอาจารยใหมีความยืดหยุน
กลยุทธที่ ๓.๒ พัฒนาสถาบันฯ ใหเปนองคการแหงความเปนเลิศ (High Performance Organization : HPO) ดวยการพัฒนาระบบงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
๒๕๐,๐๐๐ - เงินทุนคณะ
คณะรัฐประศาสนศาสตร
- โครงการบริหารจัดการความรูภายในองคการ (KM)
๒๐,๐๐๐ - เงินทุนคณะ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
- โครงการสงเสริมและสนับสนุนดานบริหารจัดการ
๕๐,๐๐๐ - เงินทุนคณะ
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
- โครงการพัฒนาการทํางานเปนทีม และการทํางานแบบมีสวนรวม
๑๐๐,๐๐๐ - เงินทุนคณะ
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
- โครงการจัดการความรูของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
๑๐๐,๐๐๐ - เงินทุนคณะ
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
- โครงการสัมนาแผนประจําป
๒๐๐,๐๐๐ - เงินทุนคณะ
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
- โครงการจัดหาซอฟตแวรลิขสิทธิ์แบบ Campus Agreement (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘)
๒๒๔,๗๐๐ - เงินรายไดของสถาบัน
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
- โครงการจัดหาซอฟตแวรลิขสิทธิ์แบบ Campus Agreement (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
๓๗๕,๓๐๐ - เงินแผนดิน
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
- โครงการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อคัดเลือกหนวยงานดีเดน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
๒๒๕,๐๐๐ - เงินรายไดของสถาบัน
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
หารศาสตร : ดานการจัดทําเว็บไซตหนวยงาน
- โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
๑,๕๑๒,๐๐๐ - เงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
- โครงการ IT Forum
๕๐,๐๐๐ - เงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
๖,๑๗๕,๐๐๐ - เงินแผนดิน
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเปนเลิศทางวิชาการ
- โครงการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เพื่อเปนสถาบันการศึกษาระดับ
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ - เงินแผนดิน
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐานโลก
 พัฒนา/ ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน
- โครงการจัดทําฐานขอมูลหองสมุดอาเซียน
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ - เงินแผนดิน
สํานักบรรณสารการพัฒนา
- โครงการ AEC Awareness
๑,๕๐๐,๐๐๐ - เงินแผนดิน
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
- โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูพัฒนาระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ

จํานวนเงิน

แหลงเงิน

ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารงานตางๆ ของสถาบัน ใหเอื้อตอการปฏิบัติภารกิจไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ (ตอ)

กลยุทธที่ ๓.๒ พัฒนาสถาบันฯ ใหเปนองคการแหงความเปนเลิศ (High Performance Organization : HPO) ดวยการพัฒนาระบบงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ (ตอ)
- โครงการเสวนาสาระบันเทิง "นิเทศ@นิดา อาเซียนฟลม"
๕๐,๐๐๐ - เงินแผนดิน
คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ
- โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง "โจทยวิจัยทางนิเทศศาสตรกับอาเซียน"
- โครงการคูมือพอแมเลี้ยงเดี่ยวที่เกิดจากภัยธรรมชาติในประเทศกลุมอาเซียน

๕๐,๐๐๐ - เงินแผนดิน
๑,๒๐๐,๐๐๐ - เงินแผนดิน

คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ
ศูนยวิจัยและพัฒนาการปองกันและจัดการ
ภัยพิบัติ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

- โครงการพัฒนาซอฟตแวรประเมินความเสี่ยงและผลกระทบทางสุขภาพที่มีผลจากมลพิษ
ทางอากาศ

๒,๒๐๐,๐๐๐ - เงินแผนดิน

ศูนยวิจัยและพัฒนาการปองกันและจัดการ
ภัยพิบัติ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

- โครงการจัดทําฐานขอมูลวิจัยการทองเที่ยว
- โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน ดวยเทคโนโลยีประชุมทางไกลผานจอภาพ
- โครงการบริหารจัดการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เพื่อพัฒนาสถาบันสูความเปน
World Class University
- โครงการพัฒนาสถาบันสูความเปนเลิศ (TQA)
- โครงการ NIDA SAR Award ปการศึกษา ๒๕๕๕
- โครงการอบรม/สัมมนา การพัฒนาระบบงานแผนและยุทธศาสตร
กลยุทธที่ ๓.๓ เสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
- โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล ในระบบปฏิบัติ
ราชการ สพบ.
- โครงการความพึงพอใจตอผลงานของผูบริหารสถาบัน
กลยุทธที่ ๓.๔ สรางเสริมการมีสวนรวมของประชาคมในทุกๆ ระบบงานของสถาบัน

๒,๐๐๐,๐๐๐ - เงินแผนดิน
๑,๐๐๐,๐๐๐ - เงินแผนดิน
๕,๐๐๐,๐๐๐ - เงินแผนดิน

คณะการจัดการการทองเที่ยว
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองแผนงาน

กลยุทธที่ ๓.๕ จัดตั้งสํานักงานสภาสถาบันฯ

๑๐๐,๐๐๐ - เงินรายไดของสถาบัน
๕๘,๐๐๐ - เงินรายไดของสถาบัน
๑๗๘,๐๐๐ - เงินรายไดของสถาบัน
๕๐,๐๐๐ - เงินรายไดของสถาบัน
๑๐๐,๐๐๐ - เงินรายไดของสถาบัน

กองแผนงาน
กองแผนงาน
กองแผนงาน
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สภาคณาจารย

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ

จํานวนเงิน

แหลงเงิน

ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารงานตางๆ ของสถาบัน ใหเอื้อตอการปฏิบัติภารกิจไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ (ตอ)

กลยุทธที่ ๓.๖ พัฒนาดานกายภาพของสถาบันใหครอบคลุมประเด็นตางๆ
- โครงการปรับปรุงอาคาร ๖

๒๖,๐๖๙,๒๐๐ - เงินแผนดิน

กองกลาง

ลําดับ
ตัวชี้วัด

เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.

เปาหมายตัวชี้วัด
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๒๕๕๔

๒๕๕๕

รอยละ ๘๐

รอยละ ๘๗.๓๓

รอยละ ๘๗.๕๘

กองบริหารทรัพยากรบุคคล คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
อยูระหวางดําเนินงาน ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ. คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) ผูอํานวยการสํานัก ๔ สํานัก/
ผูอํานวยการกอง ๖ กอง/ผูอํานวยการ
สํานักงานตรวจสอบภายใน/
ประธานสภาคณาจารย/ผูอํานวยการ
ศูนยศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง/
ผูอํานวยการศูนยสํารวจความคิดเห็น
ของประชาชน (นิดาโพล)

๒๕๕๖

ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด

เปาประสงค ๖ คณาจารยมีภาระงานที่เหมาะสมและ
ยืดหยุน
กลยุทธ ๓.๑ กําหนดภาระงานของอาจารยใหมีความ
ยืดหยุน
๒๕ รอยละของอาจารยประจําที่ผานเกณฑภาระงานของ
สถาบัน*

(ใชเกณฑยืดหยุนของสถาบัน ๙
ขอ)

เปาประสงค ๗ สงเสริมและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภายในสถาบันใหมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ ๓.๒ พัฒนาสถาบันฯ ใหเปนองคการแหง
ความเปนเลิศ (High Performance Organization
: HPO) ดวยการพัฒนาระบบงาน และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ
กลยุทธ ๓.๓ เสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการ
กลยุทธ ๓.๔ สรางเสริมการมีสวนรวมของประชาคม
ในทุกๆ ระบบงานของสถาบัน
๒๖ กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. ตัวบงชี้ที่ ๑.๑)

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ.

ลําดับ
ตัวชี้วัด

เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

เปาหมายตัวชี้วัด
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด

๒๗ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.
ตัวบงชี้ที่ ๗.๓)

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ.

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ. ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๒๘ ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. ตัวบงชี้ที่ ๗.๔)

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ.

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ. คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) ผูอํานวยการสํานัก ๔ สํานัก/
ผูอํานวยการกอง ๖ กอง/ผูอํานวยการ
สํานักงานตรวจสอบภายใน/
ประธานสภาคณาจารย/ผูอํานวยการ
ศูนยศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง/
ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ

รอยละ ๘๐

รอยละ ๘๓.๔๑

รอยละ ๘๓.๗๖

๒๙ ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา
(ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ ๔.๒)
๓๐ การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน (ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ ๕.๑)
๓๑ การเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวม ๖ เดือนแรก
(ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ ๕.๒)

รอยละ ๘๕.๖๕

ผูอํานวยการกองแผนงาน

๔ คะแนน ตามเกณฑ ก.พ.ร. ๔.๖๘๒๐ คะแนน ตามเกณฑ ๔.๗๕๒๐ คะแนน ตามเกณฑ ๕ คะแนน ตามเกณฑ ก.พ.ร.
ก.พ.ร.
ก.พ.ร.
รอยละ ๘๒

รอยละ ๙๘.๔๔

รอยละ ๑๐๐.๐๐

รอยละ ๙๕.๙๘

๕ คะแนน ตามเกณฑ ก.พ.ร.
๕ คะแนน ตามเกณฑ ก.พ.ร.

ผูอํานวยการกองกลาง/ผูอํานวยการ
กองคลังและพัสดุ

N/A

N/A

รอยละ ๕๓.๓๕

คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
ผูอํานวยการสํานัก ๔ สํานัก/
ผูอํานวยการกอง ๖ กอง/ผูอํานวยการ
สํานักงานตรวจสอบภายใน/
ประธานสภาคณาจารย/ผูอํานวยการ
ศูนยศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง/
ผูอํานวยการศูนยสํารวจความคิดเห็น
ของประชาชน (นิดาโพล)

ลําดับ
ตัวชี้วัด

เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

เปาหมายตัวชี้วัด
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด

๓๒ การเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวม ๑๒ เดือน (ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ ๕.๓)

รอยละ ๙๕
๕ คะแนน ตามเกณฑ ก.พ.ร.

รอยละ ๙๖.๙๗

รอยละ ๙๙.๙๖

รอยละ ๙๗.๖๔

คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
ผูอํานวยการสํานัก ๔ สํานัก/
ผูอํานวยการกอง ๖ กอง/ผูอํานวยการ
สํานักงานตรวจสอบภายใน/
ประธานสภาคณาจารย/ผูอํานวยการ
ศูนยศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง/
ผูอํานวยการศูนยสํารวจความคิดเห็น
ของประชาชน (นิดาโพล)

๓๓ การเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน (ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่
๕.๔)

๕ คะแนน ตามเกณฑ ก.พ.ร.

รอยละ ๑๐๐.๐๙

รอยละ ๑๐๗.๓๐

รอยละ ๑๒๗.๙๓

คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
ผูอํานวยการสํานัก ๔ สํานัก/
ผูอํานวยการกอง ๖ กอง/ผูอํานวยการ
สํานักงานตรวจสอบภายใน/
ประธานสภาคณาจารย/ผูอํานวยการ
ศูนยศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง/
ผูอํานวยการศูนยสํารวจความคิดเห็น
ของประชาชน (นิดาโพล)

๓๔ การประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ ๖)

๒ คะแนน ตามเกณฑ ก.พ.ร.

-

๓.๕๐ คะแนน ตามเกณฑ
ก.พ.ร.

๒ คะแนน ตามเกณฑ ก.พ.ร. ผูอํานวยการกองกลาง

๓๕ ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของ
สถาบัน (สกอ. ตัวบงชี้ที่ ๗.๑)

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ.

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ. คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) ผูอํานวยการสํานัก ๔ สํานัก/
ผูอํานวยการกองกลาง

๓๖ การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน (สมศ.
ตัวบงชี้ที่ ๑๒)

๕ คะแนนตามเกณฑ สมศ.

๕ คะแนนตามเกณฑ สมศ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนนตามเกณฑ สมศ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนนตามเกณฑ สมศ. ผูอํานวยการกองกลาง
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๓๗ การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน (สมศ.
ตัวบงชี้ที่ ๑๓)

๔ คะแนนตามเกณฑ สมศ.

-

๔.๘๗ คะแนนตามเกณฑ
สมศ.

๔.๗๐ คะแนนตามเกณฑ คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
สมศ.
ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

ลําดับ
ตัวชี้วัด

เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

เปาหมายตัวชี้วัด
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔

๒๕๕๕

๕ คะแนนตามเกณฑ สมศ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนนตามเกณฑ สมศ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๒๕๕๖

ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด

๓๘ ผลการพัฒนาสถาบันใหเกิดอัตลักษณ (สมศ. ตัวบงชี้ที่
๑๖.๑)

๕ คะแนนตามเกณฑ สมศ.

๓๙ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ (สมศ. ตัวบงชี้ที่
๑๖.๒)

๔ คะแนนตามเกณฑ สมศ.

๔๐ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน
เอกลักษณของสถาบัน (สมศ. ตัวบงชี้ที่ ๑๗)
(ระบบและกลไกในการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก
ทางการศึกษาที่เอื้อตอการเรียนรูและสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต)

๕ คะแนนตามเกณฑ สมศ.

๕ คะแนนตามเกณฑ สมศ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนนตามเกณฑ สมศ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนนตามเกณฑ สมศ. คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) ผูอํานวยการกองแผนงาน

๔๑ การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู (สกอ. ตัวบงชี้ที่ ๗.๒)

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ.

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ. คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) ผูอํานวยการสํานัก ๔ สํานัก/
ผูอํานวยการกอง ๖ กอง/ผูอํานวยการ
สํานักงานตรวจสอบภายใน/
ประธานสภาคณาจารย/

๕ คะแนนตามเกณฑ สมศ. คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) ผูอํานวยการกองงานผูบริหาร/
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา/
ผูอํานวยการกองแผนงาน

๔.๓๓ คะแนนตามเกณฑ สมศ. ๔.๔๓ คะแนนตามเกณฑ สมศ. ๔.๓๖ คะแนนตามเกณฑ สมศ. คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) ผูอํานวยการกองแผนงาน

๔๒ ระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มี
ภาวะผูนํา มีความรูคูคุณธรรม (สกอ. ตัวบงชี้ที่ ๙๗.๑)

๕ คะแนน ตามเกณฑสถาบัน ๕ คะแนนตามเกณฑสถาบัน ๕ คะแนนตามเกณฑสถาบัน ๕ คะแนนตามเกณฑสถาบัน คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) ผูอํานวยการสํานัก ๔ สํานัก/
ผูอํานวยการกองงานผูบริหาร/
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา/
ผูอํานวยการกองแผนงาน

๔๓ ระบบและกลไกในการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกทาง
การศึกษาที่เอื้อตอการเรียนรูและสงเสริมคุณภาพชีวิต
(สกอ. ตัวบงชี้ที่ ๙๗.๒)

๕ คะแนน ตามเกณฑสถาบัน ๕ คะแนนตามเกณฑสถาบัน ๕ คะแนนตามเกณฑสถาบัน ๕ คะแนนตามเกณฑสถาบัน คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) ผูอํานวยการสํานักบรรณสารการ
พัฒนา/ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ/ผูอํานวยการกองกลาง/
ผูอํานวยการกองแผนงาน

ลําดับ
ตัวชี้วัด

เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.

เปาหมายตัวชี้วัด
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

อยางนอย ๖ ครั้งตอป

๑๑ ครั้งตอป

๑๑ ครั้งตอป

๙ ครั้งตอป

ผูอํานวยการกองกลาง

กอนประชุม ๗ วัน

เฉลี่ย ๘.๖๓ วัน

เฉลี่ย ๗ วัน

เฉลี่ย ๗.๔๒ วัน

ผูอํานวยการกองกลาง

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ.

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด

เปาประสงค ๘ ปรับปรุงโครงสรางใหเอื้อตอการ
ปฏิบัติภารกิจไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ
กลยุทธ ๓.๕ จัดตั้งสํานักงานสภาสถาบันฯ
๔๔ จํานวนครั้งของการประชุมสภาสถาบัน*
๔๕ จํานวนวันที่กรรมการสภาสถาบันไดรับวาระการประชุม
เอกสารและขอมูลประกอบวาระการประชุม*
เปาประสงค ๙ พัฒนาดานกายภาพของสถาบันใหมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ ๓.๖ พัฒนาดานกายภาพของสถาบันให
ครอบคลุมประเด็นตางๆ
๔๖ หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการ
เรียนรู (สกอ. ตัวบงชี้ที่ ๒.๕)

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ. ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยี
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) สารสนเทศ/ผูอํานวยการสํานักบรรณ
สารการพัฒนา/ผูอํานวยการกองงาน
ผูบริหาร/ผูอํานวยการกองกลาง/
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา/
ผูอํานวยการกองแผนงาน

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ

จํานวนเงิน

แหลงเงิน

ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางเครือขายความรวมมือกับองคการภายนอก ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

ผูรับผิดชอบ

กลยุทธที่ ๔.๑ เปดหลักสูตรรวม (Dual Degree)/การวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ ทั้งในกลุมทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป ออสเตรเลีย ญี่ปุน สิงคโปร และจีน ฯลฯ
- โครงการ Double – Degree Program กับมหาวิทยาลัย ในประเทศ AEC
๑,๐๐๐,๐๐๐ - เงินแผนดิน
วิทยาลัยนานาชาติ
- โครงการแลกเปลี่ยนอาจารยในการทําวิจัยกับตางประเทศ
๕๐,๐๐๐ - เงินทุนคณะ
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ ๔.๒ สรางเครือขายความรวมมือที่เขมแข็งระดับชาติ/นานาชาติ
- โครงการสรางความรวมมือกับหนวยงานที่จางบัณฑิต
๑๐,๐๐๐ - เงินทุนคณะ
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
- โครงการความรวมมือทางวิชาการ ดานการทรัพยากรมนุษยระหวางสถาบัน
๒๐๐,๐๐๐ - เงินทุนคณะ
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
- โครงการพัฒนาเครือขายงานหองสมุด
๙๕,๐๐๐ - เงินรายไดของสถาบัน
สํานักบรรณสารการพัฒนา
- โครงการเสริมสรางเครือขายดานการสงเสริมศิลปะวัฒนธรรมของนักศึกษาระหวางสถาบัน
๔๐,๐๐๐ - เงินรายไดของสถาบัน
กองงานผูบริหาร (กลุมงานกิจการนักศึกษา)
- โครงการสรางเครือขายกิจกรรมเพื่อสังคมสูการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร
- โครงการพัฒนาเครือขายตางประเทศและการประชุมนานาชาติของผูบริหารสถาบัน
- โครงการสนับสนุนกิจกรรมความรวมมือกับมหาวิทยาลัยอินเดียนา
- โครงการเดินทางไปเจรจาความรวมมือและประชาสัมพันธแนะนําหลักสูตรการศึกษาและ
งานแสดงนิทรรศการการศึกษาในตางประเทศ
กลยุทธที่ ๔.๓ สรางเครือขายความรวมมือทุกดานกับศิษยเกา
- โครงการจัดงาน Home Coming Day
- โครงการ Home Coming

๒๐๐,๐๐๐ - เงินรายไดของสถาบัน
๓,๐๐๐,๐๐๐ - เงินรายไดของสถาบัน

กองงานผูบริหาร (กลุมงานสื่อสารองคการ
และกิจกรรมเพื่อสังคม)
กองงานผูบริหาร (กลุมงานกิจการนานาชาติ )

๓๕๐,๐๐๐ - เงินรายไดของสถาบัน
๑,๒๐๐,๐๐๐ - เงินรายไดของสถาบัน

กองงานผูบริหาร (กลุมงานกิจการนานาชาติ )
กองงานผูบริหาร (กลุมงานกิจการนานาชาติ )

๖๐๐,๐๐๐ - เงินทุนคณะ
๑๐๐,๐๐๐ - เงินทุนคณะ

- โครงการจัดบรรยายแลกเปลี่ยนการเรียนรูประสบการณจากศิษยเกาจากพี่สูนอง
๑๕,๐๐๐ - เงินรายไดของสถาบัน
กลยุทธที่ ๔.๔ สรางคุณคาแกสังคมและการมีสวนรวมของประชาคม การเปดโอกาสใหประชาชนทุกภาคสวนมีสวนรวมในการดําเนินงานของสถาบัน
กลยุทธที่ ๔.๕ ประชาสัมพันธแหลงทุนของสถาบันผานสถานทูตหรือองคกรระหวางประเทศ
- โครงการทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาตางชาติ

๒,๐๐๐,๐๐๐ - เงินรายไดของสถาบัน

คณะบริหารธุรกิจ
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
กองงานผูบริหาร (กลุมงานกิจการนักศึกษา)

กองบริการการศึกษา

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ

จํานวนเงิน

แหลงเงิน

ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางเครือขายความรวมมือกับองคการภายนอก ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ (ตอ)

กลยุทธที่ ๔.๖ ปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนนักศึกษาใหเอื้อตอการสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและนอกประเทศ

ผูรับผิดชอบ

ลําดับ
ตัวชี้วัด

ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.

เปาหมายตัวชี้วัด
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๔๗ จํานวนโครงการวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ*

ไมนอยกวา ๔ โครงการ

๘ โครงการ

๔ โครงการ

๗ โครงการ

คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
ผูอํานวยการกองแผนงาน

๔๘ จํานวนขอตกลงความรวมมือ ทั้งระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ* (ยังมีความรวมมือกันอยางตอเนื่อง)

๔๐ ขอตกลง
(Activity)

๔๖ ฉบับ

๔๘ ฉบับ

๕๙ ฉบับ

คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
ผูอํานวยการกองงานผูบริหาร

อยางนอย ๙ กิจกรรม/โครงการ

๓๓ กิจกรรม/โครงการ

๑๑ กิจกรรม/โครงการ

๒๐ กิจกรรม/โครงการ

เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด

เปาประสงค ๑๐ เสริมสรางเครือขายความรวมมือ
ทางดานวิชาการในระดับชาติ/นานาชาติ
กลยุทธ ๔.๑ เปดหลักสูตรรวม (Dual Degree)/ การ
วิจัยรวมกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ ทั้งในกลุมทวีป
อเมริกาเหนือ ยุโรป ออสเตรเลีย ญี่ปุน สิงคโปร และ
จีน ฯลฯ
กลยุทธ ๔.๒ สรางเครือขายความรวมมือที่เขมแข็ง
ระดับชาติ/นานาชาติ

เปาประสงค ๑๑ มีเครือขายความรวมมือกับศิษยเกา
ในการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมตางๆ ของสถาบัน
กลยุทธ ๔.๓ สรางเครือขายความรวมมือทุกดานกับ
ศิษยเกา
๔๙ จํานวนโครงการ/กิจกรรมความรวมมือ กับศิษยเกา*
เปาประสงค ๑๒ ประชาคมมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานของสถาบัน
กลยุทธ ๔.๔ สรางคุณคาแกสังคมและการมีสวนรวม
ของประชาคม การเปดโอกาสใหประชาชนทุกภาค
สวนมีสวนรวมในการดําเนินงานของสถาบัน
กลยุทธ ๔.๕ ประชาสัมพันธแหลงทุนของสถาบันผาน
สถานทูตหรือองคกรระหวางประเทศ

คณบดี ๑๐ คณะ/ผูอํานวยการกองงาน
ผูบริหาร

ลําดับ
ตัวชี้วัด

เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.

เปาหมายตัวชี้วัด
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๑ ครั้งตอป

N/A

N/A

N/A

๕๐ คน

๕๒ คน

๖๖ คน

๙๘ คน

ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด

กลยุทธ ๔.๖ ปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ใหเอื้อตอการสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและนอกประเทศ
๕๐ จํานวนครั้งของการรับฟงความคิดเห็นภาคประชาชน*
๕๑ จํานวนนักศึกษาตางชาติ*

ผูอํานวยการกองงานผูบริหาร
คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ

จํานวนเงิน

แหลงเงิน

ยุทธศาสตรที่ ๕ การเสริมสรางแบรนดของสถาบันใหม (Rebranding)

ผูรับผิดชอบ

กลยุทธที่ ๕.๑ ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร รวมทั้งหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหมใหมีเนื้อหาที่มีจุดเนน ซึ่งสะทอนเอกลักษณสําคัญของสถาบัน คือ ความรูและทักษะดานการบริหารและการพัฒนา
- โครงการประเมินผลหลักสูตร
๕๐,๐๐๐ - เงินทุนคณะ
คณะภาษาและการสื่อสาร
- โครงการประเมินผลหลักสูตร
๑๕๐,๐๐๐ - เงินทุนคณะ
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
กลยุทธที่ ๕.๒ สนับสนุนและสงเสริมใหนักศึกษาของสถาบัน มีความรูและทักษะดานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรอยูในระดับดี นอกเหนือจากความรูและทักษะดานวิชาการของแตละหลักสูตร กอน
สําเร็จการศึกษา
กลยุทธที่ ๕.๓ เปดหลักสูตรที่บูรณาการทั้งระดับสถาบันและคณะ
กลยุทธที่ ๕.๔ สรางความเปนเลิศทางการวิจัย การสงเสริมโครงการวิจัย เพื่อการตีพิมพผลงานในวารสารระดับนานาชาติ การจัดประกวดวิทยานิพนธ ผลงานวิจัย
- โครงการสงเสริมผลงานวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
๓๐๐,๐๐๐ - เงินทุนคณะ
คณะรัฐประศาสนศาสตร
- โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร
๑๐๐,๐๐๐ - เงินทุนคณะ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
- โครงการจัดทําบทวิเคราะหทางเศรษฐกิจเผยแพรตอสาธารณะ
๑๘๐,๐๐๐ - เงินทุนคณะ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
- โครงการเผยแพรความรูทางเศรษฐศาสตรผานสื่อโทรทัศน
๑๐๐,๐๐๐ - เงินทุนคณะ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
- โครงการจัดการประชุมนานาชาติทางสถิติประยุกต (APDS)
๒๐๐,๐๐๐ - เงินทุนคณะ
คณะสถิติประยุกต
- โครงการจัดทําวารสารไทยการวิจัยดําเนินงาน
๖๐,๓๐๐ - เงินทุนคณะ
คณะสถิติประยุกต
- โครงการสงเสริมการนําผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
๔๐,๐๐๐ - เงินทุนคณะ
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
- โครงการสงเสริมใหนักศึกษาสงวิทยานิพนธเขาประกวด
๑๐,๐๐๐ - เงินทุนคณะ
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
- โครงการจัดทําวารสารคณะ
๒๐๐,๐๐๐ - เงินทุนคณะ
คณะภาษาและการสื่อสาร
- โครงการสนับสนุนใหนักศึกษาปริญญาโทเขียนวิทยานิพนธ /สารนิพนธเพื่อการประกวด
๑๐๐,๐๐๐ - เงินทุนคณะ
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
- โครงการประชุมวิ ชาการประจําปของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย HRD Intelligence
๑๐๐,๐๐๐ - เงินทุนคณะ
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
- โครงการจัดทํา "วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ" (NIDA Human
Resource and Organizational Development Journal หรือ NIDA HR/OD Journal)

๓๐๐,๐๐๐ - เงินทุนคณะ

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ

จํานวนเงิน

แหลงเงิน

ยุทธศาสตรที่ ๕ การเสริมสรางแบรนดของสถาบันใหม (Rebranding) (ตอ)

ผูรับผิดชอบ

กลยุทธที่ ๕.๔ สรางความเปนเลิศทางการวิจัย การสงเสริมโครงการวิจัย เพื่อการตีพิมพผลงานในวารสารระดับนานาชาติ การจัดประกวดวิทยานิพนธ ผลงานวิจัย (ตอ)
- โครงการประกวดวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา เครือขายพัฒนบริหารศาสตร
๘๐๐,๐๐๐ - เงินรายไดของสถาบัน
กองบริการการศึกษา
๕๐,๐๐๐ - เงินรายไดของสถาบัน
กองบริการการศึกษา
- โครงการอบรมวิธีการนําเสนอวิทยานิพนธทั้งแบบการนําเสนอแบบบรรยาย (Oral
Presentation) และการนําเสนอดวยโปสเตอร (Post Presentation)
กลยุทธที่ ๕.๕ ใหบริการทางวิชาการครบวงจร โดยการบูรณาการทั้งการวิจัย การใหคําปรึกษาและการฝกอบรมเขาดวยกัน กลาวคือ ใหบริการทางวิชาการ โดยเริ่มตนจากการทําวิจัย เพื่อคนหา
ปญหาของหนวยงานที่ขอรับบริการ แลวนํามาพัฒนาจัดทําเปนหลักสูตรฝกอบรม เพื่อแกไขปญหาดังกลาว แลวจึงดําเนินการฝกอบรมบุคลากรใหกับหนวยงานที่ขอรับบริการ
กลยุทธที่ ๕.๖ ปรับปรุงหลักสูตรหรือเสนอหลักสูตรที่เนนความรูคูคุณธรรมและสอดคลองกับความตองการของสังคม
- โครงการประเมินผลหลักสูตร
๒๐๐,๐๐๐ - เงินทุนคณะ
- โครงการประเมินหลักสูตร
๒๐๐,๐๐๐ - เงินทุนคณะ
- โครงการสงเสริมและสนับสนุนดานประเมินผลหลักสูตร
- โครงการพัฒนาสงเสริม และสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตร ทุกหลักสูตร
กลยุทธที่ ๕.๗ ทําการตลาดเชิงรุกและบูรณาการรวมกันทั้งสถาบัน
- โครงการประชาสัมพันธองคความรูดานพัฒนบริหารศาสตรสูอาเซียน
- โครงการพัฒนาและประชาสัมพันธหลักสูตรการเรียนการสอน คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
- โครงการประชาสัมพันธเชิงรุก
- โครงการแนะนําหลักสูตรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA Open House ๒๐๑๔)

๕๐,๐๐๐ - เงินทุนคณะ
๕๐๐,๐๐๐ - เงินทุนคณะ
๙,๔๐๐,๐๐๐ - เงินแผนดิน
๓๐๐,๐๐๐ - เงินทุนคณะ
๑,๐๐๐,๐๐๐ - เงินรายไดของสถาบัน
๔๕๐,๐๐๐ - เงินรายไดของสถาบัน

กลยุทธที่ ๕.๘ ใชหลักสูตรฝกอบรมเปนแนวทางในการสรรหาคัดเลือกนักศึกษาเขามาเรียนในหลักสูตรตางๆ
กลยุทธที่ ๕.๙ บูรณาการการฝกอบรมกับการผลิตบัณฑิตเขาดวยกัน โดยจัดทําหลักสูตรฝกอบรมใหเชื่อมโยงสัมพันธกับหลักสูตรในแตละสาขาวิชา

คณะบริหารธุรกิจ
คณะสถิติประยุกต
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
กองงานผูบริหาร (กลุมงานสื่อสารองคการ
และกิจกรรมเพื่อสังคม)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
กองงานผูบริหาร (กลุมงานสื่อสารองคการ
และกิจกรรมเพื่อสังคม)
กองบริการการศึกษา

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ

จํานวนเงิน

แหลงเงิน

ยุทธศาสตรที่ ๕ การเสริมสรางแบรนดของสถาบันใหม (Rebranding) (ตอ)

กลยุทธที่ ๕.๑๐ ขยายชองทางนําบริการ/ผลิตภัณฑของสถาบันออกสูสังคม
- โครงการ Summer Camp/ คายเยาวชน
- โครงการสถานีโทรทัศนออนไลนและแอพพลิเคชั่นผานมือถือ
- โครงการจดหมายขาวนิดาสัมพันธ
- โครงการประชาสัมพันธสถาบันผานรายการโทรทัศน

๑,๕๐๐,๐๐๐ - เงินแผนดิน
๓๖๐,๐๐๐ - เงินรายไดของสถาบัน
๔๐๐,๐๐๐ - เงินรายไดของสถาบัน
๒๔๐,๐๐๐ - เงินรายไดของสถาบัน

ผูรับผิดชอบ
กองงานผูบริหาร (กลุมงานกิจการนานาชาติ )
กองงานผูบริหาร (กลุมงานสื่อสารองคการ
กองงานผูบริหาร่ (กลุมงานสื่อสารองคการ
และกิจกรรมเพื่อสังคม)
กองงานผูบริหาร (กลุมงานสื่อสารองคการ
และกิจกรรมเพื่อสังคม)

กลยุทธที่ ๕.๑๑ ดําเนินการสรางแบรนด (Brand Creation) เพื่อใหสถาบันเปนที่รับรูอยางกวางขวางทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- โครงการชวนนองเยี่ยมชมหองสมุด
๓๐,๐๐๐ - เงินรายไดของสถาบัน
สํานักบรรณสารการพัฒนา
กลยุทธที่ ๕.๑๒ ปรับปรุงเว็บไซตใหมีความนาสนใจ ทันสมัย และเปนประโยชน
- โครงการการพัฒนาเว็บไซตของศูนยอาเซียนและเอเซียศึกษา
๒๐๐,๐๐๐ - เงินแผนดิน
ศูนยอาเซียนและเอเซียศึกษา
- โครงการปรับปรุงสื่อการเรียนรูในเว็บไซตการจัดการความรู สพบ.
๕๐๐,๐๐๐ - เงินแผนดิน
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
- โครงการพัฒนาเว็บไซตของสํานักวิจัย
๓๐,๐๐๐ - เงินรายไดของสถาบัน
สํานักวิจัย
กลยุทธที่ ๕.๑๓ พัฒนาสถาบันสูความเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับภูมิภาค และมหาวิทยาลัยที่ไดรับการจัดอันดับอยูในกลุมมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก (World Class University)
- โครงการ AACSB
๓,๐๐๐,๐๐๐ - เงินทุนคณะ
คณะบริหารธุรกิจ
- โครงการรับรองมาตรฐานการศึกษาสากล
- โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
- โครงการการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสู World Class Accreditation

๓,๐๐๐,๐๐๐ - เงินแผนดิน
กองงานผูบริหาร
๓,๖๐๐,๐๐๐ - เงินกองทุนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สํานักบรรณสารการพัฒนา
๑,๐๐๐,๐๐๐ - เงินรายไดของสถาบัน
กองงานผูบริหาร (กลุมงานนโยบายสถาบัน
ั


ลําดับ
ตัวชี้วัด

ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.

เปาหมายตัวชี้วัด
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

รอยละ ๘๐

N/A

N/A

N/A

๕๓ รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบ
ความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศ*

รอยละ ๘๐

รอยละ ๘๘.๓๓

รอยละ ๘๙.๗๔

รอยละ ๘๒.๗๑

คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย

๕๔ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่สอบผานเกณฑ
มาตรฐานดานคอมพิวเตอร *

รอยละ ๑๐๐

รอยละ ๑๐๐

รอยละ ๑๐๐

รอยละ ๑๐๐

คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

อยางนอย ๕ วิชา

๕ วิชา

๕ วิชา

๗ วิชา

เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด

เปาประสงค ๑๓ ปรับปรุงหลักสูตรดานการบริหาร
และการพัฒนา ใหมีคุณธรรม และสอดคลองกับความ
ตองการของสังคม
กลยุทธ ๕.๑ ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร รวมทั้ง
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหมใหมีเนื้อหาที่มีจุดเนน ซึ่ง
สะทอนเอกลักษณสําคัญของสถาบัน คือ ความรูและ
ทักษะดานการบริหารและการพัฒนา
๕๒ รอยละของหลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุงภายใน ๕ ป
ตอหลักสูตรทั้งหมด*

คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา

เปาประสงค ๑๔ นักศึกษามีความรูและทักษะดาน
ภาษาอังกฤษ/คอมพิวเตอรอยูในระดับดี
กลยุทธ ๕.๒ สนับสนุนและสงเสริมใหนักศึกษาของ
สถาบัน มีความรูและทักษะดานภาษาอังกฤษและ
คอมพิวเตอรอยูในระดับดี นอกเหนือจากความรูและ
ทักษะดานวิชาการของแตละหลักสูตร กอนสําเร็จ
การศึกษา

เปาประสงค ๑๕ มีหลักสูตรที่บูรณาการทั้งระดับ
สถาบันและคณะ
กลยุทธ ๕.๓ เปดหลักสูตรที่บูรณาการทั้งระดับ
สถาบันและคณะ
๕๕ จํานวนวิชาที่เปดใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรวมกัน*

ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา

ลําดับ
ตัวชี้วัด

เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

เปาหมายตัวชี้วัด
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด

เปาประสงค ๑๖ สงเสริมความเปนเลิศทางการวิจัย
กลยุทธ ๕.๔ สรางความเปนเลิศทางการวิจัย การ
สงเสริมโครงการวิจัย เพื่อการตีพิมพผลงานใน
วารสารระดับนานาชาติ การจัดประกวดวิทยานิพนธ
ผลงานวิจัย
๕๖ ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
(สกอ. ตัวบงชี้ที่ ๔.๑)

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ.

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ. คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) ผูอํานวยการสํานักวิจัย

๕๗ ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค (สกอ. ตัวบงชี้ที่ ๔.๒)

๔ คะแนนตามเกณฑ สกอ.

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ. คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) ผูอํานวยการสํานักวิจัย

๕๘ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัย (สกอ. ตัวบงชี้ที่ ๔.๓)

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ.

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ. คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) ผูอํานวยการสํานักวิจัย/ผูอํานวยการ
กองแผนงาน

เปาประสงค ๑๗ มีบริการทางวิชาการครบวงจร และ
บูรณาการการฝกอบรมกับหลักสูตรในแตละสาขาวิชา
กลยุทธ ๕.๕ ใหบริการทางวิชาการครบวงจร โดย
การบูรณาการทั้งการวิจัย การใหคําปรึกษาและการ
ฝกอบรมเขาดวยกัน กลาวคือ ใหบริการทางวิชาการ
โดยเริ่มตนจากการทําวิจัย เพื่อคนหาปญหาของ
หนวยงานที่ขอรับบริการ แลวนํามาพัฒนาจัดทําเปน
หลักสูตรฝกอบรม เพื่อแกไขปญหาดังกลาว แลวจึง
ดําเนินการฝกอบรมบุคลากรใหกับหนวยงานที่ขอรับ
บริการ
กลยุทธ ๕.๖ ปรับปรุงหลักสูตรหรือเสนอหลักสูตรที่
เนนความรูคูคุณธรรมและสอดคลองกับความตองการ
ของสังคม

ลําดับ
ตัวชี้วัด

เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

เปาหมายตัวชี้วัด
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด

๕๙ การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการ
วิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการ
วิจัย (สมศ. ตัวบงชี้ที่ ๘)

๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.

๕ คะแนนตามเกณฑ สมศ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนนตามเกณฑ สมศ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนนตามเกณฑ สมศ. คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) ผูอํานวยการกองแผนงาน

๖๐ ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
ที่จัดใหกับนักศึกษา (สกอ. ตัวบงชี้ที่ ๒.๘)

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ.

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ. คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) ผูอํานวยการกองงานผูบริหาร

อยางนอย ๕ ครั้ง
๙๐ คนตอป

๑ ครั้ง
๘๔ คน

๑๔ ครั้ง
๘๕ คน

เปาประสงค ๑๘ บูรณาการการตลาดเชิงรุกและ
พัฒนาชองทางนําบริการ/ผลิตภัณฑออกสูสังคม
เพื่อใหสถาบันเปนที่รูจักอยางกวางขวาง
กลยุทธ ๕.๗ ทําการตลาดเชิงรุกและบูรณาการ
รวมกันทั้งสถาบัน
กลยุทธ ๕.๘ ใชหลักสูตรฝกอบรมเปนแนวทางในการ
สรรหาคัดเลือกนักศึกษาเขามาเรียนในหลักสูตรตางๆ
กลยุทธ ๕.๙ บูรณาการการฝกอบรมกับการผลิต
บัณฑิตเขาดวยกัน โดยจัดทําหลักสูตรฝกอบรมให
เชื่อมโยงสัมพันธกับหลักสูตรในแตละสาขาวิชา
กลยุทธ ๕.๑๐ ขยายชองทางนําบริการ/ผลิตภัณฑ
ของสถาบันออกสูสังคม
กลยุทธ ๕.๑๑ ดําเนินการสรางแบรนด (Brand
Creation) เพื่อใหสถาบันเปนที่รับรูอยางกวางขวาง
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
๖๑ จํานวนครั้งในการจัดแนะแนวหลักสูตร*
๖๒ จํานวนผูผานการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาของสถาบัน
ผานทางโครงการทุนสงเสริมการศึกษา*

๑๐ ครั้ง
๑๔๐ คน

ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา

ลําดับ
ตัวชี้วัด

เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

เปาหมายตัวชี้วัด
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด

๖๓ การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการ
วิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการ
วิจัย (สมศ. ตัวบงชี้ที่ ๘)

๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.

๕ คะแนนตามเกณฑ สมศ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนนตามเกณฑ สมศ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๖๔ จํานวนโครงการ/กิจกรรมเผยแพรผลงาน (บริการ/
ผลิตภัณฑ) ของสถาบันออกสูสังคม*

อยางนอย ๑๐๐ โครงการ/
กิจกรรม

๒๕๑ โครงการ/กิจกรรม

๑๘๓ โครงการ/กิจกรรม

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

ผูอํานวยการสํานักสิริพัฒนา/
ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ/
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา

อยางนอย ๑๑ คน

๑๙ คน

๒๑ คน

๒๕ คน

คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
ผูอํานวยการกองงานผูบริหาร

ไมนอยกวา ๕๐๐,๐๐๐ คน

N/A

N/A

N/A

๖๕ จํานวนผูสมัครเขาศึกษาและผูรับบริการ*

๖๖ จํานวนอาจารย นักศึกษา และบุคลากร ที่ไดรับการยก
ยองชมเชย/ไดรับรางวัล โดยหนวยงานหรือองคกร
ระดับชาติ (สกอ. ตัวบงชี้ที่ ๒.๘ เกณฑมาตรฐานที่ ๕ )

๕ คะแนนตามเกณฑ สมศ. คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) ผูอํานวยการกองแผนงาน
๒๔๔ โครงการ/กิจกรรม คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
ผูอํานวยการสํานักวิจัย/ผูอํานวยการ
สํานักสิริพัฒนา/ผูอํานวยการกองงาน
ผูบริหาร/ผูอํานวยการศูนยบริการ
วิชาการ/ผูอํานวยการศูนยศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียง/ผูอํานวยการศูนย
สํารวจความคิดเห็นของประชาชน (นิดา
โพล)/ผูอํานวยการกองแผนงาน

กลยุทธ ๕.๑๒ ปรับปรุงเว็บไซตใหมีความนาสนใจ
ทันสมัย และเปนประโยชน
๖๗ อัตราการเขาชมเว็บไซต*

ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลําดับ
ตัวชี้วัด

เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.

เปาหมายตัวชี้วัด
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๑๐ หลักสูตร

๘ หลักสูตร

๑๐ หลักสูตร

๑๑ หลักสูตร

๑๐ คน

๗ คน

๗ คน

๑๓ คน

ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด

เปาประสงค ๑๙ สถาบันชั้นนําแหงชาติที่สรางผูนํา
และองคความรู เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล
กลยุทธ ๕.๑๓ พัฒนาสถาบันสูความเปนมหาวิทยาลัย
ชั้นนําในระดับภูมิภาค และมหาวิทยาลัยที่ไดรับการ
จัดอันดับอยูในกลุมมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก
(World Class University)
๖๘ จํานวนหลักสูตรนานาชาติ*
๖๙ จํานวนคณาจารยชาวตางชาติ*

คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
วิทยาลัยนานาชาติ/ ผูอํานวยการกอง
บริหารทรัพยากรบุคคล

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ

จํานวนเงิน

แหลงเงิน

ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ ๖ การรักษาความเปนเลิศทางวิชาการดานหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเดนและสอดคลองกับความตองการของสังคม
กลยุทธที่ ๖.๑ สงเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ ๖.๒ สงเสริมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
- โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐประศาสนศาสตร
- โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
- โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

๒๕๐,๐๐๐ - เงินทุนคณะ
๒๐,๐๐๐ - เงินทุนคณะ
๑๕,๐๐๐ - เงินทุนคณะ

คณะรัฐประศาสนศาสตร
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
คณะภาษาและการสื่อสาร

- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
๓๒,๙๐๐ - เงินรายไดของสถาบัน
กองงานผูบริหาร (กลุมงานกิจการนักศึกษา)
นักศึกษาระหวางสถาบัน
กลยุทธที่ ๖.๓ พัฒนาสาขาวิชา/หลักสูตรใหมๆ ที่สามารถตอบสนองตรงตามความตองการของสังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ภายใตแรงกดดันของปจจัยแวดลอมตางๆ
- โครงการพัฒนาหลักสูตรใหเชื่อมโยงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ใน AEC เพื่อ
๑,๐๐๐,๐๐๐ - เงินแผนดิน
วิทยาลัยนานาชาติ
สนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย
- โครงการเปดหลักสูตรใหม/ปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก
๑๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ
คณะภาษาและการสื่อสาร
กลยุทธที่ ๖.๔ จัดตั้งหนวยงานวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพื่อพัฒนาบริการ/ผลิตภัณฑ (Service and Product) ของสถาบัน ในเชิงพาณิชย
กลยุทธที่ ๖.๕ พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ และสงเสริมใหมีการตีพิมพเผยแพรในวารสารชั้นนําระดับนานาชาติ เพื่อใหสถาบันไดรับการยอมรับในระดับสากล วาเปนสถาบันการศึกษา ซึ่งเปนที่รวม
ของนักวิชาการชั้นนําของประเทศ ซึ่งมีผลงานไดรับการอางอิง (citation) อยางกวางขวาง
๒,๔๑๔,๓๐๐ - เงินแผนดิน
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
- ชุดโครงการวิจัย พหุสาเหตุของความพรอมและศักยภาพในการเปนนักวิจัยของนักศึกษา
และนักวิชาการไทย (๒๕๕๖ - ๒๕๕๘)
่
- โครงการจัดเก็บขอมูล่ ของหน
วยงานภาครัฐและผูประกอบการเอกชน  เพื่อสรางบัญชี
๓,๙๐๐,๐๐๐ - เงินแผนดิน
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
ประชาชาติดานการทองเที่ยวสําหรับประเทศไทยป ๒๕๕๖
- โครงการทุนมนุษย การกระจายรายไดและนโยบายกําจัดความยากจน
๑,๗๔๗,๐๐๐ - เงินแผนดิน
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
- โครงการวิเคราะหตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาตลาดตราสารหนี้และประเมินศักยภาพตลาดตรา
๑,๓๕๐,๐๐๐ - เงินแผนดิน
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
สารหนี้ไทยในกลุมประชาคมเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (AEC)

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ

จํานวนเงิน

แหลงเงิน

ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ ๖ การรักษาความเปนเลิศทางวิชาการดานหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเดนและสอดคลองกับความตองการของสังคม (ตอ)
กลยุทธที่ ๖.๕ พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ และสงเสริมใหมีการตีพิมพเผยแพรในวารสารชั้นนําระดับนานาชาติ เพื่อใหสถาบันไดรับการยอมรับในระดับสากล วาเปนสถาบันการศึกษา ซึ่งเปนที่รวม
ของนักวิชาการชั้นนําของประเทศ ซึ่งมีผลงานไดรับการอางอิง (citation) อยางกวางขวาง (ตอ)
- โครงการศึกษาความพรอมของอุตสาหกรรมกองทุนรวมของไทยภายใตการแขงขันในกลุม
๑,๒๘๐,๐๐๐ - เงินแผนดิน
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
ประชาคมเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (AEC)
- โครงการจัดการการทองเที่ยวเชิงดูแลสุขภาพทั่วไปและสปาอยางยั่งยืน
๑,๒๐๕,๐๐๐ - เงินแผนดิน
คณะรัฐประศาสนศาสตร
- โครงการการวิเคราะหและเปรียบเทียบนโยบายและเงื่อนไขที่สงเสริมกระบวนการการ
๑,๒๐๐,๐๐๐ - เงินแผนดิน
คณะการจัดการการทองเที่ยว
ทองเที่ยวของนักทองเที่ยวจีนกลุมคุณภาพในกลุมประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- โครงการกลยุทธการจัดการโซอุปทานการทองเที่ยวไทยเพื่อการรองรับนักทองเที่ยวจีนกลุม
คุณภาพ

๑,๐๗๗,๐๐๐ - เงินแผนดิน

คณะการจัดการการทองเที่ยว

- โครงการกําหนดราคารับซื้อไฟฟาผลิตจากพลังงานหมุนเวียน
- โครงการศึกษากลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการของบริษัทในอุตสาหกรรม
เชิงสรางสรรค
- โครงการศึกษาศักยภาพโซอุปทานผาไหมไทยเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)
- โครงการกลยุทธในการบริหารจัดการเครือขายในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและ
อุตสาหกรรมการบริการของไทยระหวางผูมีสวนไดสวนเสียจากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืนในการเขาสูประชาคมอาเซียน
- โครงการจัดทําตัวชี้วัดการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนเมืองและชุมชนชนบทโดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการพัฒนาตัวแบบเศรษฐกิจมหภาคของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรเพื่อ
วิเคราะหความเชื่อมโยงของภาคการเงินและการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศตอภาค
เศรษฐกิจจริง

๘๙๐,๐๐๐ - เงินแผนดิน
๘๑๒,๐๐๐ - เงินแผนดิน

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

๖๙๕,๐๐๐ - เงินแผนดิน

คณะสถิติประยุกต

๖๗๐,๐๐๐ - เงินแผนดิน

คณะการจัดการการทองเที่ยว

๕๕๔,๐๐๐ - เงินแผนดิน

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

๕๑๒,๑๐๐ - เงินแผนดิน

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ

จํานวนเงิน

แหลงเงิน

ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ ๖ การรักษาความเปนเลิศทางวิชาการดานหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเดนและสอดคลองกับความตองการของสังคม (ตอ)
กลยุทธที่ ๖.๕ พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ และสงเสริมใหมีการตีพิมพเผยแพรในวารสารชั้นนําระดับนานาชาติ เพื่อใหสถาบันไดรับการยอมรับในระดับสากล วาเปนสถาบันการศึกษา ซึ่งเปนที่รวม
ของนักวิชาการชั้นนําของประเทศ ซึ่งมีผลงานไดรับการอางอิง (citation) อยางกวางขวาง (ตอ)
- โครงการเตรียมพรอมดานการแขงขันและการสรางมูลคาเพิ่มดานการทองเที่ยวไทยในการ
๔๘๙,๐๐๐ - เงินแผนดิน
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป ๒๐๑๕
- โครงการบทบาทอุดมศึกษาไทยและกับดักประเทศกําลังพัฒนา
๓๙๘,๐๐๐ - เงินแผนดิน
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
- โครงการการจัดประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ
๘๐๐,๐๐๐ - เงินแผนดิน
สํานักวิจัย
- โครงการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กับการพัฒนาภูมิภาคของไทย : กรณีศึกษา
จังหวัดชายแดน
- โครงการปญหากฎหมายเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
- ชุดโครงการวิจัย ความอยูดีมีสุขของผูสูงอายุไทย ไดแก
(๑) ครอบครัวและระบบการเกื้อหนุนของผูสูงอายุไทย
(๒) สุขภาพและความคาดหวังในชีวิตของผูสูงอายุไทย
(๓) การมีงานทําและการเกษียณงานของผูสูงอายุไทย
(๔) ความมั่นคงทางการเงินของผูสูงอายุไทย
- โครงการพัฒนาเอกสารวิชาการ : รวมบทความวิชาการอาเซียน
- โครงการจัดงานประชุมวิชาการในวันสถาปนาสถาบัน

๖,๐๐๐,๐๐๐ - เงินแผนดิน
๔,๐๐๐,๐๐๐ - เงินแผนดิน
๑๐,๓๓๒,๐๐๐ - เงินแผนดิน

๑,๘๐๐,๐๐๐ - เงินแผนดิน
๑,๐๐๐,๐๐๐ - เงินแผนดิน

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะนิติศาสตร
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะสถิติประยุกต
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
ศูนยอาเซียนและเอเซียศึกษา
สํานักวิจัย

๕๐๐,๐๐๐ - เงินรายไดของสถาบัน
- โครงการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on
Advancement of Development Administratin ๒๐๑๔ (ICADA ๒๐๑๔)

๑,๐๐๐,๐๐๐ - เงินแผนดิน

สํานักวิจัย

- โครงการ NIDA Research Excellent Forum

๕๐๐,๐๐๐ - เงินรายไดของสถาบัน
๕๐,๐๐๐ - เงินรายไดของสถาบัน

สํานักวิจัย

- โครงการจัดงานประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ

๕๐๐,๐๐๐ - เงินรายไดของสถาบัน

สํานักวิจัย

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ

จํานวนเงิน

แหลงเงิน

ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ ๖ การรักษาความเปนเลิศทางวิชาการดานหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเดนและสอดคลองกับความตองการของสังคม (ตอ)
กลยุทธที่ ๖.๕ พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ และสงเสริมใหมีการตีพิมพเผยแพรในวารสารชั้นนําระดับนานาชาติ เพื่อใหสถาบันไดรับการยอมรับในระดับสากล วาเปนสถาบันการศึกษา ซึ่งเปนที่รวม
ของนักวิชาการชั้นนําของประเทศ ซึ่งมีผลงานไดรับการอางอิง (citation) อยางกวางขวาง (ตอ)
- โครงการประกวดผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ดานพัฒนบริหารศาสตร ประจําป
๒๕๕๗
สํานักวิจัย
๗๐๐,๐๐๐ - เงินรายไดของสถาบัน
- โครงการประกวดผลงานวิชาการระดับชาติ ดานพัฒนบริหารศาสตร ประจําป ๒๕๕๗
- โครงการสรางความเขมแข็งดานงานวิจัย
๒,๐๐๐,๐๐๐ - เงินรายไดของสถาบัน
สํานักวิจัย
- โครงการเผยแพรงานวิจัยของสถาบันรวมกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
๑๙๐,๐๐๐ - เงินรายไดของสถาบัน
สํานักวิจัย
- ทุนสงเสริมงานวิจัยที่ดําเนินการแลวและไดรับการตีพิมพในวารสารที่อยูในฐานขอมูลสากล
๖๐๐,๐๐๐ - กองทุนสงเสริมและพัฒนางานวิจัย สํานักวิจัย
- ทุนสนับสนุนการพัฒนากรณีศึกษาภาษาอังกฤษ

๒,๐๐๐,๐๐๐ - กองทุนสงเสริมและพัฒนางานวิจัย

สํานักวิจัย

- ทุนสนับสนุนการพัฒนากรณีศึกษาภาษาไทย

๑,๐๘๐,๐๐๐ - กองทุนสงเสริมและพัฒนางานวิจัย

สํานักวิจัย

- ทุนสงเสริมงานวิจัยที่มีผลกระทบในเชิงนโยบายสูง

๕,๐๐๐,๐๐๐ - กองทุนสงเสริมและพัฒนางานวิจัย

สํานักวิจัย

- ทุนอุดหนุนการจัดทําขอเสนอโครงการ เพื่อขอทุนวิจัยงบประมาณแผนดิน

๗๒๐,๐๐๐ - กองทุนสงเสริมและพัฒนางานวิจัย

สํานักวิจัย

- ทุนอุดหนุนการสงบทความวิชาการ เพื่อรับการพิจารณาตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ

๒๐๐,๐๐๐ - กองทุนสงเสริมและพัฒนางานวิจัย

สํานักวิจัย

๑,๒๐๐,๐๐๐ - กองทุนสงเสริมและพัฒนางานวิจัย

สํานักวิจัย

๕๐๐,๐๐๐ - กองทุนสงเสริมและพัฒนางานวิจัย

สํานักวิจัย

๒,๔๐๐,๐๐๐ - กองทุนสงเสริมและพัฒนางานวิจัย

สํานักวิจัย

๒๐๐,๐๐๐ - กองทุนสงเสริมและพัฒนางานวิจัย

สํานักวิจัย

๒,๒๐๐,๐๐๐ - กองทุนสงเสริมและพัฒนางานวิจัย

สํานักวิจัย

- รางวัลผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
- ทุนสงเสริมการเผยแพรบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ (งานแปล)
- ทุนวิจัยสมทบโครงการวิจัยงบประมาณแผนดิน
- ทุนรางวัลคนควาในวิทยาการขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
- ทุนเขียนบทความวิจัย (งานสถาปนาสถาบัน )
- โครงการ HRD Research Day
- โครงการการศึกษานานาชาติและเจรจาธุรกิจของคณะ/สํานัก

๑๐๐,๐๐๐ - เงินทุนคณะ
๑,๐๐๐,๐๐๐ - เงินรายไดของสถาบัน

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
กองงานผูบริหาร (กลุมงานกิจการนานาชาติ )

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ

จํานวนเงิน

แหลงเงิน

ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ ๖ การรักษาความเปนเลิศทางวิชาการดานหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเดนและสอดคลองกับความตองการของสังคม (ตอ)
กลยุทธที่ ๖.๖ รับ/แลกเปลี่ยนอาจารยชาวตางประเทศ
กลยุทธที่ ๖.๗ สนับสนุนทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post - Doctoral Fellowship)
- โครงการทุนวิจัยหลังปริญญาเอก

๕,๗๐๐,๐๐๐ - กองทุนสงเสริมและพัฒนางานวิจัย

สํานักวิจัย

ลําดับ
ตัวชี้วัด

เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

เปาหมายตัวชี้วัด
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔

๒๕๕๕

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๒๕๕๖

ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด

เปาประสงค ๒๐ สงเสริมระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการ
กลยุทธ ๖.๑ สงเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ ๖.๒ สงเสริมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
๗๐ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(สกอ. ตัวบงชี้ที่ ๙.๑)
๗๑ ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตน
สังกัด (สมศ. ตัวบงชี้ที่ ๑๕)

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ.

๔.๕๑ คะแนนตามเกณฑ สกอ. ๔.๙๑ คะแนนตามเกณฑ สกอ. ๔.๙๑ คะแนนตามเกณฑ
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)
สกอ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ. คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) ผูอํานวยการสํานัก ๔ สํานัก/
ผูอํานวยการกองแผนงาน
๔.๙๑ คะแนนตามเกณฑ
สกอ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
ผูอํานวยการกองแผนงาน

เปาประสงค ๒๑ สงเสริมการพัฒนาสาขาวิชา/
หลักสูตรใหมๆ ที่ตอบสนองความตองการของสังคม
กลยุทธ ๖.๓ พัฒนาสาขาวิชา/หลักสูตรใหมๆ ที่
สามารถตอบสนองตรงตามความตองการของสังคม ที่
มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ภายใตแรงกดดัน
ของปจจัยแวดลอมตางๆ เพื่อใหมีสาขาวิชาครบถวน
ในดานพัฒนบริหารศาสตร
๗๒ ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ.
ตัวบงชี้ที่ ๒.๑)

๔ คะแนนตามเกณฑ สกอ.

๔ คะแนนตามเกณฑ สกอ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๔ คะแนนตามเกณฑ สกอ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๔ คะแนนตามเกณฑ สกอ. คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา

๗๓ ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ. ตัว
บงชี้ที่ ๒.๖)

๔ คะแนนตามเกณฑ สกอ.

๔ คะแนนตามเกณฑ สกอ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๔ คะแนนตามเกณฑ สกอ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๔ คะแนนตามเกณฑ สกอ. คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา

ลําดับ
ตัวชี้วัด

ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.

เปาหมายตัวชี้วัด
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๐๐ ชิ้น

๔๗๑ ชิ้น

๔๓๘ ชิ้น

๔๒๖ ชิ้น

ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ

๗๕ จํานวนของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ
ราชการ ๔ ป) (เฉพาะเงินงบประมาณแผนดิน)

๔ โครงการ

๒ โครงการ

๑ โครงการ

- โครงการ

คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
ผูอํานวยการสํานักวิจัย

๗๖ จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นําไปใชประโยชนใน
เชิงพาณิชย/ประโยชนตอสังคม ชุมชน (ตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป) (เฉพาะเงินงบประมาณ
แผนดิน)

๔ โครงการ

๓ โครงการ

๑ โครงการ

- โครงการ

คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
ผูอํานวยการสํานักวิจัย

เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด

เปาประสงค ๒๒ สงเสริมและพัฒนาบริการ/ผลิตภัณฑ
(service and Product) ของสถาบัน
กลยุทธ ๖.๔ จัดตั้งหนวยงานวิจัยและพัฒนา
(Research and Development) เพื่อพัฒนา
บริการ/ผลิตภัณฑ (Service and Product) ของ
สถาบัน ในเชิงพาณิชย
๗๔ จํานวนบริการ/ผลิตภัณฑที่ผานศูนยบริการวิชาการ*
เปาประสงค ๒๓ สงเสริมและพัฒนางานวิจัยของ
สถาบันใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล
กลยุทธ ๖.๕ พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ และสงเสริม
ใหมีการตีพิมพเผยแพรในวารสารชั้นนําระดับ
นานาชาติ เพื่อใหสถาบันไดรับการยอมรับในระดับ
สากล วาเปนสถาบันการศึกษา ซึ่งเปนที่รวมของ
นักวิชาการชั้นนําของประเทศ ซึ่งมีผลงานไดรับการ
อางอิง (citation) อยางกวางขวาง

ลําดับ
ตัวชี้วัด

ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.

เปาหมายตัวชี้วัด
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๑๒๙ โครงการ
(๑๗ โครงการ)

๒๗๒ โครงการ
(๔ โครงการ)

๔๔๖ โครงการ
(๕ โครงการ)

๓๖๘ โครงการ
(๑๑ โครงการ)

(๑๑๒ โครงการ)

(๒๖๘ โครงการ)

(๔๔๑ โครงการ)

(๓๕๗ โครงการ)

๗๘ จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
(ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป) (เฉพาะเงิน
งบประมาณแผนดิน)

๑๗ โครงการ

๔ โครงการ

๕ โครงการ

๑๑ โครงการ

คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย//
ผูอํานวยการสํานักวิจัย

๗๙ จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนด (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป) (เฉพาะเงิน
งบประมาณแผนดิน)

๑๗ โครงการ

๔ โครงการ

๕ โครงการ

๑๑ โครงการ

คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
ผูอํานวยการสํานักวิจัย

๘๐ ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับ
การตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ. ตัวบงชี้ที่ ๓)

รอยละ ๑๒.๕ ตามเกณฑ สมศ.

รอยละ ๐.๙๔
รอยละ ๙.๑๘
(๐.๑๙ คะแนนตามเกณฑ สม (๑.๘๔ คะแนนตามเกณฑ
ศ.)
สมศ.)

๘๑ ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับ
การตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ. ตัวบงชี้ที่ ๔)

รอยละ ๕๐ ตามเกณฑ สมศ.

รอยละ ๑๕.๑๒
รอยละ ๖๔๓๙
รอยละ ๕๗.๐๓
คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
(๑.๕๑ คะแนนตามเกณฑ สม (๕ คะแนนตามเกณฑ สมศ.) (๕ คะแนนตามเกณฑ สมศ.) ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
ศ.)

๘๒ งานวิจัยหรืองานสรางสรรคกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ.
ตัวบงชี้ที่ ๕)

รอยละ ๒๐

เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

๗๗ จํานวนโครงการวิจัย (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป)
- เงินงบประมาณแผนดิน
- เงินนอกงบประมาณ

- ระดับชาติ
- ระดับนานาชาติ

รอยละ ๒๑.๗๗
(๕ คะแนนตามเกณฑ สมศ.)

รอยละ ๑๘.๗๕

(๔.๖๙ คะแนนตามเกณฑ
สมศ.)

รอยละ ๑๑.๐๔
(๒.๒๑ คะแนนตามเกณฑ
สมศ.)

รอยละ ๒๑.๔๓

(๕ คะแนนตามเกณฑ
สมศ.)

ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด
คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
ผูอํานวยการสํานักวิจัย
คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
ผูอํานวยการสํานักวิจัย/ผูอํานวยการ
ศูนยบริการวิชาการ

คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา

คณบดีคณะสถิติประยุกต/ผูอํานวยการ
กองแผนงาน

ลําดับ
ตัวชี้วัด

เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

๘๓ งานวิจัยหรืองานสรางสรรคกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ.
ตัวบงชี้ที่ ๕)
- ระดับชาติ
- ระดับนานาชาติ
๘๔ งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน (สมศ. ตัวบงชี้ที่ ๖)

๘๕ ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ (สมศ. ตัว
บงชี้ที่ ๗)

เปาหมายตัวชี้วัด
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖

ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด

๒๕๕๔

๒๕๕๕

รอยละ ๑๐

รอยละ ๒๐.๗๗
(๕ คะแนนตามเกณฑ สมศ.)

รอยละ ๑๗.๕๙
(๕ คะแนนตามเกณฑ สมศ.)

คณบดี ๑๐ คณะ/วิทยาลัย (ยกเวน
รอยละ ๓๘.๐๘
(๕ คะแนนตามเกณฑ สมศ.) คณะสถิติประยุกต)/ผูอํานวยการ
สํานักวิจัย/ผูอํานวยการกองแผนงาน

รอยละ ๒๐

รอยละ ๕๕.๒๘
(๕ คะแนนตามเกณฑ สมศ.)

รอยละ ๔๑.๓๖
(๕ คะแนนตามเกณฑ สมศ.)

รอยละ ๓๙.๐๐
คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
(๕ คะแนนตามเกณฑ สมศ.) ผูอํานวยการสํานักวิจัย/ผูอํานวยการ
ศูนยบริการวิชาการ/ผูอํานวยการกอง
แผนงาน

รอยละ ๑๐

รอยละ ๒๑.๙๕
(๕ คะแนนตามเกณฑ สมศ.)

รอยละ ๒๐.๒๙
(๕ คะแนนตามเกณฑ สมศ.)

รอยละ ๑๖.๘๘
คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
(๕ คะแนนตามเกณฑ สมศ.) ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากร
บุคคล/ผูอํานวยการกองแผนงาน

๒ ทุน

๔ ทุน

๗ ทุน

๕ ทุน

อยางนอย ๑๐ คนตอป

๔ คน

๔ คน

๑๙ คน

กลยุทธ ๖.๗ สนับสนุนทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post
- Doctoral Fellowship)
๘๖ จํานวนทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post - Doctoral
Fellowship)*

ผูอํานวยการสํานักวิจัย

เปาประสงค ๒๔ สงเสริมใหมีนักวิชาการชาว
ตางประเทศ
กลยุทธ ๖.๖ รับ/แลกเปลี่ยนอาจารยชาวตางประเทศ
๘๗ จํานวนอาจารย visiting Professor *

คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
ผูอํานวยการกองงานผูบริหาร

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ

จํานวนเงิน

แหลงเงิน

ยุทธศาสตรที่ ๗ การเสริมสรางบทบาทและความรับผิดชอบตอสังคม

ผูรับผิดชอบ

กลยุทธที่ ๗.๑ เสริมสรางความเขมแข็งของคานิยมรวม WISDOM ใหเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคการของสถาบัน
- โครงการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม
๒๐,๐๐๐ - เงินทุนคณะ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
กลยุทธที่ ๗.๒ พัฒนากระบวนการทํางานหลักของสถาบัน ซึ่งไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการใหบริการวิชาการ ตามแนวคิดหวงโซคุณคา (Value Chain) เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับสังคมไทย
กลยุทธที่ ๗.๓ จัดกิจกรรมบริการทางวิชาการเพื่อใหบริการตอสาธารณะ
- โครงการสถิติประยุกตเพื่อชุมชน
- โครงการฝกอบรมดานพัฒนาสังคม
- โครงการฝกอบรมดานการจัดการสิ่งแวดลอม
- โครงการ HROD TALK รวมกับสื่อ Theory and Application Linked Knowledge
- โครงการเสริมสรางขีดความสามารถมูลคาเพิ่มในผลิตภัณฑการทองเที่ยวของผูประกอบการ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
- โครงการพัฒนาเครือขายผูประกอบการ SMEs เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและ
สงเสริมความรวมมือดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว MICE
- โครงการการฝกอบรมระยะสั้นกับประเทศ AEC โดยเฉพาะจากประเทศลาว พมา เวียดนาม
และกัมพูชา
- โครงการฝกอบรมหลักสูตรผูนําเยาวชน
- โครงการเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับทิศทางดานเศรษฐกิจ
- โครงการอบรม/ เสวนาวิชาการประเด็นความรูเกี่ยวกับอาเซียน
- โครงการฝกอบรม หลักสูตรภาษาและการสื่อสารเพื่อรองรับ AEC
- โครงการฝกอบรม หลักสูตรการเตรียมตนกลามัคคุเทศกเพื่อรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียนในพื้นที่ศูนยสีคิ้ว
- โครงการฝกอบรม หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
- โครงการเผยแพรความรูเกี่ยวกับอาเซียนดานการเรียนการสอน

๔๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๒,๔๔๕,๐๐๐

- เงินทุนคณะ
- เงินทุนคณะ
- เงินทุนคณะ
- เงินทุนคณะ
- เงินแผนดิน

คณะสถิติประยุกต
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
คณะการจัดการการทองเที่ยว

๒,๔๐๐,๐๐๐ - เงินแผนดิน

คณะการจัดการการทองเที่ยว

๒,๐๐๐,๐๐๐ - เงินแผนดิน

วิทยาลัยนานาชาติ

๕๐๐,๐๐๐ - เงินแผนดิน

สํานักสิริพัฒนา

๖๐,๐๐๐ - เงินแผนดิน
๓๙๑,๕๐๐ - เงินแผนดิน
๒๒๑,๐๐๐ - เงินแผนดิน

สํานักสิริพัฒนา
สํานักสิริพัฒนา
สํานักสิริพัฒนา

๑๘๗,๕๐๐ - เงินแผนดิน
๕๐๐,๐๐๐ - เงินแผนดิน

สํานักสิริพัฒนา
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ

จํานวนเงิน

แหลงเงิน

ยุทธศาสตรที่ ๗ การเสริมสรางบทบาทและความรับผิดชอบตอสังคม (ตอ)

กลยุทธที่ ๗.๓ จัดกิจกรรมบริการทางวิชาการเพื่อใหบริการตอสาธารณะ (ตอ)
- โครงการบริการวิชาการแกสังคมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- โครงการบูรณาการองคความรูสูอาเซียน
- โครงการบันทึกและจัดแสดงขอมูลเกี่ยวกับขบวนการเสรีไทย (The Free Thai
Movement แบบถาวร)
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสูประชาคมอาเซียน
กลยุทธที่ ๗.๔ เสริมสรางบทบาทดานการเตือนสติ ชี้นํา และตอบสนองความตองการของสังคม

๒๐๐,๐๐๐ - เงินแผนดิน
๑,๐๐๐,๐๐๐ - เงินแผนดิน
๒๐๐,๐๐๐ - เงินรายไดของสถาบัน

ผูรับผิดชอบ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองแผนงาน
สํานักบรรณสารการพัฒนา

๒,๓๐๐,๐๐๐ - เงินแผนดิน

ศูนยศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง

- โครงการพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศกไทย เพื่อเปนกลไกสงเสริมการเพิ่มรายไดจาก
นักทองเที่ยว

๑,๖๓๐,๐๐๐ - เงินแผนดิน

คณะการจัดการการทองเที่ยว

- โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อพัฒนา
 ี่ เรื่องื่ การเตรี
โ ยมความพร
ั
- โครงการเสวนาวิชาการ
อมดานการศึิ กษาสูี การเปนประชาคม

๒,๐๐๐,๐๐๐ - เงินแผนดิน

คณะการจัดการการทองเที่ยว

อาเซียน
- โครงการสงเสริมลดการปลดปลอยสารไดออกซิน โดยการนําเทคนิคที่ดีที่สุดและแนวปฏิบัติ
ดานสิ่งแวดลอมที่ดีที่สุดมาใชในภาคอุตสาหกรรม
- โครงการเตรียมความพรอมกอนสําเร็จการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคปกติ
- โครงการเตรียมความพรอมกอนเกษียณสําหรับบุคลากรสถาบัน
กลยุทธที่ ๗.๕ สํารวจความคิดเห็นตอประเด็นสาธารณะตาง ๆ ดวยนิดาโพล
- ศูนยสํารวจความคิดเห็นของประชาชน "นิดาโพล"

๑๐๐,๐๐๐ - เงินแผนดิน

กองงานผูบริหาร (กลุมงานกิจการนานาชาติ )

๕๐๐,๐๐๐ - เงินแผนดิน

ศูนยวิจัยและพัฒนาการปองกันและจัดการ
ภัยพิบัติ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม)
คณะรัฐประศาสนศาสตร
กองบริหารทรัพยากรบุคคล

๘๐,๐๐๐ - เงินทุนคณะ
๑๒๐,๐๐๐ - เงินรายไดของสถาบัน
๔,๐๐๐,๐๐๐ - เงินรายไดของสถาบัน

ศูนยสํารวจความคิดเห็นของประชาชน "นิดา
โพล"

๑,๘๐๐,๐๐๐ - เงินแผนดิน

กองงานผูบริหาร (กลุมงานสื่อสารองคการ
และกิจกรรมเพื่อสังคม)

กลยุทธที่ ๗.๖ สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการแกไขปญหาสังคม
- โครงการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ

จํานวนเงิน

แหลงเงิน

ยุทธศาสตรที่ ๗ การเสริมสรางบทบาทและความรับผิดชอบตอสังคม (ตอ)

กลยุทธที่ ๗.๖ สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการแกไขปญหาสังคม (ตอ)
- โครงการประชารวมใจคืนความสดใสใหคลองแสนแสบ

ผูรับผิดชอบ

๔๐๐,๐๐๐ - เงินรายไดของสถาบัน

กองงานผูบริหาร (กลุมงานสื่อสารองคการ
และกิจกรรมเพื่อสังคม)
กลยุทธที่ ๗.๗ ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันใหมีเนื้อหาเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility :SR) เปนสวนหนึ่งของหลักสูตร

กลยุทธที่ ๗.๘ พัฒนาองคความรู “เศรษฐกิจพอเพียง” ใหมีความเปนรูปธรรม สามารถนําไปประยุกตใชเปนทางเลือกในการพัฒนาประเทศได
- โครงการศึกษาและพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ บน
๑๐๐,๐๐๐ - เงินทุนคณะ
ฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ/หรือ โครงการจัดทําเอกสารวิชาการ

คณะพัฒนาทรัยากรมนุษย

ลําดับ
ตัวชี้วัด

เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

เปาหมายตัวชี้วัด
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔

๒๕๕๕

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๒๕๕๖

ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด

เปาประสงค ๒๕ สงเสริมและพัฒนาภารกิจหลักของ
สถาบัน ใหตอบสนองความตองการของสังคม
กลยุทธ ๗.๑ เสริมสรางความเขมแข็งของคานิยมรวม
WISDOM ใหเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคการ
ของสถาบัน
กลยุทธ ๗.๒ พัฒนากระบวนการทํางานหลักของ
สถาบัน ซึ่งไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการ
ใหบริการวิชาการ ตามแนวคิดหวงโซคุณคา (Value
Chain) เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับสังคมไทย
กลยุทธ ๗.๓ จัดกิจกรรมบริการทางวิชาการเพื่อให
บริการตอสาธารณะ
กลยุทธ ๗.๔ เสริมสรางบทบาทดานการเตือนสติ ชี้นํา
และตอบสนองความตองการของสังคม
กลยุทธ ๗.๕ สํารวจความคิดเห็นตอประเด็น
สาธารณะตางๆ ดวยนิดาโพล
กลยุทธ ๗.๖ สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน
ในการแกไขปญหาสังคม
กลยุทธ ๗.๗ ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของ
สถาบันใหมีเนื้อหาเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม
(Social Responsibility : SR) เปนสวนหนึ่งของ
หลักสูตร
กลยุทธ ๗.๘ พัฒนาองคความรู “เศรษฐกิจพอเพียง”
ใหมีความเปนรูปธรรม สามารถนําไปประยุกตใชเปน
ทางเลือกในการพัฒนาประเทศได
๘๘ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(สกอ. ตัวบงชี้ที่ ๖.๑)

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ.

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ. คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) ผูอํานวยการกองงานผูบริหาร

ลําดับ
ตัวชี้วัด

เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

เปาหมายตัวชี้วัด
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด

๘๙ การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
(สมศ. ตัวบงชี้ที่ ๑๐)

๔ คะแนนตามเกณฑ สมศ.

๔ คะแนนตามเกณฑ สมศ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนนตามเกณฑ สมศ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนนตามเกณฑ สมศ. คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) ผูอํานวยการกองงานผูบริหาร

๙๐ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
(สมศ. ตัวบงชี้ที่ ๑๑)

๕ คะแนนตามเกณฑ สมศ.

๕ คะแนนตามเกณฑ สมศ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนนตามเกณฑ สมศ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนนตามเกณฑ สมศ. คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) ผูอํานวยการสํานักบรรณสารการ
พัฒนา/ผูอํานวยการกองงานผูบริหาร/
ผูอํานวยการกองกลาง/ผูอํานวยการ
กองแผนงาน

๙๑ เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขามาศึกษาตอ*

๒.๗๕ ขึ้นไป

เกรดเฉลี่ย ๒.๘๕

เกรดเฉลี่ย ๒.๙๘

เกรดเฉลี่ย ๒.๘๙

คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา

๙๒ รอยละของผูเขารับบริการนําความรูไปใชประโยชน
- เฉพาะโครงการที่ไดรับงบประมาณแผนดินและที่
ดําเนินการโดยสํานักสิริพัฒนาและสํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ตัวชี้วัด สงป.)

รอยละ ๘๐
รอยละ ๘๔.๖๓

รอยละ ๘๗.๑๖

รอยละ ๘๙.๓๕

ผูอํานวยการสํานักสิริพัฒนา/
ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

รอยละ ๘๗.๐๒

รอยละ ๘๘.๗๑

รอยละ ๘๙.๖๑

คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
ผูอํานวยการสํานักสิริพัฒนา/
ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

รอยละ ๘๗.๑๐

รอยละ ๘๗.๘๘

รอยละ ๘๙.๓๙

ผูอํานวยการสํานักสิริพัฒนา/
ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

รอยละ ๘๘.๕๒

รอยละ ๘๙.๒๒

รอยละ ๘๙.๘๕

คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
ผูอํานวยการสํานักสิริพัฒนา/
ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

- โครงการฝกอบรมของสถาบันทุกโครงการ (ตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป)
๙๓ รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ/หนวยงาน/
องคกรที่รับบริการวิชาการตอประโยชนจากการบริการ
- เฉพาะโครงการที่ไดรับงบประมาณแผนดินและที่
ดําเนินการโดยสํานักสิริพัฒนาและสํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ตัวชี้วัด สงป.)
- โครงการฝกอบรมของสถาบันทุกโครงการ (ตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป)

รอยละ ๘๕

ลําดับ
ตัวชี้วัด

เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

๙๔ จํานวนผูเขารับบริการ (ตัวชี้วัด สงป.)
- เฉพาะโครงการที่ไดรับงบประมาณแผนดินและที่
ดําเนินการโดยสํานักสิริพัฒนาและสํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ตัวชี้วัด สงป.)
๙๕ รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการ
ใหบริการ
- เฉพาะโครงการที่ไดรับงบประมาณแผนดินและที่
ดําเนินการโดยสํานักสิริพัฒนาและสํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ตัวชี้วัด สงป.)

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๑,๘๔๐ คน

๑,๘๓๔ คน

๒,๓๖๒ คน

๒,๖๘๗ คน

ผูอํานวยการสํานักสิริพัฒนา/
ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

รอยละ ๘๗.๕๑

รอยละ ๘๘.๙๒

รอยละ ๙๒.๐๓

ผูอํานวยการสํานักสิริพัฒนา/
ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

รอยละ ๘๘.๑๖

รอยละ ๘๙.๘๒

รอยละ ๙๐.๒๕

คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
ผูอํานวยการสํานักสิริพัฒนา/
ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

รอยละ ๑๐๐

รอยละ ๑๐๐

รอยละ ๑๐๐

ผูอํานวยการสํานักสิริพัฒนา/
ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

รอยละ ๑๐๐

รอยละ ๑๐๐

รอยละ ๑๐๐

คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
ผูอํานวยการสํานักสิริพัฒนา/
ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด

รอยละ ๘๕

- โครงการฝกอบรมของสถาบันทุกโครงการ (ตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป)
๙๖ รอยละงานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด
- เฉพาะโครงการที่ไดรับงบประมาณแผนดินและที่
ดําเนินการโดยสํานักสิริพัฒนาและสํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ตัวชี้วัด สงป.)

ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.

เปาหมายตัวชี้วัด
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

รอยละ ๙๕

- โครงการฝกอบรมของสถาบันทุกโครงการ (ตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป)
๙๗ ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม (สกอ.
ตัวบงชี้ที่ ๕.๑)

๕ คะแนน ตามเกณฑ สกอ.

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ. คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) ผูอํานวยการสํานักสิริพัฒนา/
ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ

๙๘ กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอ
สังคม (สกอ. ตัวบงชี้ที่ ๕.๒)

๕ คะแนน ตามเกณฑ สกอ.

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ. คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) ผูอํานวยการสํานักสิริพัฒนา/
ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ

ลําดับ
ตัวชี้วัด

เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

เปาหมายตัวชี้วัด
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด

๙๙ ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
หรือองคกรภายนอก (สมศ. ตัวบงชี้ที่ ๙)

๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.

๕ คะแนนตามเกณฑ สมศ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนนตามเกณฑ สมศ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนนตามเกณฑ สมศ. คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) ผูอํานวยการกองงานผูบริหาร

๑๐๐ ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็น
ที่ ๑ ภายในสถาบัน (สมศ. ตัวบงชี้ที่ ๑๘.๑)

๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.

๕ คะแนนตามเกณฑ สมศ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนนตามเกณฑ สมศ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนนตามเกณฑ สมศ. คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) ผูอํานวยการกองงานผูบริหาร/
ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

๑๐๑ ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็น
ที่ ๑ ภายนอกสถาบัน (สมศ. ตัวบงชี้ที่ ๑๘.๒)

๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.

๕ คะแนนตามเกณฑ สมศ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนนตามเกณฑ สมศ.
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนนตามเกณฑ สมศ. คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) ผูอํานวยการสํานักสิริพัฒนา/
ผูอํานวยการกองงานผูบริหาร/
ผูอํานวยการศูนยสาธารณประโยชน
และประชาสังคม

๕๐ ครั้งตอป

๔๕ ครั้งตอป

๓๓ ครั้งตอป

๗๙ ครั้งตอป

ผูอํานวยการศูนยสํารวจความคิดเห็น
ของประชาชน (นิดาโพล)

๑๐๓ จํานวนกิจกรรมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการ
แกไขปญหาสังคม*

๕ โครงการ/กิจกรรม

๖ กิจกรรม

๗ กิจกรรม

๖ กิจกรรม

ผูอํานวยการกองงานผูบริหาร

๑๐๔ จํานวนหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันที่มีเนื้อหา
เรื่องความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility
: SR)*

อยางนอย ๙ หลักสูตร

๑๔ หลักสูตร

๙ หลักสูตร

๙ หลักสูตร

คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย/
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา

๑๐๕ จํานวนโครงการ/กิจกรรม “เศรษฐกิจพอเพียง”*

๓ โครงการ/กิจกรรม

๓ โครงการ/กิจกรรม

๔ โครงการ/กิจกรรม

๓ โครงการ/กิจกรรม

๑๐๒ จํานวนการสํารวจความคิดเห็นตอประเด็นสาธารณะ
ตางๆ ดวยนิดาโพล*

ผูอํานวยการศูนยศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ

จํานวนเงิน

แหลงเงิน

ยุทธศาสตรที่ ๘ การพัฒนาความเขมแข็งของศูนยพัฒนาวิชาการตางๆ ของสถาบัน
กลยุทธที่ ๘.๑ ยกสถานภาพของศูนยพัฒนาวิชาการตางๆ ของสถาบันใหมีความเปนศูนยระดับสถาบัน

ผูรับผิดชอบ

กลยุทธที่ ๘.๒ สรางระบบกํากับติดตามเพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางศูนยพัฒนาวิชาการตางๆ
กลยุทธที่ ๘.๓ พัฒนาศูนยพัฒนาวิชาการใหสามารถสรางความรูและสรางรายไดแกสถาบัน
- โครงการจัดตั้งศูนยสอบจัดระดับความเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอร
- โครงการจัดตั้งศูนยศึกษาและพัฒนา

๑,๐๐๐,๐๐๐ - เงินแผนดิน
๕๐,๐๐๐ - เงินทุนคณะ

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะภาษาและการสื่อสาร

ลําดับ
ตัวชี้วัด

เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.

เปาหมายตัวชี้วัด
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๑๐ โครงการ/กิจกรรมตอป

๖ โครงการ/กิจกรรม

๒๐ โครงการ/กิจกรรม

๑๓ โครงการ/กิจกรรม

ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด

เปาประสงค ๒๖ สงเสริมและพัฒนาการดําเนินงาน
ของศูนยพัฒนาวิชาตางๆ ของสถาบัน
กลยุทธ ๘.๑ ยกสถานภาพของศูนยพัฒนาวิชาการ
ตางๆ ของสถาบันใหมีความเปนศูนยระดับสถาบัน
กลยุทธ ๘.๒ สรางระบบกํากับติดตามเพื่อพัฒนาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางศูนยพัฒนาวิชาการตางๆ
กลยุทธ ๘.๓ พัฒนาศูนยพัฒนาวิชาการใหสามารถ
สรางความรูและสรางรายไดแกสถาบัน
๑๐๖ จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการผานศูนยพัฒนา
วิชาการตางๆ ของสถาบัน*

คณบดีคณะ ๕ คณะ (คณะ บธ./ พศ./
พค./ ภส./นต.) และผูอํานวยการกอง
แผนงาน

สวนที่ ๔

ปฏิทินการติดตามและประเมิน
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ปฏิทินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ริ าชการ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
กําหนดการ
เดือนเมษายน ๒๕๕๗
เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
เดือนตุลาคม ๒๕๕๗
เดือนตุลาคม ๒๕๕๗
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗
เดือนธันวาคม ๒๕๕๗

กิจกรรม
กองแผนงานแจงหนวยงานรวบรวมผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
รอบ ๖ เดือน (ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗)
หนวยงานจัดสงผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๖ เดือน
(ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) ใหกองแผนงาน
กองแผนงานวิเคราะหสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๖
เดือน (ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) เสนอที่ประชุม ทคอ. การ
วางแผนและประเมินผล
กองแผนงานวิเคราะหสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๖
เดือน (ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) นําเสนอที่ประชุม ทคอ.
สถาบัน
กองแผนงานแจงหนวยงานรวบรวมผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
รอบ ๑๒ เดือน (ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)
หนวยงานจัดสงผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๑๒ เดือน
(ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) ใหกองแผนงาน
กองแผนงานวิเคราะหสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๑๒
เดือน (ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) นําเสนอที่ประชุม ทคอ.
การวางแผนและประเมินผล
กองแผนงานวิเคราะหสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๑๒
เดือน (ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) นําเสนอที่ประชุม ทคอ.
สถาบัน
สรุปผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เสนอที่ประชุมสภาสถาบัน

