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สวนท่ี 1  
บทนํา 

 
1. กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-
ศาสตร 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือ
เปนกรอบในการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร ใหบรรลุวัตถุประสงคตามวิสัยทัศน พันธกิจ และปรัชญาของสถาบัน 
 สถาบันมีกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 อยางเปนระบบ
ครบวงจร ตั้งแตการกําหนดนโยบาย การจัดทําแผน การถายทอดแผนสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
โดยมีวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคเปนกรอบในการดําเนินงาน ไดมุงเนนใหหนวยงานมีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบาย/แผนงาน/โครงการ ท่ีตรงตามบทบาทและภารกิจของหนวยงาน ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายของ
สถาบัน มีการสัมมนาระดมสมองและกําหนดเปาหมายหนวยงานท่ีสอดคลองกับเปาหมายของสถาบัน เพ่ือ
นําไปสูการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน มีการกําหนดตัวชี้วัด คาเปาหมายท่ีชัดเจน เพ่ือเปนแนวทางในการ
ประเมินผลการดําเนินงาน และสามารถตอบสนองภารกิจของสถาบัน 
 สถาบันไดนํานโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาระยะยาว 15 ป สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2551 – 2565 และแผนกลยุทธ 4 ป พ.ศ. 2558 – 2561 สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปนกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป และนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษา 
วิจัย สํารวจ และขอเสนอแนะจากผูประเมินภายนอก มาวิเคราะหเพ่ือกําหนดแนวทางในการพัฒนา และ
ประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

 ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
 พิจารณาจุดออน และขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบแรก 

รอบท่ี 2 และรอบท่ี 3 
 ขอเสนอแนะจากผลการตรวจรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา 

2556 จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
 ความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และวัตถุประสงคตามพระราชบัญญัติ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2509 
 1.1 ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
  จุดแข็ง (Strength) 
   ๑) คณาจารยมีความเชี่ยวชาญ 
   ๒) ความสามารถในการหารายไดจากการสอน วิจัย บริการวิชาการ 
   ๓) การบริหารจัดการสมัยใหม 
   ๔) เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีเอกลักษณดานพัฒนบริหารศาสตร 
   ๕) มีชื่อเสียง ซ่ึงสรางสมมาตั้งแตในอดีต 
   ๖) ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาสามารถเขาศึกษาตอไดทุกหลักสูตร 
   ๗) ผูบริหารมีชื่อเสียง/มีความสามารถเปนท่ียอมรับ 
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  จุดออน (Weakness) 
   ๑) ขอจํากัดของแหลงทุน 
   ๒) ไมมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
   ๓) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไมสมบูรณ 
   ๔) ทําเลท่ีตั้งหางไกลจากศูนยกลางของเมือง 
   ๕) ขาดวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม 
   ๖) การตลาดยังไมเขมแข็ง 
   ๗) ขาดการสนับสนุนและสงเสริมความเปนเลิศ 
   ๘) อัตลักษณของสถาบันดานการบริหารการพัฒนายังไมเปนรูปธรรม 
   ๙) ความไมตอเนื่องเชิงยุทธศาสตรและนโยบายของสถาบัน 
  โอกาส (Opportunities) 
   ๑) คานิยมของสังคมท่ีตองการวุฒิการศึกษาสูงข้ึน 
   ๒) คานิยมของสังคมเรื่องการศึกษาเรียนรูตลอดชีวิต 
   ๓) บัณฑิตศึกษาเปนท่ีตองการของสังคม 
   ๔) องคการสมัยใหมในกระแสโลกาภิวัตนกดดันใหบุคลากรขององคการตองพัฒนา
ขีดความสามารถของตนเองเพ่ิมสูงข้ึนตอเนื่องตลอดเวลา ท้ังดานการศึกษาตอเนื่องและการฝกอบรม 
   ๕) มีศิษยเกาท่ีประสบความสําเร็จดํารงตําแหนงระดับสูง ในองคการภาครัฐ/เอกชน 
   ๖) สถาบันมีความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยตางประเทศจํานวนมาก 
   ๗) แนวนโยบายของรัฐใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษา 
   ๘) ผูเรียนมีความตองการท่ีจะพัฒนาทักษะสูงข้ึน 
   ๙) ผูเรียนมีความตองการความรูแบบบูรณาการมากข้ึน 
  อุปสรรค (Threats) 
   ๑) การเปดสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตมีจํานวนมากและหลักสูตรมีความหลากหลาย 
   ๒) ขอจํากัดของงบประมาณแผนดิน 
   ๓) คานิยมของผูศึกษาตอไมใหคุณคากับคุณภาพการศึกษา 
   ๔) ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีแนวโนมคุณภาพลดลง 
   ๕) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร 
   ๖) การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี 
 1.2 พิจารณาจุดออน และขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบแรก 
รอบท่ี 2 และรอบท่ี 3 
  1.2.1 จุดออนของสถาบันจากการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบแรก คือ 
   ๑) การขยายการเปดสอนในหลักสูตรภาคพิเศษ ภูมิภาคทําใหสัดสวนระหวาง
อาจารยกับนักศึกษาคอนขางสูง 
   ๒) สถาบันควรดําเนินการตามปรัชญาและปณิธาน คือ ผลิตผูนําการเปลี่ยนแปลง 
และสงเสริมใหบัณฑิตเขาสูชุมชนมากข้ึน 
   ๓) ยังไมใหความสําคัญกับการเรียนการสอนในลักษณะสหวิทยาการ 
   ๔) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู หองสมุด จํานวนหนังสือ ไมเพียงพอตอการศึกษาคนควา 
และยังไมมีหนวยพัฒนาอาจารยเพ่ือชวยพัฒนาการสอนของอาจารย 
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   ๕) บทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารทางวิชาการยังมีนอย งานวิจัยสวนใหญ
เปนงานบุคคล ควรสรางงานวิจัยท่ีเปนโครงการบูรณาการ หรือวิจัยระดับสถาบันใหมากข้ึน 
   ๖) การเขารวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษายังมีนอย เนื่องมาจาก
ลักษณะการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา 
   ๗) ยังขาดการเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยในประเทศและตางประเทศ 
  สถาบันไดนําผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบท่ี ๑ (ป ๒๕๔๗) มาพัฒนาปรับปรุงแผน
ของสถาบัน โดยไดกําหนดมาตรการ และดําเนินงานตามมาตรการในการพัฒนาคุณภาพ ๔ มาตรการ ดังนี้ 
   ๑) ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรขององคกร 
   ๒) ปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรและเทคโนโลยี 
   ๓) พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   ๔) พัฒนาดานการติดตอสื่อสาร 
  1.2.2 จุดออนของสถาบันจากการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบสอง คือ 
   ๑) เนื่องจากสถาบันมุงเนนเปนมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตและงานวิจัย ควรมุงเนนการ
เรียนการสอนระดับปริญญาโท แผน ก (วิทยานิพนธ) เพ่ือเสริมสรางผลงานวิจัยมากข้ึน 
   ๒) ควรบูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการ กับการเรียนการสอน 
   ๓) สัดสวนอาจารยตอนักศึกษายังไมเปนไปตามเกณฑ 
   ๔) ยังไมมีหลักสูตรลักษณะสหวิทยาการ 
   ๕) ยังไมพบมาตรการท่ีชัดเจนในการสรางองคความรูใหมจากการวิจัย 
   ๖) ไมพบการดําเนินงานท่ีเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาอ่ืน 
  ขอเสนอแนะจากผูประเมินคุณภาพการศึกษา รอบสอง คือ 
   ๑) สถาบันฯ ควรทบทวนกระบวนการในการกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจของ
สถาบันฯ และคณะวิชาใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมรับรู 
   ๒) หากลไกท่ีสงเสริมใหนักศึกษาท้ังภาคปกติ และ ภาคพิเศษ เลือกแผนการศึกษา 
แผน ก เพ่ิมมากข้ึน และสงเสริมใหตีพิมพในวารสารท่ีเปนมาตรฐานระดับสากลของแตละกลุมสาขา 
   ๓) หากลไกใหคณาจารยตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติเพ่ิม
มากข้ึน 
   ๔) ปรับปรุงวารสารของสถาบันหรือของคณะใหเปนท่ียอมรับมากข้ึนตามมาตรฐาน
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
   ๕) จัดทําแผนการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายในการจัดการเรียนการสอนท่ี
มุงเนนวิจัย 
   ๖) การสรางพหุภาคีในการทํางาน หรือการวิจัย สถาบันฯ ควรหามาตรการในการ
สงเสริมศูนยแหงความเปนเลิศ (Excellent Center) ท่ีมีอยูแลวและอาจพัฒนาศูนยแหงความเปนเลิศเพ่ิมเติม 
โดยเนนประเด็นท่ีเปนจุดเดนของสถาบันฯ และสถาบันฯ ตองสรางมาตรการเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนให
คณาจารยจากตางคณะและสาขาวิชามารวมกันทําวิจัยอยางท่ัวถึง พรอมท้ังใชงบประมาณภายในพัฒนา
งานวิจัยท่ีเปนจุดเดนนั้น 
   ๗) ผลการดําเนินงานดานบริการวิชาการซ่ึงเปนจุดเดนของสถาบันฯ สถาบันฯ ควรมี
กลไกเชิงระบบในการนําความรูจากบริการวิชาการไปสูการเรียนการสอนมากข้ึน 
   ๘) ปรับปรุงระบบฐานขอมูลของสถาบันฯ เพ่ือการตัดสินใจหรือการบริหาร 
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   ๙) บูรณาการกิจกรรมสงเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหเขากับการเรียนการ
สอนการวิจัย ใหเปนรูปธรรม นอกเหนือจากการจัดงานตามประเพณี 
   ๑๐) การพัฒนาหลักสูตรควรปรับปรุงระบบการทํางานใหมีความชัดเจนและมี
หลักฐาน เชน คณะกรรมการหลักสูตร กรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการประเมินผลหลักสูตร และสถาบันฯ 
ควรทําวิจัยสถาบันเพ่ือหาผลกระทบ (Impact) ของการจัดการเรียนการสอนแบบแผน ข ท่ีไมมีการทําวิทยานิพนธ 
และมีการศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาอ่ืนท่ีมีพ้ืนฐานในการจัดการเรียนการสอนแบบเดียวกัน 
   ๑๑) เนนสงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพใหเปนรูปธรรมและมีความชัดเจนมากข้ึน และ
ควรมีการสงเสริมใหคณาจารยไปอบรมเทคนิคในการพัฒนาหลักสูตร เทคนิคการสอน นอกเหนือจากการเรียนรู
แบบธรรมชาติจากอาจารยอาวุโสสอนอาจารยรุนนอง 
   ๑๒) ควรจัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานตามพันธกิจของผูบริหาร 
   ๑๓) สรางความเขมแข็งของสมาคมศิษยเกา ท้ังระดับสถาบันฯ และระดับคณะให
กลับมาสนับสนุนสถาบันฯ ใหมากข้ึน 
   ๑๔) หามาตรการและกลไกท่ีเหมาะสมในการแกปญหาของสํานักวิจัยดานนักวิจัย 
โดยพิจารณาถึงความกาวหนาทางวิชาการ 
   ๑๕) เพ่ือการเตรียมพรอมการกาวไปสูมหาวิทยาลัยในกํากับ สถาบันฯ ควรมีการ
วิเคราะหตนทุน (Unit Cost) ในการผลิตท่ีถูกตองและเชื่อถือได ตลอดจนวางแผนดานรายรับและรายจายเพ่ือ
รักษาและสงเสริมคุณภาพการศึกษาท่ีดีอยูแลวใหดีข้ึน 
   ๑๖) แมวาหนวยงานตางๆ ภายในสถาบันฯ ไดตระหนักถึงระบบประกันคุณภาพ 
และนําผลลัพธมาเปนตัวชี้วัดในการดําเนินการและกําหนดเปนเปาหมายในการทํางาน แตสถาบันฯ ยังตอง
สรางความเขาใจ และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหสอดรับบริบทของสถาบันฯ ใหเขาถึง
บุคลากรทุกระดับ และใหถือปฏิบัติเปนนิสัยอยางตอเนื่องและยั่งยืน หรืออาจนําระบบประกันคุณภาพอ่ืนๆ มา
ประยุกตใช และเรงดําเนินการนําผลวิจัยสถาบันมาใชอยางเปนระบบ 
  1.2.3 ขอเสนอแนะจากผูประเมินคุณภาพการศึกษา รอบสาม คือ 
   ระดับสถาบัน 
    ๑. ควรกําหนดมาตรการท่ีเปนรูปธรรมเพ่ือสนับสนุนและสงเสริมให
นักศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท แผน ข ตีพิมพผลงานในระดับชาติและนานาชาติเพ่ิมข้ึน และควร
กําหนดมาตรการท่ีเปนรูปธรรมเพ่ือสนับสนุนและสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข นําผลงานไป
เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเพ่ิมข้ึน 
    ๒. ควรพิจารณากําหนดมาตรการเพ่ือเพ่ิมจํานวนผูเขาศึกษาระดับปริญญา
เอก และปริญญาโท แผน ก และควรใชศักยภาพท้ังในดานบุคลากรทางวิชาการและสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การเพ่ิมหลักสูตรนานาชาติใหมากข้ึน 
    ๓. ควรกําหนดมาตรการเรงรัดใหอาจารยในคณะท่ีจัดตั้งใหมทําผลงานทาง
วิชาการโดยเฉพาะผลงานวิจัย เพ่ือใหมีจํานวนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธสอดคลองกับจํานวนนักศึกษา แผน 
ก และนักศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีเขาสูข้ันตอนการทําวิทยานิพนธ 
    ๔. ควรกําหนดใหทุกคณะระบุการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเปนพันธ-
กิจของคณะ และควรกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยคํานึงถึงเปาหมาย
ของพันธกิจ และออกแบบโครงการหรือกิจกรรม ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามท่ีระบุไวในมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
    ๕. ควรเพ่ิมกิจกรรมดานการใหความรูและการฝกปฏิบัติ เพ่ือสรางความ
เขาใจในระบบประกันคุณภาพ และเพ่ิมทักษะในการจัดเตรียมหลักฐานและเอกสารตางๆ เพ่ือประกอบการ
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ประเมินคุณภาพ โดยควรดําเนินการใหครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ ทุกหนวยงานนอกจากนี้ ควรกําหนด
ประเด็นการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาไวในแผนการจัดการความรูของสถาบันดวย 
    ๖. ควรสื่อสารใหเปนท่ีรับทราบท่ัวกันท้ังในกลุมคณาจารย เจาหนาท่ี 
นักศึกษาและศิษยเกาเพ่ือจะไดใชอาคารและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหเกิดประโยชนมากยิ่งข้ึน 
   ระดับคณะ 
    1. คณะท่ีจัดตั้งข้ึนใหมในปการศึกษา ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ ควรเตรียมการ
ในสวนท่ีเก่ียวของกับระบบและกลไกเพ่ือใหวิทยานิพนธอยูในระดับมาตรฐาน ไดแก จํานวนและคุณสมบัติ
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธใหมีจํานวนท่ีเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา โดยการจัดหาอาจารยประจําเพ่ิมเติม 
การวางแผนดานการวิจัย เปนตน 
    2. สถาบันควรใหคําแนะนําเก่ียวกับการวางระบบและกลไกท่ีเก่ียวของกับ
การดําเนินการวิทยานิพนธ สารนิพนธ หรือการคนควาอิสระ และการตีพิมพผลงานของผูสําเร็จการศึกษา รวม
ไปถึงการพัฒนาความรู ความเขาใจแกผูปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการภายใน 
 1.3 ขอเสนอแนะจากผลการตรวจรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา 
2556 จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
  องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 
   - สถาบันควรเผยแพรตอยอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนอมนํามาเปน
แนวทางในการปฏิบัติภารกิจของสถาบันอยางชัดเจนยิ่งข้ึนตอไป 
   - สถาบันควรจะมีการสื่อสาร คานิยมรวม (WISDOM) ใหเปนท่ีประจักษแกสาธารณชน
ในวงกวาง โดยผานชองทางตางๆ โดยเฉพาะ Website ของสถาบัน หรือ Info graphics/Animation เพ่ือใหเปน
รูปแบบงายตอการเขาใจ 
   - สถาบันควรพัฒนาตัวชี้วัดท่ีสะทอนอัตลักษณของสถาบันอยางแทจริง รวมถึง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เพ่ือแสดงถึงศักยภาพของอาจารย นักศึกษา และการดําเนินงานของสถาบัน 
  องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
   - สถาบันควรประชาสัมพันธใหคณาจารยและนักศึกษาใชทรัพยากรท่ีสถาบันจัดไวให
เกิดประโยชนสูงสุด 
   - สถาบันควรเพ่ิมขอมูลในระบบ TQF ท่ีพัฒนาข้ึนใหมใหสมบูรณและครบถวน ซ่ึง
จะชวยใหไมตองจัดเก็บเอกสารจํานวนมาก 
   - สถาบันควรประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาอยางท่ัวถึง เพ่ือให
นักศึกษาท้ังภาคปกติและภาคพิเศษไดรับรู โดยอาจพัฒนาประชาสัมพันธผาน Application บน Smart Phone 
   - สถาบันควรจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพในวารสารระดับ
นานาชาติบอยครั้งข้ึน หรือจัดทําเปน e-learning เพ่ือนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอาจเขียนผลงานไดกอนสําเร็จ
การศึกษา 
  องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
   - สถาบันควรจัดหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือเพ่ิมพูนความรูใหกับศิษยเกา และบุคลากร
ภายนอกท่ีสนใจ 
   - สถาบันควรประชาสัมพันธ ทําการตลาดเพ่ือใหนิดาเปนท่ีรูจักในวงกวางของสังคม  
   - สถาบันอาจพิจารณาจัดทําประวัติการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา (Transcript 
กิจกรรม) เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาทํากิจกรรมมากข้ึน และเปนประโยชนตอการสมัครงานของนักศึกษาใน
อนาคต 
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  องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
   - ขอบังคับสถาบันวาดวยมาตรฐานภาระงานของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. 
2557 ยังไมครอบคลุมภาระงานของคณาจารยทุกรูปแบบ เชน รายงานการวิจัยท่ียังไมไดตีพิมพเผยแพร หรือ
งานวิจัยท่ีอยูระหวางการดําเนินงาน รวมถึงไมไดคํานึงถึงการวิจัยท่ีมีการทํางานเปนทีม และตองแบงสัดสวน
ของผลงานระหวางผูรวมทีม ทําใหไมสะทอนภาระงานตามความเปนจริง 
   - สถาบันยังขาดการพัฒนาฐานขอมูลและการจัดการสารสนเทศท่ีจะชวยในการ
รายงานภาระงานของอาจารย/นักวิจัยอยางเปนระบบ 
   - สถาบันควรพัฒนาการจัดเก็บขอมูลงานวิจัยท่ีสะทอนภาระงานของอาจารย/
นักวิจัยอยางเปนระบบ โดยสอบถามความตองการตอการพัฒนาระบบจากอาจารย/นักวิจัย และเปนระบบท่ี
จัดเก็บขอมูลโดยอาจารย/นักวิจัยดวยตนเองได 
   - สถาบันยังขาดการขับเคลื่อนการใช มคอ. 3 ใหเปนเครื่องมือในการสะทอนการบูรณา-
การงานวิจัยกับการเรียนการสอน โดยการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนตองระบุใน TQF (มคอ. 3) 
ของแตละรายวิชาใหชัดเจน 
   - สถาบันยังขาดการรวบรวมงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร รวมถึงผลงาน
วิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพในภาพรวมระดับสถาบัน เพ่ือเผยแพรและใชประโยชนในการประกัน
คุณภาพ จึงควรจัดเก็บเปนรายงานสรุปในภาพรวมของสถาบัน 
  องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม 
   - สถาบันยังขาดการขับเคลื่อนการใช มคอ. 3 ใหเปนเครื่องมือในการสะทอนการ 
บูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน โดยการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับ
การเรียนการสอนตองระบุใน TQF (มคอ. 3) ของรายวิชาท่ีเก่ียวของใหชัดเจน 
  องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
   - สถาบันอาจพิจารณาใชพ้ืนท่ีสถาบันในการจัดนิทรรศการทางศิลปะและวัฒนธรรม
เพ่ือดึงดูดบุคคลภายนอกในการเขามาเยี่ยมชมสถาบัน และสรางบรรยากาศการซึมซับทางดานศิลปะและ
วัฒนธรรมใหแกนักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน โดยการจัดกิจกรรมควรเชื่อมโยงกับศาสตรการบริหารการ
พัฒนา 
   - สถาบันยังขาดการขับเคลื่อนการใช มคอ. 3 ใหเปนเครื่องมือในการสะทอนการ 
บูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน โดยการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนตองระบุใน TQF (มคอ. 3) ของรายวิชาท่ีเก่ียวของใหชัดเจน 
  องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
   - สถาบันควรพิจารณาเพ่ิมชองทางในการสื่อสารสองทางระหวางนักศึกษากับ
ผูบริหารระดับสูง 
   - สถาบันควรพัฒนาฐานขอมูลกลาง และเชื่อมโยงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จากฐานขอมูลเดียวกันใหเปนระบบ และครอบคลุมผูใชงานทุกกลุม  
   - สถาบันควรผลักดันใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคณะและหนวยงานดวยกัน
เองมากข้ึน เพ่ือนําไปสูการบูรณาการสรรพกําลังในการสรางนวัตกรรมหรือองคความรูใหม 
   - สถาบันควรเผยแพรผลงาน/องคความรู ท่ีสามารถเขาถึงและสืบคนไดจาก
บุคคลภายนอก (Public) 
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  องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
   - สถาบันควรหาทรัพยากรทางดานการเงินจากแหลงอ่ืนเพ่ิมข้ึน เชน การหารายได
จากแหลงทุนภายนอกท่ีมีผลกระทบสูง ท้ังทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และดานสิ่งแวดลอม เปนตน 
   - สถาบันควรจัดทําแผนยุทธศาสตรทางดานการเงินท่ีสะทอนถึงความเสี่ยงท่ีจะ
กระทบตอความยั่งยืนตอสถาบันในอนาคต 
  องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
   - สถาบันควรพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารและกําหนดข้ันตอนการใหบริการ
การศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานสากลใหมากข้ึน 
   - สถาบันควรเชื่อมตอระบบสารสนเทศท่ีมีหลากหลายเขาดวยกัน ใหสามารถลด
ภาระงานท่ีซํ้าซอน 
   - สถาบันควรสรางการมีสวนรวมเชิงรุกของบุคลากรในทุกภาคสวน เพ่ือรองรับการ
ประกันคุณภาพในระดับสากลในอนาคต 
  องคประกอบท่ี 97 องคประกอบตามอัตลักษณ/เอกลักษณ 
   - สถาบันควรพิจารณาดําเนินการสรางจิตสํานึกดานการประหยัดพลังงาน การลด
ปริมาณขยะ การแยกประเภทขยะ การลดการใชสารเคมี ตลอดจนการใชวัสดุท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอยาง
แทจริง เพ่ือการตอกย้ําภาพลักษณของการเปน Green University ท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน 
 1.4 ความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ
วัตถุประสงคตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2509 
  สถาบันไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการท่ีมีการบริหารและจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และเปนไปตามวัตถุประสงคในการจัดตั้งสถาบัน
ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2509 คือ ใหการศึกษาวิชาการบริหารและการ
พัฒนา ทําการวิจัย สงเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง 
 
2. กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการแบบมีสวนรวม 
 สถาบันไดเปดโอกาสใหผูบริหารทุกระดับ ทุกหนวยงาน และผูปฏิบัติงานไดมีสวนรวมในการกําหนด
ทิศทาง เปาหมาย และแนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือกําหนดเปนแผนปฏิบัติราชการรวมกัน  

 มุงเนนการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และเปนประโยชนตอความตองการของประเทศ มีการวางแผนกลยุทธ กําหนดวิสัยทัศน
แผนงานท้ังระยะสั้นและระยะยาว 

 กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันสอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ และ
ยุทธศาสตรรัฐบาล 

 มีการวางแผนปฏิบัติการ (Operational Planning) โดยการนํากลยุทธมากําหนดเปนแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือใหเกิดผลสําเร็จโดยมีเปาหมายท่ีแสดงถึงผลผลิต ผลลัพธ และไดเชื่อมโยงกับการจัดสรร
งบประมาณ แบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (Strategic Performance Based Budgeting) 

 มอบหมายผูรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และมีเปาหมายการทํางานท่ีตกลงรวมกัน 
 มีตัวชี้วัดผลการดําเนินงานท่ีแสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงจะนําไปสูการวัดผลการ

ปฏิบัติงาน และปรับปรุงพัฒนางานใหดียิ่งข้ึน 
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3. กระบวนการนําแผนไปสูการปฏิบัติ 
 สถาบันไดกําหนดแนวทางในการนําแผนไปสูการปฏิบัติ หลังจากการแปลงกลยุทธตางๆ ท่ีกําหนดไว 
ออกเปนแผนปฏิบัติการประจําปแลว โดย 
  3.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป (Action Plan) 
   กําหนดใหแตละหนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับกิจกรรม
ในการดําเนินงาน/โครงการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย
ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ งบประมาณ เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานแตละปงบประมาณ 
  3.2 การปฏิบัติตามแผน (Take Action) 
   3.2.1 มีกระบวนการในการถายทอดแผน เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติใหเปนไปตาม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยผูบริหารสื่อสารทําความเขาใจกับผูปฏิบัติงานทุกระดับ ท้ังผูท่ีเก่ียวของ
โดยตรง และผูใหการสนับสนุนไดตระหนักถึงการมีเปาหมายรวมกัน โดยใหมีความรับผิดชอบในบทบาทและ
ภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย และนําไปปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยมีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานเปน
ลายลักษณอักษรระหวางผูบริหารระดับสูงกับผูบริหารหนวยงาน 
   3.2.2 มีการเตรียมความพรอมของระบบบริหารจัดการ 
    - มีระบบการจัดการความรูของสถาบัน (Knowledge Management) เพ่ือ
เปนการเสริมสรางขีดสมรรถนะการเรียนรูในองคกร ใหมีเพียงพอตอการนําไปใชปฏิบัติงาน หรือปรับปรุง
ระบบ/วิธีการทํางานใหสามารถสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการไดสําเร็จ 
    - มีระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงครอบคลุม
เครื่องมือ อุปกรณ ระบบฐานขอมูล ระบบเครือขายการสื่อสาร ชวยสนับสนุนการดําเนินงานตามแผน 
    - มีระบบการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน เพ่ือเปนกลไกในการควบคุมและ
จัดการความเสี่ยงตางๆ ท่ีมีผลกระทบตอสถาบัน และเปนกระบวนการสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานบรรลุผล และเปนภูมิคุมกันใหแกสถาบันในการเผชิญตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมท้ัง
ภายในและภายนอก 
    - มีระบบการควบคุมภายใน ท่ีครอบคลุมทุกภารกิจท้ังดานการเรียนการ
สอน ดานงานวิจัย ดานงานฝกอบรม ดานการคลัง ดานการพัสดุ ดานบุคคล ดานสารสนเทศ เพ่ือควบคุมและ
ปองกันความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับท่ีถูกตอง และตาม
หลักธรรมมาภิบาล 
 
4. กระบวนการควบคุมและประเมินผล 
 สถาบันไดกําหนดใหมีระบบและกลไกในการควบคุม กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผน ดังนี้ 
  4.1 การติดตามผลการดําเนินงาน 
   สถาบันใชท่ีประชุมคณบดีและผูอํานวยการสํานัก การวางแผนและประเมินผล ซ่ึง
ประกอบดวย ผูบริหารสถาบัน รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนาของทุกคณะ ผูอํานวยการสํานักของทุกสํานัก 
และผูอํานวยการของทุกกอง/สํานักงาน ในการควบคุม กํากับ และติดตามการดําเนินงานของสถาบัน ทุกวันพุธ
สัปดาหท่ี 3 ของทุกเดือน 
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  4.2 การรายงานความกาวหนาในการดําเนินงาน 
   ผูบริหารคณะ/สํานัก รายงานผลตอท่ีประชุมคณบดีและผูอํานวยการสํานัก ทุกไตร-
มาส เพ่ือรับทราบความกาวหนาในการดําเนินงานเปนระยะๆ รวมท้ังสงขอมูลยอนกลับใหแกผูปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวของ เพ่ือปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน ใหเปนไปในแนวทางท่ีเหมาะสม 
  4.3 การวัดผลและประเมินผล 
   สถาบันใชตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เปนเครื่องมือในการวัดผลการดําเนินงานท่ี
ชัดเจน ครอบคลุมท้ังในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และความพึงพอใจของผูรับบริการ มีการเก็บรวบรวมขอมูล 
วิเคราะหและประเมินผลขอมูล ตลอดจนทําการสํารวจเพ่ือประเมินผลสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนในแต
ละรอบเวลา ผลท่ีไดจากการประเมินจะเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวางแผนกลยุทธ และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ในปตอไป 
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แผนภาพท่ี 1 วงจรการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

 

 
 

 ความสอดคลองของแผน
บริหารราชการแผนดิน แผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง แผนปฏิบัติ
ราชการของสถาบัน และ
ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน 

 แปลงกลยุทธเปนแผนปฏิบัติ
งานประจําป (Action Plan) 
กําหนดเปาหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ผูรับผิดชอบ 

 ติดตามผลการดําเนินงาน 
    - กําหนดระบบและกลไกใน
การติดตาม 
    - หนวยงานรวบรวมผลการ
ดําเนินงาน  การปฏิบัติตามแผน (Take 

Action)  ทบทวนปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมรวม 
ยุทธศาสตร 

 รายงานผลความกาวหนา 
    - ถายทอดแผน/สื่อสาร ทํา
ความเขาใจกับผูรับผิดชอบ 

    - หนวยงานรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

 วิเคราะหสภาพแวดลอมของ
องคกร ท้ังภายในและภายนอก 
(SWOT Analysis) 

    - จัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน
เปนลายลักษณอักษร 

 รายงานผลความกาวหนา 

    - หนวยงานรายงานผลการ
ดําเนินงานเปรียบเทียบกับ
เปาหมาย 

 เตรียมพรอมภารกิจสนับสนุน 
 ขอเสนอแนะจาก สมศ. รอบ
แรก รอบสอง และรอบสาม 

    - ระบบการจัดการความรูใน
องคกร (KM)  ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 ขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน (SAR ๒๕๕๖) 

    - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT) 

    - รวบรวมขอมูล 
    - วิเคราะหขอมูล 

    - พัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากร 

    - ประเมินผลสัมฤทธิ์ของาน 

 เชื่อมโยงกับระบบงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร 
(SPBB) 

  เปนขอมูลยอนกลับเพ่ือปรับ
แผนและ/หรือจัดทําแผนในป
ตอไป 

    - ระบบบริหารความเสี่ยง 
    - ระบบควบคุมภายใน 

 มุงเนนการมีสวนรวมของ
บุคลากรทุกระดับ ผูรับบริการ 
และผูมีสวนไดสวนเสีย 

    - ระบบจัดการคุณภาพท่ัวท้ัง
องคกร 

    - ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

การจัดทําแผน การนําแผนไปสูการปฏิบัติ 
กระบวนการควบคุม 

และประเมินผล 

ขอมูลปอนกลับ 
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 แผนภาพที่ 2 แสดงความเช่ือมโยงระหวางนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

แผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติราชการประจําปของคณะ/สํานัก/หนวยงาน 

ยุทธศาสตรที ่1 การสรรหา/คัดเลือก และพฒันาบคุคลทุกกลุมใหมีขดีความสามารถสูง (Talent People) สามารถขับเคล่ือนสถาบันไปสูความเปนมหาวทิยาลัยระดับโลกได 
ยุทธศาสตรที ่2 การระดมทรัพยากรเพือ่การพฒันาสถาบัน 
ยุทธศาสตรที ่3 การพฒันาระบบบริหารงานตางๆ ของสถาบนั ใหเอื้อตอการปฏบิัติภารกิจไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ 
ยุทธศาสตรที ่4 การสรางเครือขายความรวมมือกับองคการภายนอก ทัง้ในระดบัประเทศและระดบันานาชาต ิ
ยุทธศาสตรที ่5 การเสริมสรางภาพลักษณของสถาบันใหม (Rebranding) 
ยุทธศาสตรที ่6 การรักษาความเปนเลิศทางวิชาการดานหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวชิาการที่มีความโดดเดนและสอดคลองกับความตองการของสังคม 
ยุทธศาสตรที ่7 การเสริมสรางบทบาทและความรับผิดชอบตอสังคม 
ยุทธศาสตรที ่8 การพฒันาความเขมแข็งของศนูยพฒันาวิชาการตางๆ ของสถาบัน 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสถาบัน 

ยุทธศาสตรการปฏิรูปการเรียนรู
และยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและ

จิตสํานึกความเปนไทย 

ยุทธศาสตรการเตรียม
ความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรการเพ่ิมและ
กระจายโอกาสทาง

การศึกษาใหแกประชาชน
อยางเทาเทียม 

ยุทธศาสตรการเพ่ิมศักยภาพใน 
การแขงขันและสงเสริมการวิจัย 

พัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร
กระทรวงศึกษาธิการ 

นโยบายท่ี 4 การศึกษาและ
เรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม 

นโยบายท่ี 8 การพัฒนาและสงเสริมการ
ใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

นโยบายท่ี 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสใน
ประชาคมอาเซียน 

นโยบายรัฐบาล/
แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน 

แผนกลยุทธ/
แผนปฏิบัติราชการ

ประจําป ระดับ
หนวยงาน 
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 แผนภาพที่ 3 ข้ันตอนการนําแผนปฏิบัติราชการสถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตรไปสูการ
ปฏิบัติในระดับหนวยงานและการติดตามประเมินผล 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของ
สถาบันฯ (พ.ศ. 2558 – 2561) 

แผนกลยุทธ 4 ป ของสถาบันฯ  
(พ.ศ. 2558 – 2561) 

 

6 องคประกอบของ สกอ. 

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

 ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน 

กลยุทธ 
 ตัวชี้วัด (สกอ./สมศ./ก.พ.ร./

สงป./สถาบัน) 
 เปาหมาย 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

แผนงานโครงการ 

 ผูรับผิดชอบ 

เสนอ ทคอ. การวางแผนและประเมินผล 

เสนอ ทคอ. สถาบัน 

สภาสถาบันอนุมัติ/เสนอแนะ 

ทคอ. สถาบัน รวมพิจารณา 

เวียนสภาสถาบัน 

ติดตามประเมินผล 

ทคอ. การวางแผนและประเมินผล 

ทคอ. การศึกษา 

ทคอ. ดานการบริหาร 

ทคอ. การวิจัยและบริการวิชาการ 

ทคอ. สถาบัน 

หนวยงานดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

พ.ศ. 2558 

เผยแพรแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 สถาบันฯ 

จัดทํารายงานประจําป 2557  
(ผนวกผลการประเมินคุณภาพการศึกษา) 

การประเมินโดยหนวยงานภายนอก 

คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) 

การประเมินภายในสถาบัน 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ประเมินคุณภาพภายนอกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

ประเมินในรอบ 5 ป 

ประเมินทุกป 
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 
ยุทธศาสตร กลยุทธ 

ยุทธศาสตรที่ 1 การสรรหา/
คัดเลือก และพัฒนาบุคคลทุก
กลุมใหมีขีดความสามารถสูง 
(Talent People) สามารถ
ขับเคลื่อนสถาบันไปสูความ
เปนมหาวิทยาลัยระดับโลกได 

กลยุทธ 1.1 สรรหาคัดเลือก พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถและศักยภาพ
สูง มีคุณธรรม (Talent Worker) ไวกับสถาบนั 
กลยุทธ 1.2 คัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูง (Talent Student) 
เขามาเรียนในหลักสูตรตางๆ ของสถาบัน 
กลยุทธ 1.3 ขับเคลื่อนใหคณาจารย/นักวิจัย ผลิตผลงานและเผยแพรผลงานใหมาก
ยิ่งข้ึน 
กลยุทธ 1.4 เสริมสรางความเขมแข็งของคานิยมรวม WISDOM ใหเปนสวนหนึ่งของ
วัฒนธรรมองคการของสถาบนั (กลยุทธเดียวกับ 7.1) 

ยุทธศาสตรที่ 2 การระดม
ทรัพยากรเพ่ือการพัฒนา
สถาบัน 

กลยุทธ 2.1 ขยายฐานเงินงบประมาณแผนดิน 
กลยุทธ 2.2 ขยายฐานรายไดของสถาบัน และปรับปรุงวธิีจัดสรรเงินรายไดเขาสถาบัน 
กลยุทธ 2.3 ระดมทุนเพื่อการพัฒนาสถาบัน ดวยกลยุทธการระดมทุนรูปแบบใหม 
กลยุทธ 2.4 บูรณาการการใชทรัพยากรรวมกันทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนา
ระบบบริหารงานตางๆ ของ
สถาบัน ใหเอ้ือตอการปฏิบัติ
ภารกิจไปสูความเปนเลิศทาง
วิชาการ 

กลยุทธ 3.1 กําหนดภาระงานของอาจารยใหมีความยืดหยุน 
กลยุทธ 3.2 พัฒนาสถาบันฯ ใหเปนองคการแหงความเปนเลิศ (High Performance 
Organization : HPO) ดวยการพัฒนาระบบงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ 
ตอไปนี ้
 1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) 
     - ระบบสาํนักงานอิเล็กทรอนิกส (e-Office) 
     - ระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Library) 
     - ระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) 
     - ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System : MIS) 
     - ระบบทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส (e-Testing) 
 2) ระบบบริการการศึกษา 
 3) ระบบการเงนิ และบัญช ี
 4) ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management : HRM) 
 5) ระบบการจัดซื้อจัดจาง 
 6) ระบบงบประมาณ 
 7) ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 8) ระบบการควบคุมภายใน 
 9) ระบบการจัดการความเสี่ยง 
 10) ระบบการตรวจสอบภายใน 
 11) ระบบการกํากับติดตามและประเมินผล 
 12) ระบบการสรรหาผูบริหาร 
 13) ระบบการจัดการความรู (Knowledge Management : KM) 
14) ระบบสุขาภิบาล 

  

13 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ยุทธศาสตร กลยุทธ 
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนา
ระบบบริหารงานตางๆ ของ
สถาบัน ใหเอ้ือตอการปฏิบัติ
ภารกิจไปสูความเปนเลิศทาง
วิชาการ (ตอ) 

กลยุทธ 3.3 เสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
กลยุทธ 3.4 สรางเสริมการมีสวนรวมของประชาคมในทุกๆ ระบบงานของสถาบัน 
กลยุทธ 3.5 พัฒนาดานกายภาพของสถาบันใหครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังนี้ 
 - ปรับปรุงระบบการบริหารอาคารสถานที่ และสิง่แวดลอม (อาคารสถานที่ ความ
ปลอดภัย การซอมบํารุง) 
 - กอสรางอาคารทดแทนอาคาร ๑ อาคาร ๒ และอาคาร ๕ 
 - กอสรางอาคารทดแทนอาคาร ๖ (เพื่อเปนอาคารอํานวยความสะดวกควบคูกับ
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พระชนมพรรษา) 
 - สรางสถานที่เลนกีฬาใหพอเพียงกับนักศึกษา 
 - ปรับปรุงหองสมุด ดานกายภาพ และเทคโนโลยี ใหมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู 
 - จัดสรรพื้นที่สาํหรับนักศึกษาปริญญาเอก ผูชวยโครงการวิจัย และศูนยพฒันาวิชาการ
ตางๆ 
 - ปรับปรุงระบบสายไฟฟานาํสงแรงสูงภายในสถาบันใหเปนระบบเดินทอฝงดิน 

ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางขาย
ความรวมมือกับองคการภาย 
นอก ทั้งในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาต ิ

กลยุทธ 4.1 เปดหลักสูตรรวม (Dual Degree)/ การวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัย
ตางประเทศ ทั้งในกลุมทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป ออสเตรเลีย ญี่ปุน สิงคโปร และจนี ฯลฯ  
กลยุทธ 4.2 สรางเครือขายความรวมมือที่เขมแข็งระดับชาติ/นานาชาต ิ
กลยุทธ 4.3 สรางเครือขายความรวมมือทุกดานกับศิษยเกา 
กลยุทธ 4.4 สรางคุณคาแกสงัคมและการมีสวนรวมของประชาคม การเปดโอกาสให
ประชาชนทุกภาคสวนมีสวนรวมในการดําเนินงานของสถาบนั 
กลยุทธ 4.5 ประชาสัมพนัธแหลงทุนของสถาบนัผานสถานทูตหรือองคกรระหวาง
ประเทศ  
กลยุทธ 4.6 ปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนนักศึกษาใหเอ้ือตอการสรางเครือขายความ
รวมมือระหวางสถาบนัอุดมศึกษาทั้งในและนอกประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริม 
สรางภาพลักษณของสถาบัน
ใหม (Rebranding) 

กลยุทธ 5.1 ปรับปรุงหลักสตูรทุกหลักสูตร รวมทั้งหลักสูตรทีพ่ัฒนาข้ึนใหมใหมีเนื้อหา
ที่มีจุดเนน ซึ่งสะทอนเอกลักษณสําคัญของสถาบัน คือ ความรูและทักษะดานการ
บริหารและการพัฒนา 
กลยุทธ 5.2 สนับสนนุและสงเสริมใหนักศึกษาของสถาบัน มีความรูและทักษะดาน
ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรอยูในระดับด ีนอกเหนือจากความรูและทักษะดาน
วิชาการของแตละหลักสูตร กอนสําเร็จการศึกษา 
กลยุทธ 5.3 เปดหลักสูตรที่บูรณาการทั้งระดบัสถาบันและคณะ 
กลยุทธ 5.4 สรางความเปนเลิศทางการวิจัย การสงเสริมโครงการวิจัย เพื่อการตีพิมพ
ผลงานในวารสารระดบันานาชาติ การจัดประกวดวิทยานพินธ ผลงานวิจัย 
กลยุทธ 5.5 ใหบริการทางวิชาการครบวงจร โดยการบูรณาการทั้งการวิจัย การให
คําปรึกษาและการฝกอบรมเขาดวยกัน กลาวคือ ใหบริการทางวิชาการ โดยเร่ิมตนจาก
การทําวิจัย เพื่อคนหาปญหาของหนวยงานที่ขอรับบริการ แลวนํามาพัฒนาจัดทําเปน
หลักสูตรฝกอบรม เพื่อแกไขปญหาดังกลาว แลวจึงดาํเนินการฝกอบรมบุคลากรใหกับ
หนวยงานที่ขอรับบริการ 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ 
ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริม 
สรางภาพลักษณของสถาบัน
ใหม (Rebranding) (ตอ) 

กลยุทธ 5.6 ปรับปรุงหลักสตูรหรือเสนอหลักสูตรที่เนนความรูคูคุณธรรมและสอดคลอง
กับความตองการของสังคม 
กลยุทธ 5.7 ทําการตลาดเชิงรุกและบูรณาการรวมกันทั้งสถาบัน 
กลยุทธ 5.8 ใชหลักสูตรฝกอบรมเปนแนวทางในการสรรหาคัดเลือกนักศึกษาเขามา
เรียนในหลักสูตรตางๆ 
กลยุทธ 5.9 บูรณาการการฝกอบรมกับการผลิตบณัฑิตเขาดวยกัน โดยจัดทาํหลักสูตร
ฝกอบรมใหเชื่อมโยงสัมพันธกับหลักสูตรในแตละสาขาวชิา  
กลยุทธ 5.10 ขยายชองทางนาํบริการ/ผลิตภัณฑของสถาบนัออกสูสังคม 
กลยุทธ 5.11 ดําเนินการสรางภาพลักษณ (Brand Creation) เพื่อใหสถาบันเปนที่รับรู
อยางกวางขวางทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
กลยุทธ 5.12 ปรับปรุงเว็บไซตใหมีความนาสนใจ ทันสมัย และเปนประโยชน 
กลยุทธ 5.13 พัฒนาสถาบันสูความเปนมหาวทิยาลัยชัน้นาํในระดับภูมิภาค และ
มหาวิทยาลยัที่ไดรับการจัดอันดบัอยูในกลุมมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก (World Class 
University) 

ยุทธศาสตรที่ 6 การรักษา
ความเปนเลิศทางวิชาการ 
ดานหลักสูตร งานวิจัย และ
การบริการวิชาการที่มีความ
โดดเดนและสอดคลองกับ
ความตองการของสังคม 

กลยุทธ 6.1 สงเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
กลยุทธ 6.2 สงเสริมการประเมนิผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
กลยุทธ 6.3 พัฒนาสาขาวิชา/หลักสูตรใหมๆ ที่สามารถตอบสนองตรงตามความ
ตองการของสังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ภายใตแรงกดดันของปจจัย
แวดลอมตางๆ เพื่อใหมีสาขาวิชาครบถวนในดานพฒันบริหารศาสตร 
 1) จัดตั้ง "คณะนิติศาสตร" เพื่อชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหกับศาสตรดานการ
บริหารการพัฒนา ซึ่งเปนเอกลักษณของสถาบันฯ ใหมีความครบถวนและสมบูรณเพิ่ม
มากยิ่งข้ึน 
 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมซอฟตแวร (Master of 
Science Program in Software Engineering) 
 3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส (Master of 
Science Program in Logistics Management) 
 4) จัดตั้ง “คณะนิเทศศาสตรและการจัดการนวัตกรรม (Graduate School of 
Communication Arts and Innovation Management)” เพื่อพัฒนาองคความรู
ใหมๆ ดานพัฒนบริหารศาสตร ใหครอบคลุมประเด็นปญหาในสภาวการณปจจุบนัผาน
กระบวนการสื่อสารอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ 6.4 จัดตั้งหนวยงานวจิยัและพัฒนา (Research and Development) เพื่อ
พัฒนาบริการ/ผลิตภัณฑ (Service and Product) ของสถาบัน ในเชิงพาณิชย  
กลยุทธ 6.5 พัฒนางานวิจัยที่มคุีณภาพ และสงเสริมใหมีการตีพิมพเผยแพรในวารสาร
ชั้นนาํระดบันานาชาต ิเพื่อใหสถาบันไดรับการยอมรับในระดับสากล วาเปน
สถาบนัการศึกษา ซึ่งเปนที่รวมของนักวิชาการชัน้นาํของประเทศ ซึ่งมีผลงานไดรับการ
อางอิง (citation) อยางกวางขวาง 
กลยุทธ 6.6 รับ/แลกเปลี่ยนอาจารยชาวตางประเทศ 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ 
ยุทธศาสตรที่ 7 การเสริม 
สรางบทบาทและความรับผิด 
ชอบตอสังคม 

กลยุทธ 7.1 เสริมสรางความเขมแข็งของคานิยมรวม WISDOM ใหเปนสวนหนึ่งของ
วัฒนธรรมองคการของสถาบนั 
กลยุทธ 7.2 พัฒนากระบวนการทํางานหลักของสถาบนั ซึ่งไดแก การผลิตบัณฑิต  
การวิจัย และการใหบริการวิชาการ ตามแนวคิดหวงโซคุณคา (Value Chain) เพื่อสราง
มูลคาเพิ่มใหกับสังคมไทย  
กลยุทธ 7.3 จัดกิจกรรมบริการทางวชิาการเพื่อใหบริการตอสาธารณะ 
กลยุทธ 7.4 เสริมสรางบทบาทดานการเตือนสติ ชี้นาํ และตอบสนองความตองการ 
ของสังคม 
กลยุทธ 7.5 สํารวจความคิดเห็นตอประเด็นสาธารณะตางๆ ดวยนิดาโพล 
กลยุทธ 7.6 สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการแกไขปญหาสังคม 
กลยุทธ 7.7 ปรับปรุงหลักสตูรการเรียนการสอนของสถาบนัใหมีเนื้อหาเร่ืองความ
รับผิดชอบตอสงัคม (Social Responsibility : SR) เปนสวนหนึง่ของหลักสูตร 
กลยุทธ 7.8 พัฒนาองคความรู “เศรษฐกิจพอเพียง” ใหมีความเปนรูปธรรม สามารถ
นําไปประยุกตใชเปนทางเลือกในการพัฒนาประเทศได 

ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนา
ความเขมแข็งของศูนยพัฒนา
วิชาการตางๆ ของสถาบัน 

กลยุทธ 8.1 ยกสถานภาพของศูนยพัฒนาวชิาการตางๆ ของสถาบันใหมีความเปน 
ศูนยระดับสถาบนั 
กลยุทธ 8.2 สรางระบบกํากับตดิตามเพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง 
ศูนยพัฒนาวชิาการตางๆ  
กลยุทธ 8.3 พัฒนาศูนยพฒันาวิชาการใหสามารถสรางความรูและสรางรายไดแก
สถาบนั 
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สถาบันช้ันนําแหงชาติท่ีสรางผูนําและองคความรู เพ่ือการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล 

คณาจารย นักวิจัย ผลิตผลงาน
และเผยแพรผลงานมากข้ึน 

เสริมสรางเครือขายความรวมมือทางดาน
วิชาการในระดับชาต/ินานาชาติ 

ประชาคมมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานของสถาบัน 

เครือขายความ
รวมมือกับศิษยเกา 

แผนภาพที่ 4 NIDA Strategy Map 
เปาหมายสูงสุดของสถาบัน  
(Ultimated Goal) 

 
ผูเกี่ยวของ 
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ทรัพยากร (Resource) 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ* เปนสวนหนึ่งของการสงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
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5. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมรวม และยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันฯ 

 

ปรัชญา : 
 “สรางปญญาเพ่ือการเปลี่ยนแปลง” 
 “WISDOM for Change” 
 

วิสัยทัศน : 
 “สถาบันชั้นนําแหงชาติท่ีสรางผูนําและองคความรู เพ่ือการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล” 
 

พันธกิจ :  
 1. สรางผูนําท่ีมีปญญาคูคุณธรรมเพ่ือพัฒนาประเทศ 
 2. สรางองคความรู ศึกษาวิจัย ดานการบริหารการพัฒนา 
 3. สรางงานบริการวิชาการท่ีมีคุณคาตอการพัฒนาประเทศ 
 4. สรางเสริมคานิยมและจิตสํานึกมุงม่ันพัฒนาประเทศ บนพ้ืนฐานความเขมแข็งของศิลปวัฒนธรรม
ไทย 
 5. สรางเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยใหคุณคากับการพัฒนาและการมีสวนรวม
ของบุคลากร 
 6. สรางประโยชนใหกับสังคมเพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

คานิยมรวม : 
 W = World Class - กําหนดเสนทางสูระดับโลก  
 I = Innovation - สรางนวัตกรรม  
 S = Social Responsibility – สํานึกรับผิดชอบตอสังคม 
 D = Discipline - มีระเบียบวินัย  
 O = Open mindedness – ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 
 M = Morality - มีคุณธรรม ซ่ือสัตยสุจริต และยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร : 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรรหา/คัดเลือก และพัฒนาบุคคลทุกกลุมใหมีขีดความสามารถสูง (Talent 
People) สามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสูความเปนมหาวิทยาลัยระดับโลกได 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาสถาบัน 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาระบบบริหารงานตางๆ ของสถาบัน ใหเอ้ือตอการปฏิบัติภารกิจไปสูความ
เปนเลิศทางวิชาการ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางขายความรวมมือกับองคการภายนอก ท้ังในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การเสริมสรางภาพลักษณของสถาบันใหม (Rebranding) 
 ยุทธศาสตรท่ี ๖ การรักษาความเปนเลิศทางวิชาการดานหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการท่ีมี
ความโดดเดนและสอดคลองกับความตองการของสังคม 
 ยุทธศาสตรท่ี ๗ การเสริมสรางบทบาทและความรับผิดชอบตอสังคม 
 ยุทธศาสตรท่ี ๘ การพัฒนาความเขมแข็งของศูนยพัฒนาวิชาการตางๆ ของสถาบัน 

18 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



 
 
 
 
 

สวนที่ 3 
ยุทธศาสตร/กลยุทธ/แผนงาน - โครงการ และ 

ตัวชี้วัดของสถาบัน/ตัวชี้วัด สงป./ตัวชี้วัด ก.พ.ร./ 
ตัวชี้วัด สกอ./ตัวชี้วัด สมศ. ที่สถาบันจะดําเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558  
 
 
 
 
 
 
 

คําอธิบายสัญลักษณของตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สถาบันบัณฑิต- 
พัฒนบริหารศาสตร 
 สกอ. คือ ตัวชี้วัดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 สงป. คือ ตัวชี้วัดของสํานักงบประมาณ (สงป.) 
 ก.พ.ร. คือ ตัวชี้วัดของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
 สมศ. คือ ตัวชี้วัดของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป คือ ตัวชี้วัดที่บรรจไุวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 
 * คือ ตัวชี้วัดของสถาบนั 



ยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน    ผูรับผิดชอบ

กลยุทธที่ 1.1 สรรหาคัดเลือก พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถและศักยภาพสูง มีคุณธรรม (Talent Worker) ไวกับสถาบัน

 - โครงการสนับสนุนงานวิจัยสําหรับเจาหนาที่ 15,000 เงินทุนคณะ คณะสถิติประยุกต

 - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 200,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

 - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในสํานักงาน 100,000 เงินทุนคณะ คณะการจัดการการทองเที่ยว

 - โครงการพัฒนาศักยภาพดานการเผยแพรงานวิจัย 50,000 เงินรายไดสถาบัน สํานักวิจัย

 - โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสรางประสบการณการปฏิบัติงานดานการฝกอบรมของบุคลากร
      

1,100,000 เงินทุนฝกอบรม สํานักสิริพัฒนา

 - โครงการเตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุสําหรับบุคลากรสถาบัน 120,000 เงินรายไดของสถาบัน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

 - โครงการลดพุงเพื่อสุขภาพ 50,000 เงินรายไดของสถาบัน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

กลยุทธที่ 1.2 คัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูง (Talent Student) เขามาเรียนในหลักสูตรตางๆ ของสถาบัน

 - โครงการเตรียมความพรอมกอนสําเร็จการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคปกติ 70,000 เงินทุนคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร

 - โครงการฝกงานสําหรับนักศึกษาภาคปกติ 50,000 เงินทุนคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร

 - โครงการศึกษาความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาโท คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 131,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

 - โครงการ NIDA HROD Academy Camp 150,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

 - โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและแนะแนวอาชีพ 50,000 เงินรายไดของสถาบัน กลุมงานกิจการนักศึกษา กองงานผูบริหาร

 - โครงการกิจกรรมนันทนาการใหแกนักศึกษาตางชาติ 100,000 เงินรายไดของสถาบัน กลุมงานกิจการนานาชาติ กองงานผูบริหาร

 - โครงการสนันสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 2,160,000 เงินแผนดิน กองบริการการศึกษา

 - โครงการพัฒนากําลังคนดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตรและ
   สังคมศาสตรแหงประเทศไทย)

3,606,000 เงินแผนดิน กองบริการการศึกษา

 - โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา 7,500,000 เงินรายไดของสถาบัน กองบริการการศึกษา

 - โครงการประกวดวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา เครือขายพัฒนบริหารศาสตร 800,000 เงินรายไดของสถาบัน กองบริการการศึกษา

กลยุทธที่ 1.3 ขับเคลื่อนใหคณาจารย/นักวิจัย ผลิตผลงานและเผยแพรผลงานใหมากยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 1 การสรรหา/คัดเลือก และพัฒนาบุคคลทุกกลุมใหมีขีดความสามารถสูง (Talent People) สามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสูความเปนมหาวิทยาลัยระดับโลกได

35
สถาบันบัณ

ฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์



ยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน    ผูรับผิดชอบ

กลยุทธที่ 1.4 เสริมสรางความเขมแข็งของคานิยมรวม WISDOM ใหเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคการของสถาบัน (กลยุทธเดียวกับ 7.1)

ยุทธศาสตรที่ 1 การสรรหา/คัดเลือก และพัฒนาบุคคลทุกกลุมใหมีขีดความสามารถสูง (Talent People) สามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสูความเปนมหาวิทยาลัยระดับโลกได (ตอ)

36
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2555 2556 2557
เปาประสงค 1 มีบุคลากร ที่มีความสามารถ

และมีศักยภาพสูง มีคุณธรรม

กลยุทธ 1.1 สรรหาคัดเลือก พัฒนา และ

รักษาบุคลากรที่มีความสามารถและ

ศักยภาพสูง มีคุณธรรม (Talent Worker) 

1 อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

(สกอ. ตัวบงชี้ที่ 1.2)

รอยละ 86.50 รอยละ 89.80 รอยละ 88.25 รอยละ 90.07 คณบดี 12 คณะ/วิทยาลัย/

ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากร-

บุคคล

2 อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ (สกอ. ตัวบงชี้ที่ 1.3)

รอยละ 80.00 รอยละ 46.46

(เฉพาะ รศ. และ ศ.)

รอยละ 42.75

(เฉพาะ รศ. และ ศ.)

รอยละ 45.28

(เฉพาะ รศ. และ ศ.)

คณบดี 12 คณะ/วิทยาลัย/

ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากร-

บุคคล

เปาประสงค 2 มีนักศึกษาที่มีความสามารถ

 และศักยภาพสูง มีคุณธรรม

กลยุทธ 1.2 คัดเลือกนักศึกษาที่มีความ

สามารถและศักยภาพสูง (Talent 

Student) เขามาเรียนในหลักสูตรตางๆ 

ของสถาบัน

3 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

ที่ไดงานทําตรงสาขา (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ

ราชการ 4 ป)

รอยละ 75.00 รอยละ 83.37 รอยละ 97.70 รอยละ 88.52 คณบดี 11 คณะ/วิทยาลัย (ยกเวน

คณะสถิติประยุกต)/ผูอํานวยการ

กองแผนงาน

   - นักศึกษาภาคปกติ รอยละ 75.00 รอยละ 78.59 รอยละ 94.60 รอยละ 85.60

   - นักศึกษาภาคพิเศษ รอยละ 75.00 รอยละ 84.29 รอยละ 98.50 รอยละ 89.06

4 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

ที่ไดงานทํา ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพ

อิสระภายในระยะเวลา 1 ป (สมศ. ตัวบงชี้ที่

 1 และตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 4 ป)

รอยละ 80.00 รอยละ 93.64 รอยละ 94.40 รอยละ 91.15 คณบดี 11 คณะ/วิทยาลัย (ยกเวน

คณะสถิติประยุกต)/ผูอํานวยการ

กองแผนงาน

   - นักศึกษาภาคปกติ รอยละ 80.00 รอยละ 82.21 รอยละ 83.90 รอยละ 69.25

   - นักศึกษาภาคพิเศษ รอยละ 80.00 รอยละ 97.70 รอยละ 98.10 รอยละ 97.75

ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.ลําดับ
ตัวชี้วัด

เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด
เปาหมายตัวชี้วัด 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด
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2555 2556 2557
ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.ลําดับ

ตัวชี้วัด
เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

เปาหมายตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด

5 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

(ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 4 ป)

2,575 คน 2,384 คน 1,868 คน 2,540 คน

   - นักศึกษาภาคปกติ 638 คน 479 คน 359 คน 540 คน

   - นักศึกษาภาคพิเศษ 1,937 คน 1,905 คน 1,509 คน 2,000 คน

6 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร (ตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป)

คณบดี 11 คณะ/วิทยาลัย (ยกเวน

คณะสถิติประยุกต)/ผูอํานวยการ

กองบริการการศึกษา

   - นักศึกษาภาคปกติ รอยละ 100.00 รอยละ 100.00 รอยละ 100.00 รอยละ 100.00

   - นักศึกษาภาคพิเศษ รอยละ 100.00 รอยละ 100.00 รอยละ 100.00 รอยละ 100.00

7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

จบการศึกษาตามหลักสูตรในระยะเวลาที่

กําหนด (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 4 ป)

คณบดี 11 คณะ/วิทยาลัย (ยกเวน

คณะสถิติประยุกต)/ผูอํานวยการ

กองบริการการศึกษา

   - นักศึกษาภาคปกติ รอยละ 80.00 รอยละ 84.34 รอยละ 77.72 รอยละ 86.48

   - นักศึกษาภาคพิเศษ รอยละ 80.00 รอยละ 94.07 รอยละ 92.25 รอยละ 92.70

8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร

 ที่ไดงานทําตรงสาขา (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ

ราชการ 4 ป)

คณบดีคณะสถิติประยุกต/

ผูอํานวยการกองแผนงาน

   - นักศึกษาภาคปกติ รอยละ 75.00 รอยละ 82.42 รอยละ 95.90 รอยละ 83.33

   - นักศึกษาภาคพิเศษ รอยละ 75.00 รอยละ 81.33 รอยละ 98.40 รอยละ 90.99

9 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร

 ที่ไดงานทํา ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพ

อิสระภายในระยะเวลา 1 ป (สมศ. ตัวบงชี้ที่

 1 และตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 4 ป)

รอยละ 80.00 รอยละ 94.57 รอยละ 93.20 รอยละ 88.73 คณบดีคณะสถิติประยุกต/

ผูอํานวยการกองแผนงาน

   - นักศึกษาภาคปกติ รอยละ 80.00 รอยละ 90.24 รอยละ 85.90 รอยละ 84.00

   - นักศึกษาภาคพิเศษ รอยละ 80.00 รอยละ 98.04 รอยละ 97.00 รอยละ 94.03

คณบดี 11 คณะ/วิทยาลัย (ยกเวน

คณะสถิติประยุกต)/ผูอํานวยการ

กองบริการการศึกษา
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2555 2556 2557
ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.ลําดับ

ตัวชี้วัด
เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

เปาหมายตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด

10 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร 

(ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 4 ป)

232 คน 359 คน 203 คน 240 คน คณบดีคณะสถิติประยุกต/

ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา

   - นักศึกษาภาคปกติ 87 คน 96 คน 81 คน 110 คน

   - นักศึกษาภาคพิเศษ 145 คน 263 คน 122 คน 130 คน

11 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร

 จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

(ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 4 ป)

คณบดีคณะสถิติประยุกต/

ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา

   - นักศึกษาภาคปกติ รอยละ 100.00 รอยละ 100.00 รอยละ 100.00 รอยละ 100.00

   - นักศึกษาภาคพิเศษ รอยละ 100.00 รอยละ 100.00 รอยละ 100.00 รอยละ 100.00

12 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร

 จบการศึกษาตามหลักสูตรในระยะเวลาที่

กําหนด (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 4 ป)

คณบดีคณะสถิติประยุกต/

ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา

   - นักศึกษาภาคปกติ รอยละ 70.00 รอยละ 73.96 รอยละ 56.79 รอยละ 75.45

   - นักศึกษาภาคพิเศษ รอยละ 70.00 รอยละ 51.71 รอยละ 46.72 รอยละ 74.62

13 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ

 (สมศ. ตัวบงชี้ที่ 2)

4 คะแนน ตามเกณฑ สมศ. 4.45 คะแนน ตามเกณฑ สมศ. 4.34 คะแนน ตามเกณฑ สมศ. 4.41 คะแนน ตามเกณฑ สมศ. คณบดี 12 คณะ/วิทยาลัย/

ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา

14 การพัฒนาอาจารย (สมศ. ตัวบงชี้ที่ 14) 5 คะแนน ตามเกณฑ สมศ. คาดัชนี 6.54

5 คะแนน ตามเกณฑ สมศ.

คาดัชนี 6.40

5 คะแนน ตามเกณฑ สมศ.

คาดัชนี 6.56

5 คะแนน ตามเกณฑ สมศ.

คณบดี 12 คณะ/วิทยาลัย/

ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากร-

บุคคล

15 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต 

(ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 3.1)

รอยละ 85.00

(5 คะแนน ตามเกณฑ ก.พ.ร.)

รอยละ 89.00

(5 คะแนน ตามเกณฑ ก.พ.ร.)

รอยละ 87.10

(5 คะแนน ตามเกณฑ ก.พ.ร.)

รอยละ 89.70

(5 คะแนน ตามเกณฑ ก.พ.ร.)

คณบดี 12 คณะ/วิทยาลัย/

ผูอํานวยการกองแผนงาน

เปาประสงค 3 คณาจารย นักวิจัย ผลิตผล

งานและเผยแพรผลงานมากยิ่งขึ้น

กลยุทธ 1.3 ขับเคลื่อนใหคณาจารย/

นักวิจัย ผลิตผลงานและเผยแพรผลงานให

มากยิ่งขึ้น

16 รอยละของผลงานวิจัยตีพิมพระดับนานาชาติ

ตออาจารยประจํา*

ไมนอยกวา รอยละ 30.00 รอยละ 45.00 รอยละ 35.20 รอยละ 30.55 คณบดี 12 คณะ/วิทยาลัย/

ผูอํานวยการกองแผนงาน
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2555 2556 2557
ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.ลําดับ

ตัวชี้วัด
เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

เปาหมายตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด

17 รอยละของจํานวนอาจารยที่นําเสนอผลงาน

วิชาการระดับนานาชาติตออาจารยประจํา*

ไมนอยกวา รอยละ 30.00 รอยละ 40.00 รอยละ 36.73 รอยละ 41.15 คณบดี 12 คณะ/วิทยาลัย/

ผูอํานวยการกองแผนงาน

เปาประสงค 4 ปลูกฝงคานิยมรวม 

WISDOM

กลยุทธ 1.4 เสริมสรางความเขมแข็งของ

คานิยมรวม WISDOM ใหเปนสวนหนึ่งของ

วัฒนธรรมองคการของสถาบัน (กลยุทธ

เดียวกับ 7.1)

18 จํานวนกิจกรรมในการสงเสริมคานิยมรวม 

WISDOM*

7 กิจกรรม 12 โครงการ/กิจกรรม 6 โครงการ/กิจกรรม 5 โครงการ/กิจกรรม ผูอํานวยการกองงานผูบริหาร
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน    ผูรับผิดชอบ

กลยุทธที่ 2.1 ขยายฐานเงินงบประมาณแผนดิน

กลยุทธที่ 2.2 ขยายฐานรายไดของสถาบัน และปรับปรุงวิธีจัดสรรเงินรายไดเขาสถาบัน

กลยุทธที่ 2.3 ระดมทุนเพื่อการพัฒนาสถาบัน ดวยกลยุทธการระดมทุนรูปแบบใหม

 - โครงการกองทุนนิดาพัฒนา 801,000 เงินรายไดของสถาบัน กลุมงานสื่อสารองคการและกิจกรรม
เพื่อสังคม กองงานผูบริหาร

กลุยทธที่ 2.4 บูรณาการการใชทรัพยากรรวมกันทั้งภายในและภายนอก

ยุทธศาสตรที่ 2 การระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาสถาบัน
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2555 2556 2557
เปาประสงค ๕ เพิ่มขีดความสามารถในการ

ระดมทรัพยากร เพื่อพัฒนาสถาบัน

กลยุทธ ๒.๑ ขยายฐานเงินงบประมาณ

แผนดิน

กลยุทธ ๒.๒ ขยายฐานรายไดของสถาบัน 

และปรับปรุงวิธีจัดสรรเงินรายไดเขาสถาบัน

กลยุทธ ๒.๓ ระดมทุนเพื่อการพัฒนาสถาบัน

 ดวยกลยุทธการระดมทุนรูปแบบใหม

กลยุทธ ๒.๔ บูรณาการการใชทรัพยากร

รวมกันทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ

19 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตาม

ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และ

เอกลักษณของสถาบัน (สกอ. ตัวบงชี้ที่ 5.1)

๕ คะแนน ตามเกณฑ สกอ.  -  -  - คณบดี 10 คณะ/วิทยาลัย (ยกเวน

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจและคณะ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย)/ผูอํานวยการ

กองคลังและพัสดุ/ผูอํานวยการกอง

แผนงาน/ผูอํานวยการกองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล/หัวหนาสํานักงาน

สภาสถาบัน

ลําดับ
ตัวชี้วัด

เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด
เปาหมายตัวชี้วัด 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.

ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน    ผูรับผิดชอบ

กลยุทธที่ ๓.๑ กําหนดภาระงานของอาจารยใหมีความยืดหยุน

กลยุทธที่ ๓.๒ พัฒนาสถาบันฯ ใหเปนองคการแหงความเปนเลิศ (High Performance Organization : HPO) ดวยการพัฒนาระบบงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ

 - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 250,000 เงินทุนคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร

 - โครงการบริหารจัดการความรูภายในองคการ (KM) 20,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

 - โครงการสงเสริมและสนับสนุนดานการบริหารจัดการ : พัฒนาฐานขอมูลเพื่อการจัดการ
   และการบริหาร

80,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

 - โครงการจัดการความรูของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 100,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

 - โครงการ HRD Research Day 100,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

 - โครงการสัมมนาแผนประจําป 200,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

 - โครงการการจัดการความรู (KM) 5,000 เงินทุนคณะ คณะนิติศาสตร

 - โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีประชุมทางไกลผานจอภาพ 1,000,000 เงินแผนดิน สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - โครงการเตรียมความพรอมดานระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 2,000,000 เงินแผนดิน สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
   ความเปนเลิศทางวิชาการ

6,175,000 เงินแผนดิน สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - โครงการ Student Portal 4,000,000 เงินรายไดของสถาบัน สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - โครงการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อคัดเลือกหนวยงานดีเดน สพบ. 225,000         เงินรายไดของสถาบัน สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - โครงการเพิ่มศักยภาพหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (จัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร) 1,575,000       เงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - โครงการชวยเหลือนักศึกษานานาชาติในสภาวะฉุกเฉิน 300,000 เงินรายไดของสถาบัน กลุมงานกิจการนานาชาติ กองงานผูบริหาร

 - โครงการบริหารจัดการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เพื่อพัฒนาสถาบันสูความยั่งยืน 5,000,000 เงินแผนดิน กองแผนงาน

 - โครงการ AEC Awareness 1,000,000 เงินแผนดิน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

 - โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูพัฒนาระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล 1,000,000 เงินแผนดิน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารงานตางๆ ของสถาบัน ใหเอื้อตอการปฏิบัติภารกิจไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน    ผูรับผิดชอบ

กลยุทธที่ ๓.๓ เสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

 - โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล ในระบบปฏิบัติราชการ
   สพบ.

50,000 เงินรายไดของสถาบัน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

 - โครงการความพึงพอใจตอผลงานของผูบริหารของสถาบัน 100,000 เงินรายไดของสถาบัน สภาคณาจารย

กลยุทธที่ ๓.๔ สรางเสริมการมีสวนรวมของประชาคมในทุกๆ ระบบงานของสถาบัน

กลยุทธที่ ๓.5 พัฒนาดานกายภาพของสถาบันใหครอบคลุมประเด็นตางๆ

 - โครงการจัดทําหองปฏิบัติการนํารอง 50,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

 - โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 300,000 เงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - โครงการปรับปรุงอาคาร 6 35,128,500 เงินแผนดิน กองกลาง

5,900,000 เงินรายไดของสถาบัน กองกลาง

 - โครงการกอสรางศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปประจําสถาบัน 8,649,000 เงินรายไดของสถาบัน กองกลาง

 - โครงการปรับปรุงหองอาคาร (ชั้น 1 อาคารนิดาสัมพันธ) 5,000,000 เงินรายไดของสถาบัน กองกลาง

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารงานตางๆ ของสถาบัน ใหเอื้อตอการปฏิบัติภารกิจไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ (ตอ)
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เปาประสงค ๖ คณาจารยมีภาระงานที่

เหมาะสมและยืดหยุน

กลยุทธ ๓.๑ กําหนดภาระงานของ

อาจารยใหมีความยืดหยุน

20 รอยละของอาจารยประจําที่ผานเกณฑ

ภาระงานของสถาบัน*

รอยละ ๘๐.00 รอยละ 87.58 รอยละ 77.25 อยูระหวางดําเนินการ คณบดี ๑2 คณะ/วิทยาลัย/

ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากร-

บุคคล

เปาประสงค ๗ สงเสริมและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภายในสถาบันใหมี

ประสิทธิภาพ

กลยุทธ ๓.๒ พัฒนาสถาบันฯ ใหเปน

องคการแหงความเปนเลิศ (High 

Performance Organization : HPO) 

ดวยการพัฒนาระบบงาน และระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ

กลยุทธ ๓.๓ เสริมสรางธรรมาภิบาลใน

การบริหารจัดการ

กลยุทธ ๓.๔ สรางเสริมการมีสวนรวม

ของประชาคมในทุกๆ ระบบงานของ

สถาบัน

21 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับ

ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน 

และเอกลักษณของสถาบัน (สกอ. ตัวบงชี้ที่

 5.1)

๕ คะแนน ตามเกณฑ สกอ.  -  -  - คณบดี 10 คณะ/วิทยาลัย (ยกเวน

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจและคณะ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย)/

ผูอํานวยการกองคลังและพัสดุ/

ผูอํานวยการกองแผนงาน/

ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากร-

บุคคล/หัวหนาสํานักงานสภาสถาบัน

22 ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอ

สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 3.๒)

รอยละ ๘๐.00 รอยละ ๘๓.๗๖

(๔.๗๕๒๐ คะแนน ตามเกณฑ ก.พ.ร.)

รอยละ ๘๕.๖๕

(๕ คะแนน ตามเกณฑ ก.พ.ร.)

รอยละ 84.86

(4.9720 คะแนน ตามเกณฑ ก.พ.ร.)

คณบดี ๑2 คณะ/วิทยาลัย/

ผูอํานวยการกองแผนงาน

ลําดับ
ตัวชี้วัด

เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด
เปาหมายตัวชี้วัด 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.

ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด
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ลําดับ
ตัวชี้วัด

เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด
เปาหมายตัวชี้วัด 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.

ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด

23 การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

(ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 4.๑)

รอยละ 87.00

5 คะแนน ตามเกณฑ ก.พ.ร.

รอยละ ๑๐๐.๐๐ รอยละ ๙๕.๙๘ รอยละ 52.71 คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ/

คณบดีคณะสถิติประยุกต/คณบดี

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม/

ผูอํานวยการสํานักวิจัย/ผูอํานวยการ

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ/

ผูอํานวยการสํานักบรรณสารการ-

พัฒนา/ผูอํานวยการกองงาน

ผูบริหาร/ผูอํานวยการกองกลาง/

ผูอํานวยการกองคลังและพัสดุ

24 การเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวม ๑๒ 

เดือน (ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 4.2)

รอยละ 96.00

5 คะแนน ตามเกณฑ ก.พ.ร.

รอยละ 99.96 รอยละ 97.64 รอยละ 92.71 คณบดี ๑2 คณะ/วิทยาลัย/

ผูอํานวยการสํานัก ๔ สํานัก/

ผูอํานวยการกอง ๖ กอง/

ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบ

ภายใน/ประธานสภาคณาจารย/

ผูอํานวยการศูนยศึกษาเศรษฐกิจ

พอเพียง/ผูอํานวยการศูนยสํารวจ

ความคิดเห็น "นิดาโพล"/

ผูอํานวยการศูนยอาเซียนและเอเซีย

ศึกษา/หัวหนาสํานักงานสภาสถาบัน

25 การประหยัดพลังงาน (ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 5) ๒ คะแนน ตามเกณฑ ก.พ.ร. ๓.๕๐ คะแนน ตามเกณฑ ก.พ.ร.

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

3.50 คะแนน ตามเกณฑ ก.พ.ร.

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

3.50 คะแนน ตามเกณฑ ก.พ.ร.

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)
ผูอํานวยการกองกลาง

26 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ดานการบริหารจัดการ (ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 6)

4 คะแนน ตามเกณฑ สกอ.  -  -  - ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากร-

บุคคล/ผูอํานวยการกองคลังและ

พัสด/ุผูอํานวยการกองแผนงาน/

หัวหนาสํานักงานสภาสถาบัน

27 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภา

สถาบัน (สมศ. ตัวบงชี้ที่ ๑๒)

๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ. ๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ. 

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ. 

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ. 

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

หัวหนาสํานักงานสภาสถาบัน
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ลําดับ
ตัวชี้วัด

เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด
เปาหมายตัวชี้วัด 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.

ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด

28 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหาร

สถาบัน (สมศ. ตัวบงชี้ที่ ๑๓)

๔ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.  ๔.๘๗ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

 ๔.๗๐ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

 ๔.73 คะแนน ตามเกณฑ สมศ.

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)
คณบดี ๑2 คณะ/วิทยาลัย/

ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากร-

บุคคล

29 ผลการพัฒนาสถาบันใหเกิดอัตลักษณ 

(สมศ. ตัวบงชี้ที่ ๑๖.๑)

๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ. ๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

คณบดี ๑2 คณะ/วิทยาลัย/

ผูอํานวยการกองงานผูบริหาร/

ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา/

ผูอํานวยการกองแผนงาน

30 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ 

(สมศ. ตัวบงชี้ที่ ๑๖.๒)

๔ คะแนน ตามเกณฑ สมศ. ๔.๔๓ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๔.๓๖ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๔.40 คะแนน ตามเกณฑ สมศ.

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)
คณบดี ๑2 คณะ/วิทยาลัย/

ผูอํานวยการกองแผนงาน

เปาประสงค 8 พัฒนาดานกายภาพของ

สถาบันใหมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ ๓.5 พัฒนาดานกายภาพของ

สถาบันใหครอบคลุมประเด็นตางๆ

31 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่

สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน 

(สมศ. ตัวบงชี้ที่ ๑๗)

(ระบบและกลไกในการพัฒนาสิ่งอํานวย

ความสะดวกทางการศึกษาที่เอื้อตอการ

เรียนรูและสงเสริมคุณภาพชีวิต)

๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ. ๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

คณบดี ๑2 คณะ/วิทยาลัย/

ผูอํานวยการกองแผนงาน

47
สถาบันบัณ

ฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์



ยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน    ผูรับผิดชอบ

กลยุทธที่ ๔.๑ เปดหลักสูตรรวม (Dual Degree)/การวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ ทั้งในกลุมทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป ออสเตรเลีย ญี่ปุน สิงคโปร และจีน ฯลฯ

 - โครงการ Joint/Dual - Degree Program ของหลักสูตรการจัดการโลจิสติกสกับ
   มหาวิทยาลัยในประเทศ AEC

850,000 เงินแผนดิน คณะสถิติประยุกต

 - การพัฒนาโครงการ Double Degree Program กับมหาวิทยาลัยในประเทศ AEC 1,000,000 เงินแผนดิน วิทยาลัยนานาชาติ

กลยุทธที่ ๔.๒ สรางเครือขายความรวมมือที่เขมแข็งระดับชาต/ินานาชาติ

 - โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร 100,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

 - โครงการสรางความรวมมือกับหนวยงานที่จางบัณฑิต 20,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

 - โครงการสรางความรวมมือกับภาคเอกชนในการวิจัย 50,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

 - โครงการความรวมมือทางวิชาการดานการทรัพยากรมนุษยระหวางสถาบัน 100,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

 - โครงการประชุมวิชาการดานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการระดับชาติและ
   ระดับนานาชาติ ประจําป 2558*

300,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

 - โครงการพัฒนาเครือขายงานหองสมุด 90,000 เงินรายไดของสถาบัน สํานักบรรณสารการพัฒนา

 - โครงการเสริมสรางเครือขายดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาระหวางสถาบัน 40,000 เงินรายไดของสถาบัน กลุมงานกิจการนักศึกษา กองงานผูบริหาร

 - โครงการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการระหวางประเทศ (International 
   Collaboration Project)

100,000 เงินรายไดของสถาบัน กลุมงานกิจการนานาชาติ กองงานผูบริหาร

 - โครงการการศึกษานานาชาติและเจรจาธุรกิจของคณะ/สํานัก 1,000,000 เงินรายไดของสถาบัน กลุมงานกิจการนานาชาติ กองงานผูบริหาร

 - โครงการสนับสนุนกิจกรรมความรวมมือกับมหาวิทยาลัยอินเดียนา 350,000 เงินรายไดของสถาบัน กลุมงานกิจการนานาชาติ กองงานผูบริหาร

 - โครงการเดินทางไปเจรจาความรวมมือและประชาสัมพันธแนะนําหลักสูตรการศึกษา 
   และงานแสดงนิทรรศการการศึกษาในตางประเทศ

1,000,000 เงินรายไดของสถาบัน กลุมงานกิจการนานาชาติ กองงานผูบริหาร

กลยุทธที่ ๔.๓ สรางเครือขายความรวมมือทุกดานกับศิษยเกา

 - โครงการจัดงาน Home Coming Day 600,000 เงินทุนคณะ คณะบริหารธุรกิจ

หมายเหตุ : * หมายถึง โครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม

ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางเครือขายความรวมมือกับองคการภายนอก ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน    ผูรับผิดชอบ

กลยุทธที่ ๔.๓ สรางเครือขายความรวมมือทุกดานกับศิษยเกา (ตอ)

 - โครงการ Home Coming 100,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

 - โครงการจัดบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณจากศิษยเกาจากพี่สูนอง 15,000 เงินรายไดของสถาบัน กลุมงานกิจการนักศึกษา กองงานผูบริหาร

กลยุทธที่ ๔.๔ สรางคุณคาแกสังคมและการมีสวนรวมของประชาคม การเปดโอกาสใหประชาชนทุกภาคสวนมีสวนรวมในการดําเนินงานของสถาบัน

กลยุทธที่ ๔.๕ ประชาสัมพันธแหลงทุนของสถาบันผานสถานทูตหรือองคกรระหวางประเทศ

กลยุทธที่ ๔.๖ ปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนนักศึกษาใหเอื้อตอการสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและนอกประเทศ

ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางเครือขายความรวมมือกับองคการภายนอก ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ (ตอ)

49
สถาบันบัณ

ฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์



2555 2556 2557
เปาประสงค 9 เสริมสรางเครือขายความ

รวมมือทางดานวิชาการในระดับชาติ/

นานาชาติ

กลยุทธ ๔.๑ เปดหลักสูตรรวม (Dual 

Degree)/ การวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัย

ตางประเทศ ทั้งในกลุมทวีปอเมริกาเหนือ 

ยุโรป ออสเตรเลีย ญี่ปุน สิงคโปร และจีน 

ฯลฯ

กลยุทธ ๔.๒ สรางเครือขายความรวมมือที่

เขมแข็งระดับชาติ/นานาชาติ

32 จํานวนโครงการวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัย

ตางประเทศ*

ไมนอยกวา 7 โครงการ ๔ โครงการ ๗ โครงการ 12 โครงการ คณบดี ๑2 คณะ/วิทยาลัย/

ผูอํานวยการกองแผนงาน

เปาประสงค 10 มีเครือขายความรวมมือ

กับศิษยเกาในการสงเสริมและพัฒนา

กิจกรรมตางๆ ของสถาบัน

กลยุทธ ๔.๓ สรางเครือขายความรวมมือทุก

ดานกับศิษยเกา

33 จํานวนโครงการ/กิจกรรมความรวมมือ กับ

ศิษยเกา*

อยางนอย 20 กิจกรรม/

โครงการ

๑๑ กิจกรรม/โครงการ ๒๐ กิจกรรม/โครงการ 26 กิจกรรม/โครงการ คณบดี ๑2 คณะ/วิทยาลัย/

ผูอํานวยการกองงานผูบริหาร

เปาประสงค ๑1 ประชาคมมีสวนรวมใน

การดําเนินงานของสถาบัน

กลยุทธ ๔.๔ สรางคุณคาแกสังคมและการมี

สวนรวมของประชาคม การเปดโอกาสให

ประชาชนทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ

ดําเนินงานของสถาบัน

กลยุทธ ๔.๕ ประชาสัมพันธแหลงทุนของ

สถาบันผานสถานทูตหรือองคกรระหวาง

ประเทศ

ลําดับ
ตัวชี้วัด

เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด
เปาหมายตัวชี้วัด 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.

ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด
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2555 2556 2557
ลําดับ
ตัวชี้วัด

เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด
เปาหมายตัวชี้วัด 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.

ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด

กลยุทธ ๔.๖ ปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยน

นักศึกษาใหเอื้อตอการสรางเครือขายความ

รวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและ

นอกประเทศ

34 จํานวนครั้งของการรับฟงความคิดเห็นภาค

ประชาชน*

2 ครั้งตอป 1 ครั้งตอป 4 ครั้งตอป 1 ครั้งตอป ผูอํานวยการกองงานผูบริหาร

35 จํานวนนักศึกษาตางชาติ* 100 คน ๖๖ คน ๙๘ คน 169 คน คณบดี ๑2 คณะ/วิทยาลัย/

ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน    ผูรับผิดชอบ

 - โครงการเปดหลักสูตรใหม/ปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก 50,000 เงินทุนคณะ คณะภาษาและการสื่อสาร

กลยุทธที่ ๕.๓ เปดหลักสูตรที่บูรณาการทั้งระดับสถาบันและคณะ

กลยุทธที่ ๕.๔ สรางความเปนเลิศทางการวิจัย การสงเสริมโครงการวิจัย เพื่อการตีพิมพผลงานในวารสารระดับนานาชาติ การจัดประกวดวิทยานิพนธ ผลงานวิจัย

 - โครงการเขียนตํารารัฐประศาสนศาสตรของประเทศในประชาคมอาเซียน 1,200,000 เงินทุนคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร

 - โครงการวารสารทางวิชาการ* 200,000 เงินทุนคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร

 - โครงการตําราและเอกสารวิชาการของคณะ 200,000 เงินทุนคณะ คณะบริหารธุรกิจ

 - โครงการการเขียนตํารา* 2,100,000 เงินทุนคณะ คณะบริหารธุรกิจ

 - โครงการกรณีศึกษา* 2,150,000 เงินทุนคณะ คณะบริหารธุรกิจ

 - โครงการตําราและเอกสารวิชาการของคณะ 300,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

 - โครงการการสํารวจและการประมาณการความตองการแรงงานในอุตสาหกรรมทองเที่ยว
   เพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน ภายใตโครงการสนับสนุนใหทุนวิจัย
   เกี่ยวกับ Asean สําหรับอาจารยและนักศึกษา

5,256,000 เงินแผนดิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

 - โครงการจัดทําวารสารวิชาการของคณะ 217,000 เงินทุนคณะ คณะสถิติประยุกต

 - โครงการตําราและเอกสารวิชาการของคณะ : จัดทําวารสารทางวิชาการ 400,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

 - โครงการสงเสริมการนําผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 20,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

 - โครงการสงเสริมใหอาจารยและนักศึกษาสงงานวิจัย/วิทยานิพนธเขาประกวด 15,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

หมายเหตุ : * หมายถึง โครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม

ยุทธศาสตรที่ ๕ การเสริมสรางภาพลักษณของสถาบันใหม (Rebranding)

กลยุทธที่ ๕.๒ สนับสนุนและสงเสริมใหนักศึกษาของสถาบัน มีความรูและทักษะดานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรอยูในระดับดี นอกเหนือจากความรูและทักษะดานวิชาการของแตละ
หลักสูตรกอนสําเร็จการศึกษา

กลยุทธที่ ๕.๑ ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร รวมทั้งหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหมใหมีเนื้อหาที่มีจุดเนน ซึ่งสะทอนเอกลักษณสําคัญของสถาบัน คือ ความรูและทักษะดานการบริหารและ
การพัฒนา
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน    ผูรับผิดชอบ

กลยุทธที่ ๕.๔ สรางความเปนเลิศทางการวิจัย การสงเสริมโครงการวิจัย เพื่อการตีพิมพผลงานในวารสารระดับนานาชาติ การจัดประกวดวิทยานิพนธ ผลงานวิจัย (ตอ)

 - โครงการสนับสนุนใหนักศึกษาปริญญาโทเขียนวิทยานิพนธ/สารนิพนธ เพื่อการประกวด
   

100,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

 - โครงการจัดทํา "วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ" (NIDA Human 
   Resource and Organizational Development Journal หรือ NIDA HROD Journal)

300,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

 - โครงการการเขียนตํารา* 50,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

 - โครงการจัดทําวารสารวิชาการ 100,000 เงินทุนคณะ คณะนิติศาสตร

 - โครงการจัดประชุมนานาชาติ "International Conference on Innovative 
   Communication and Sustainable development in Asean"

400,000 เงินแผนดิน คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ

 - โครงการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาคเกษตร กรณีศึกษา 
   เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน จังหวัดปทุมธานี ภายใตโครงการสนับสนุนใหทุนวิจัยเกี่ยวกับ
   Asean สําหรับอาจารยและนักศึกษา

744,900 เงินแผนดิน สํานักวิจัย

 - โครงการ The Impact of Politico - Economic Institution on Welfare Spending : 
   A Case Study of  ASEAN, 1999 - 2012 ผลกระทบของสถาบันการเมืองและสถาบัน
   เศรษฐกิจตอการใชจายดานสวัสดิการ : กรณีศึกษากลุมประเทศอาเซียน (พ.ศ. 2542 - 
   2555) ภายใตโครงการสนับสนุนใหทุนวิจัยเกี่ยวกับ Asean สําหรับอาจารยและนักศึกษา

1,849,100 เงินแผนดิน สํานักวิจัย

 - โครงการประกวดผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ดานพัฒนบริหารศาสตร ประจําป 
   2558

 - โครงการประกวดผลงานวิชาการระดับชาติ ดานพัฒนบริหารศาสตร ประจําป 2558

 - โครงการสรางความเขมแข็งดานงานวิจัย 2,000,000 เงินรายไดของสถาบัน สํานักวิจัย

 - โครงการอบรมวิธีการนําเสนอวิทยานิพนธทั้งแบบการนําเสนอแบบบรรยาย (Oral 
   Presentation) และการนําเสนอดวยโปสเตอร (Poster Presentation)

50,000 เงินรายไดของสถาบัน กองบริการการศึกษา

หมายเหตุ : * หมายถึง โครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม

700,000 เงินรายไดของสถาบัน สํานักวิจัย

ยุทธศาสตรที่ ๕ การเสริมสรางภาพลักษณของสถาบันใหม (Rebranding) (ตอ)
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน    ผูรับผิดชอบ

กลยุทธที่ ๕.๔ สรางความเปนเลิศทางการวิจัย การสงเสริมโครงการวิจัย เพื่อการตีพิมพผลงานในวารสารระดับนานาชาติ การจัดประกวดวิทยานิพนธ ผลงานวิจัย (ตอ)

 - โครงการประกวดวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา เครือขายพัฒนบริหารศาสตร 800,000 เงินรายไดของสถาบัน กองบริการการศึกษา

 - โครงการปจจัยที่มีผลตอการประยุกตนโยบายสงเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อ
   สงเสริมอัตลักษณอาเซียน ภายใตโครงการสนับสนุนใหทุนวิจัยเกี่ยวกับ Asean สําหรับ
   อาจารยและนักศึกษา

2,150,000 เงินแผนดิน ศูนยอาเซียนและเอเซียศึกษา

กลยุทธที่ ๕.๖ ปรับปรุงหลักสูตรหรือเสนอหลักสูตรที่เนนความรูคูคุณธรรมและสอดคลองกับความตองการของสังคม

 - โครงการประเมินผลหลักสูตร 200,000 เงินทุนคณะ คณะบริหารธุรกิจ

 - โครงการสงเสริมและสนับสนุนดานประเมินผลหลักสูตร 50,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

 - โครงการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก 50,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

 - โครงการประเมินผลหลักสูตร 50,000 เงินทุนคณะ คณะภาษาและการสื่อสาร

 - โครงการประเมินผลหลักสูตร 150,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

กลยุทธที่ ๕.๗ ทําการตลาดเชิงรุกและบูรณาการรวมกันทั้งสถาบัน

 - โครงการงานครบรอบ 60 ป คณะรัฐประศาสนศาสตร* 3,500,000       เงินทุนคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร

 - โครงการประชาสัมพันธคณะรัฐประศาสนศาสตร* 2,000,000       เงินทุนคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร

 - โครงการพัฒนาและประชาสัมพันธหลักสูตรการเรียนการสอนคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 300,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

หมายเหตุ : * หมายถึง โครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม

กลยุทธที่ ๕.๕ ใหบริการทางวิชาการครบวงจร โดยการบูรณาการทั้งการวิจัย การใหคําปรึกษาและการฝกอบรมเขาดวยกัน กลาวคือ ใหบริการทางวิชาการ โดยเริ่มตนจากการทําวิจัย 
เพื่อคนหาปญหาของหนวยงานที่ขอรับบริการ แลวนํามาพัฒนาจัดทําเปนหลักสูตรฝกอบรม เพื่อแกไขปญหาดังกลาว แลวจึงดําเนินการฝกอบรมบุคลากรใหกับหนวยงานที่ขอรับ
บริการ

ยุทธศาสตรที่ ๕ การเสริมสรางภาพลักษณของสถาบันใหม (Rebranding) (ตอ)
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน    ผูรับผิดชอบ

กลยุทธที่ ๕.๗ ทําการตลาดเชิงรุกและบูรณาการรวมกันทั้งสถาบัน (ตอ)

 - โครงการประชาสัมพันธหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรฝกอบรมนานาชาติโดยภาพรวม
   ของสถาบัน (NIDA International Graduate Program and Training Courses 
   Package: NIDA IP)

100,000 เงินรายไดของสถาบัน กลุมงานกิจการนานาชาติ กองงานผูบริหาร

 - โครงการแนะนําหลักสูตรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA Open House 2015) 450,000 เงินรายไดของสถาบัน กองบริการการศึกษา

กลยุทธที่ ๕.๘ ใชหลักสูตรฝกอบรมเปนแนวทางในการสรรหาคัดเลือกนักศึกษาเขามาเรียนในหลักสูตรตางๆ

กลยุทธที่ ๕.๙ บูรณาการการฝกอบรมกับการผลิตบัณฑิตเขาดวยกัน โดยจัดทําหลักสูตรฝกอบรมใหเชื่อมโยงสัมพันธกับหลักสูตรในแตละสาขาวิชา

กลยุทธที่ ๕.๑๐ ขยายชองทางนําบริการ/ผลิตภัณฑของสถาบันออกสูสังคม

 - โครงการจัดทําบทวิเคราะหทางเศรษฐกิจเผยแพรตอสาธารณะ 230,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

 - โครงการเผยแพรความรูทางเศรษฐศาสตรผานสื่อโทรทัศน 100,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

 - โครงการประชาสัมพันธองคความรูดานพัฒนบริหารศาสตรสูอาเซียน 7,000,000 เงินแผนดิน กลุมงานสื่อสารองคการและกิจกรรม
เพื่อสังคม กองงานผูบริหาร

 - โครงการจดหมายขาวนิดาสัมพันธ 400,000 เงินรายไดของสถาบัน กลุมงานสื่อสารองคการและกิจกรรม
เพื่อสังคม กองงานผูบริหาร

 - โครงการสถานีโทรทัศนออนไลนและแอพพลิเคชั่นผานมือถือ 200,000 เงินรายไดของสถาบัน กลุมงานสื่อสารองคการและกิจกรรม
เพื่อสังคม กองงานผูบริหาร

 - โครงการประชาสัมพันธสถาบันผานรายการโทรทัศน 450,000 เงินรายไดของสถาบัน กลุมงานสื่อสารองคการและกิจกรรม
เพื่อสังคม กองงานผูบริหาร

 - โครงการ Summer Camp 1,500,000 เงินแผนดิน กลุมงานกิจการนานาชาติ กองงานผูบริหาร

ยุทธศาสตรที่ ๕ การเสริมสรางภาพลักษณของสถาบันใหม (Rebranding) (ตอ)
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน    ผูรับผิดชอบ

กลยุทธที่ ๕.๑๑ ดําเนินการสรางภาพลักษณ (Brand Creation) เพื่อใหสถาบันเปนที่รับรูอยางกวางขวางทั้งภายในและภายนอกประเทศ

 - โครงการจัดทําวารสารคณะ 180,000 เงินทุนคณะ คณะภาษาและการสื่อสาร

 - โครงการวารสารประจําคณะ 200,000 เงินทุนคณะ คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ

กลยุทธที่ ๕.๑๒ ปรับปรุงเว็บไซตใหมีความนาสนใจ ทันสมัย และเปนประโยชน

 - โครงการปรับปรุงเว็บไซตและฐานขอมูลงานวิจัยของสํานักวิจัย 30,000 เงินรายไดของสถาบัน สํานักวิจัย

 - โครงการปรับปรุงสื่อการเรียนรูในเว็บไซตการจัดการความรู สพบ. 500,000 เงินแผนดิน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

กลยุทธที่ ๕.๑๓ พัฒนาสถาบันสูความเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับภูมิภาค และมหาวิทยาลัยที่ไดรับการจัดอันดับอยูในกลุมมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก (World Class University)

 - โครงการขับเคลื่อนการรับรองคุณภาพหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ระดับ
   สากล ปที่ 2

420,000 เงินทุนคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร

 - โครงการขับเคลื่อนการรับรองคุณภาพหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ระดับ
   สากล ปที่ 2*

350,000 เงินทุนคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร

 - โครงการ AACSB และ EQUIS 600,000 เงินทุนคณะ คณะบริหารธุรกิจ

 - โครงการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรเพื่อเปนสถาบันการศึกษาระดับ
   มาตรฐานโลก

14,000,000 เงินแผนดิน สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - โครงการจัดทําฐานขอมูลหองสมุดอาเซียน 20,000,000 เงินแผนดิน สํานักบรรณสารการพัฒนา

 - โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 3,500,000 เงินกองทุนพัฒนาทรัพยากร-
สารสนเทศ

สํานักบรรณสารการพัฒนา

 - โครงการรับรองมาตรฐานการศึกษาสากล 2,250,000 เงินแผนดิน กองแผนงาน

 - โครงการพัฒนาสถาบันสูการรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล 3,500,000 เงินรายไดของสถาบัน กองแผนงาน

หมายเหตุ : * หมายถึง โครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม

ยุทธศาสตรที่ ๕ การเสริมสรางภาพลักษณของสถาบันใหม (Rebranding) (ตอ)
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2555 2556 2557
เปาประสงค ๑2 ปรับปรุงหลักสูตรดานการ

บริหารและการพัฒนา ใหมีคุณธรรม และ

สอดคลองกับความตองการของสังคม

กลยุทธ ๕.๑ ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร 

รวมทั้งหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหมใหมีเนื้อหา

ที่มีจุดเนน ซึ่งสะทอนเอกลักษณสําคัญของ

สถาบัน คือ ความรูและทักษะดานการ

บริหารและการพัฒนา

36 รอยละของหลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุง

ภายใน ๕ ป ตอหลักสูตรทั้งหมด*

รอยละ 100.00  -  - รอยละ 100.00 คณบดี ๑2 คณะ/วิทยาลัย/

ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา

เปาประสงค ๑3 นักศึกษามีความรูและ

ทักษะดานภาษาอังกฤษ/คอมพิวเตอรอยูใน

ระดับดี

กลยุทธ ๕.๒ สนับสนุนและสงเสริมให

นักศึกษาของสถาบัน มีความรูและทักษะ

ดานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรอยูใน

ระดับดี นอกเหนือจากความรูและทักษะ

ดานวิชาการของแตละหลักสูตร กอนสําเร็จ

การศึกษา

37 รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการ

ทดสอบความรูความสามารถดาน

ภาษาตางประเทศ*

รอยละ ๘๐.00 รอยละ ๘๙.๗๔ รอยละ ๘๒.๗๑ รอยละ 77.87 คณบดี ๑2 คณะ/วิทยาลัย

38 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่สอบผาน

เกณฑมาตรฐานดานคอมพิวเตอร*

รอยละ ๑๐๐.00 รอยละ ๑๐๐.00 รอยละ ๑๐๐.00 รอยละ ๑๐๐.00 คณบดี ๑2 คณะ/วิทยาลัย/

ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปาประสงค ๑4 มีหลักสูตรที่บูรณาการทั้ง

ระดับสถาบันและคณะ

กลยุทธ ๕.๓ เปดหลักสูตรที่บูรณาการทั้ง

ระดับสถาบันและคณะ

ลําดับ
ตัวชี้วัด

เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด
เปาหมายตัวชี้วัด 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.

ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด
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2555 2556 2557
ลําดับ
ตัวชี้วัด

เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด
เปาหมายตัวชี้วัด 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.

ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด

39 จํานวนวิชาที่เปดใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียน

รวมกัน*

อยางนอย ๕ วิชา ๕ วิชา ๗ วิชา 6 วิชา ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา

เปาประสงค ๑5 สงเสริมความเปนเลิศ

ทางการวิจัย

กลยุทธ ๕.๔ สรางความเปนเลิศทางการวิจัย

 การสงเสริมโครงการวิจัย เพื่อการตีพิมพ

ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ การจัด

ประกวดวิทยานิพนธ ผลงานวิจัย

40 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ. ตัวบงชี้ที่ 

2.1)

5 คะแนน ตามเกณฑ สกอ.  -  -  - คณบดี 10 คณะ/วิทยาลัย (ยกเวน

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจและคณะ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย)/ผูอํานวยการ

กองแผนงาน

41 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

(สกอ. ตัวบงชี้ที่ 2.2)

4.50 คะแนน ตามเกณฑ สกอ.  -  -  - คณบดี 12 คณะ/วิทยาลัย/

ผูอํานวยการสํานักวิจัย/ผูอํานวยการ

กองแผนงาน

เปาประสงค ๑6 มีบริการทางวิชาการครบ

วงจร และบูรณาการการฝกอบรมกับ

หลักสูตรในแตละสาขาวิชา

กลยุทธ ๕.๕ ใหบริการทางวิชาการครบ

วงจร โดยการบูรณาการทั้งการวิจัย การให

คําปรึกษาและการฝกอบรมเขาดวยกัน 

กลาวคือ ใหบริการทางวิชาการ โดยเริ่มตน

จากการทําวิจัย เพื่อคนหาปญหาของ

หนวยงานที่ขอรับบริการ แลวนํามาพัฒนา

จัดทําเปนหลักสูตรฝกอบรม เพื่อแกไข

ปญหาดังกลาว แลวจึงดําเนินการฝกอบรม

บุคลากรใหกับหนวยงานที่ขอรับบริการ
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2555 2556 2557
ลําดับ
ตัวชี้วัด

เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด
เปาหมายตัวชี้วัด 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.

ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด

กลยุทธ ๕.๖ ปรับปรุงหลักสูตรหรือเสนอ

หลักสูตรที่เนนความรูคูคุณธรรมและ

สอดคลองกับความตองการของสังคม

42 การนําความรูและประสบการณจากการ

ใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน

การสอนหรือการวิจัย (สมศ. ตัวบงชี้ที่ ๘)

๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ. ๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

คณบดี ๑2 คณะ/วิทยาลัย/

ผูอํานวยการกองแผนงาน

เปาประสงค ๑7 บูรณาการการตลาดเชิงรุก

และพัฒนาชองทางนําบริการ/ผลิตภัณฑ

ออกสูสังคม เพื่อใหสถาบันเปนที่รูจักอยาง

กวางขวาง

กลยุทธ ๕.๗ ทําการตลาดเชิงรุกและบูรณา

การรวมกันทั้งสถาบัน

กลยุทธ ๕.๘ ใชหลักสูตรฝกอบรมเปน

แนวทางในการสรรหาคัดเลือกนักศึกษาเขา

มาเรียนในหลักสูตรตางๆ

กลยุทธ ๕.๙ บูรณาการการฝกอบรมกับการ

ผลิตบัณฑิตเขาดวยกัน โดยจัดทําหลักสูตร

ฝกอบรมใหเชื่อมโยงสัมพันธกับหลักสูตรใน

แตละสาขาวิชา

กลยุทธ ๕.๑๐ ขยายชองทางนําบริการ/

ผลิตภัณฑของสถาบันออกสูสังคม

กลยุทธ ๕.๑๑ ดําเนินการสรางภาพลักษณ 

(Brand Creation) เพื่อใหสถาบันเปนที่

รับรูอยางกวางขวางทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ

กลยุทธ ๕.๑๒ ปรับปรุงเว็บไซตใหมีความ

นาสนใจ ทันสมัย และเปนประโยชน
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2555 2556 2557
ลําดับ
ตัวชี้วัด

เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด
เปาหมายตัวชี้วัด 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.

ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด

43 การนําความรูและประสบการณจากการ

ใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน

การสอนหรือการวิจัย (สมศ. ตัวบงชี้ที่ ๘)

๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ. ๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

คณบดี ๑2 คณะ/วิทยาลัย/

ผูอํานวยการกองแผนงาน

44 จํานวนครั้งในการจัดแนะแนวหลักสูตร* อยางนอย 10 ครั้ง ๑๔ ครั้ง ๑๐ ครั้ง ๑๐ ครั้ง ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา

45 จํานวนหนวยงานที่เขารับบริการวิชาการกับ

สถาบัน*

400 หนวยงาน  405 หนวยงาน 384 หนวยงาน 423 หนวยงาน ผูอํานวยการสํานักสิริพัฒนา/

ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ

46 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเผยแพรผลงาน 

(บริการ/ผลิตภัณฑ) ของสถาบันออกสูสังคม*

อยางนอย 20๐ 

โครงการ/กิจกรรม

 ๑๘๓ โครงการ/กิจกรรม  ๒๔๔ โครงการ/กิจกรรม  369 โครงการ/กิจกรรม คณบดี ๑2 คณะ/วิทยาลัย/

ผูอํานวยการสํานักวิจัย/ผูอํานวยการ

สํานักสิริพัฒนา/ผูอํานวยการกองงาน

ผูบริหาร/ผูอํานวยการศูนยศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียง/ผูอํานวยการศูนย

สํารวจความคิดเห็น "นิดาโพล"/

ผูอํานวยการกองแผนงาน

47 อัตราการเขาชมเว็บไซต* ไมนอยกวา 65๐,๐๐๐ คน  -  - 1,005,076 คน ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปาประสงค ๑8 สถาบันชั้นนําแหงชาติที่

สรางผูนําและองคความรู เพื่อการ

เปลี่ยนแปลงในระดับสากล

กลยุทธ ๕.๑๓ พัฒนาสถาบันสูความเปน

มหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับภูมิภาค และ

มหาวิทยาลัยที่ไดรับการจัดอันดับอยูในกลุม

มหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก (World Class

 University)

48 จํานวนคณะ/สํานัก/หลักสูตร หรือสถาบันที่

อยูในกระบวนการรับรองมาตรฐานการศึกษา

ในระดับสากล*

2 คณะ  - 1 คณะ  - คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร/

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ/คณบดีคณะ

พัฒนาการเศรษฐกิจ/คณบดีคณะการ

จัดการการทองเที่ยว
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2555 2556 2557
ลําดับ
ตัวชี้วัด

เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด
เปาหมายตัวชี้วัด 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.

ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด

49 รอยละของการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตาม

แผนการเตรียมการเขาสูการรับรอง

มาตรฐานสากล*

รอยละ 100.00  -  -  - ผูอํานวยการสํานักวิจัย/ผูอํานวยการ

สํานักสิริพัฒนา/ผูอํานวยการสํานัก

บรรณสารการพัฒนา/ผูอํานวยการ

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

61
สถาบันบัณ

ฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์



ยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน    ผูรับผิดชอบ

กลยุทธที่ ๖.๑ สงเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา

 - โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐประศาสนศาสตร 150,000 เงินทุนคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร

 - โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐประศาสนศาสตร* 30,000 เงินทุนคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร

 - โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 3,800,000 เงินทุนคณะ คณะบริหารธุรกิจ

 - โครงการประกันคุณภาพการศึกษา* 3,000,000 เงินทุนคณะ คณะบริหารธุรกิจ

 - โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 10,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

 - โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 20,000 เงินทุนคณะ คณะภาษาและการสื่อสาร

 - โครงการพัฒนา สงเสริม สนับสนุนการเรียนการสอนและการรับรองมาตรฐานเกณฑ 
     (EdPEx)

700,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

 - โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 10,000 เงินทุนคณะ คณะนิติศาสตร

 - โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 50,000 เงินทุนคณะ คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ

 - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางเครือขาย ดานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
   นักศึกษาระหวางสถาบัน

32,900 เงินรายไดของสถาบัน กลุมงานกิจการนักศึกษา กองงานผูบริหาร

 - โครงการ NIDA SAR Award ปการศึกษา 2556 58,000 เงินรายไดของสถาบัน กองแผนงาน

กลยุทธที่ ๖.๒ สงเสริมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

กลยุทธที่ ๖.๓ พัฒนาสาขาวิชา/หลักสูตรใหมๆ ที่สามารถตอบสนองตรงตามความตองการของสังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ภายใตแรงกดดันของปจจัยแวดลอมตางๆ

กลยุทธที่ ๖.๔ จัดตั้งหนวยงานวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพื่อพัฒนาบริการ/ผลิตภัณฑ (Service and Product) ของสถาบัน ในเชิงพาณิชย

หมายเหตุ : * หมายถึง โครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม

ยุทธศาสตรที่ ๖ การรักษาความเปนเลิศทางวิชาการดานหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเดนและสอดคลองกับความตองการของสังคม
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน    ผูรับผิดชอบ

 - โครงการพหุสาเหตุของความพรอมและศักยภาพในการเปนนักวิจัยของนักศึกษาและ
   นักวิชาการไทย (2556-2558) (Research Program)

18,005,000 เงินแผนดิน คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

 - โครงการการศึกษาและเปรียบเทียบสารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคารบอน 
   (PAHs) ขององคประกอบในฝุนละออง PM2.5 ชวงกอนและขณะเกิดวิกฤติปญหา
   หมอกควันในบริเวณภาคเหนือตอนบน

2,209,200 เงินแผนดิน คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

 - โครงการศึกษาศักยภาพระบบโลจิสติกสในการชวยเหลือทางมนุษยธรรมสําหรับกรณี
   ธรณีพิบัติภัยในประเทศไทย

3,035,800 เงินแผนดิน คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

 - โครงการประชุมวิชาการประจําปของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย HRD Intelligence 100,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

 - โครงการกฎหมายคุมครองและสงเสริมมาตรฐานเพื่อการแบงปนผลประโยชนในสมุนไพร 810,300 เงินแผนดิน คณะนิติศาสตร

 - โครงการพยากรณและวิเคราะหเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Macro Economic Model) 200,000 เงินแผนดิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

 - โครงการบัญชีประชาชาติดานการทองเที่ยวสําหรับประเทศไทยและการประยุกตใช 
   (Research Program)

7,488,300 เงินแผนดิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

 - โครงการเศรษฐศาสตรการศึกษาเพื่อสรางการเรียนรูตลอดชีวิต 1,825,000 เงินแผนดิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

 - โครงการการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากกฎหมายที่ดิน 1,685,000 เงินแผนดิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

 - โครงการตัวแบบเศรษฐกิจมหภาคเพื่อวิเคราะหความเชื่อมโยง ดานการคาและการลงทุน
   ระหวางประเทศในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

724,800 เงินแผนดิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

 - โครงการการเตรียมพรอมดานการแขงขันและการสรางมูลคาเพิ่มดานการทองเที่ยว ใน
   ประเด็นที่เกี่ยวของกับภาคการเกษตรไทยในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
   ในป 2015

915,000 เงินแผนดิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

กลยุทธที่ ๖.๕ พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ และสงเสริมใหมีการตีพิมพเผยแพรในวารสารชั้นนําระดับนานาชาติ เพื่อใหสถาบันไดรับการยอมรับในระดับสากล วาเปนสถาบันการศึกษา 
ซึ่งเปนที่รวมของนักวิชาการชั้นนําของประเทศ ซึ่งมีผลงานไดรับการอางอิง (citation) อยางกวางขวาง

ยุทธศาสตรที่ ๖ การรักษาความเปนเลิศทางวิชาการดานหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเดนและสอดคลองกับความตองการของสังคม (ตอ)
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน    ผูรับผิดชอบ

 - โครงการประเมินศักยภาพตลาดอนุพันธทางการเงินของไทยในกลุมประชาคมเศรษฐกิจ
   ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (AEC)

1,870,000 เงินแผนดิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

 - โครงการการตรวจจับหาฟองสบูในภาคอสังหาริมทรัพยในเศรษฐกิจเปดขนาดเล็ก 534,500 เงินแผนดิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

 - โครงการการจัดทํากลยุทธการพัฒนาความรวมมือการพัฒนาทุนมนุษยดานการทองเที่ยว
   ผานเครือขายสถาบันการศึกษา เพื่อรองรับความตองการกําลังคนในกลุมประชาคม
   เศรษฐกิจอาเซียน

2,000,000 เงินแผนดิน คณะการจัดการการทองเที่ยว

 - โครงการกลยุทธการเสริมสรางสมรรถนะในการแขงขันของอุตสาหกรรมทองเที่ยวและ
   บริการเชิงสรางสรรคในพื้นที่ทองเที่ยวภาคใตฝงอาวไทย (Research Program)

13,364,100 เงินแผนดิน คณะการจัดการการทองเที่ยว

 - โครงการกลยุทธการสรางมูลคาและคุณคาเพิ่มของการทองเที่ยวโดยชุมชนเมืองของไทย
   เพื่อรองรับการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

2,509,500 เงินแผนดิน คณะการจัดการการทองเที่ยว

 - โครงการระบบและรูปแบบการเสริมสรางพฤติกรรมการทองเที่ยวอยางสรางสรรคและ
   รับผิดชอบ

1,805,500 เงินแผนดิน คณะการจัดการการทองเที่ยว

 - โครงการการศึกษาดัชนีความสามารถพึ่งตนเองดานอุตสาหกรรมโครงสรางการคา และ
   ปจจัยสงเสริมการเจริญเติบโตของผลผลิตมวลรวมในประเทศไทย

703,300 เงินแผนดิน คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม

 - โครงการการประเมินการมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
   เปรียบเทียบกรณีศึกษา โรงไฟฟากระบี่ จังหวัดกระบี่ และโรงไฟฟาถานหินเขาหินซอน 
   จังหวัดฉะเชิงเทรา

646,000 เงินแผนดิน คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม

 - โครงการการเงินของผูประกอบการ : การวิเคราะหของการเขาถึงแหลงเงินทุนของ
   ผูประกอบการธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัดชายแดน

652,700 เงินแผนดิน วิทยาลัยนานาชาติ

 - โครงการจัดประชุมวิชาการในวันสถาปนาสถาบัน 1,000,000 เงินแผนดิน สํานักวิจัย

ยุทธศาสตรที่ ๖ การรักษาความเปนเลิศทางวิชาการดานหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเดนและสอดคลองกับความตองการของสังคม (ตอ)

กลยุทธที่ ๖.๕ พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ และสงเสริมใหมีการตีพิมพเผยแพรในวารสารชั้นนําระดับนานาชาติ เพื่อใหสถาบันไดรับการยอมรับในระดับสากล วาเปนสถาบันการศึกษา 
ซึ่งเปนที่รวมของนักวิชาการชั้นนําของประเทศ ซึ่งมีผลงานไดรับการอางอิง (citation) อยางกวางขวาง (ตอ)
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน    ผูรับผิดชอบ

 - โครงการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ICADA) 1,000,000 เงินแผนดิน สํานักวิจัย

 - โครงการการจัดประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ 800,000 เงินแผนดิน สํานักวิจัย

 - โครงการผลกระทบของการสูงอายุของประชากรโลก : บทเรียนสําหรับประเทศไทย 811,300 เงินแผนดิน สํานักวิจัย

 - โครงการการพัฒนาหวงโซอุปทานและโลจิสติกสการสงออกพืชอาหารของประเทศไทยไปสู
   กลุมประเทศ AEC

2,730,000 เงินแผนดิน สํานักวิจัย

 - โครงการคุณภาพชีวิตของเกษตรกรภายใตโครงการจํานําขาว 2,360,900 เงินแผนดิน สํานักวิจัย

 - โครงการเผยแพรงานวิจัยของสถาบันรวมกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 190,000 เงินรายไดสถาบัน สํานักวิจัย

 - โครงการ NIDA Research Excellence Forum 50,000 เงินรายไดสถาบัน สํานักวิจัย

 - โครงการสรางความเขมแข็งดานงานวิจัย 2,000,000 เงินรายไดสถาบัน สํานักวิจัย

 - โครงการสถาบันการศึกษาตนแบบในการประยุกตนโยบายสงเสริมความหลากหลายทาง
   วัฒนธรรมเพื่อสงเสริมอัตลักษณอาเซียน

3,000,000 เงินแผนดิน ศูนยอาเซียนและเอเซียศึกษา

กลยุทธที่ ๖.๖ รับ/แลกเปลี่ยนอาจารยชาวตางประเทศ

 - โครงการแลกเปลี่ยนอาจารยในการทําวิจัยกับตางประเทศ 50,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ ๖ การรักษาความเปนเลิศทางวิชาการดานหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเดนและสอดคลองกับความตองการของสังคม (ตอ)

กลยุทธที่ ๖.๕ พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ และสงเสริมใหมีการตีพิมพเผยแพรในวารสารชั้นนําระดับนานาชาติ เพื่อใหสถาบันไดรับการยอมรับในระดับสากล วาเปนสถาบันการศึกษา 
ซึ่งเปนที่รวมของนักวิชาการชั้นนําของประเทศ ซึ่งมีผลงานไดรับการอางอิง (citation) อยางกวางขวาง (ตอ)
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2555 2556 2557
เปาประสงค 19 สงเสริมระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาและการประเมินผล

การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ

กลยุทธ ๖.๑ สงเสริมระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา

กลยุทธ ๖.๒ สงเสริมการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ

50 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

(สกอ. ตัวบงชี้ที่ 1.1)

3 คะแนน ตามเกณฑ สกอ.  -  -  - คณบดี 11 คณะ/วิทยาลัย 

(ยกเวนคณะบริหารธุรกิจ)/

ผูอํานวยการกองแผนงาน

51 ผลการบริหารงานของคณะ (สกอ. ตัวบงชี้

ที่ 5.2)

3.51 คะแนน ตามเกณฑ สกอ.  -  -  - คณบดี 10 คณะ/วิทยาลัย 

(ยกเวนคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย)/

ผูอํานวยการกองแผนงาน

52 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร

และคณะ (สกอ. ตัวบงชี้ที่ 5.3)

4 คะแนน ตามเกณฑ สกอ.  -  -  - คณบดี 10 คณะ/วิทยาลัย 

(ยกเวนคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย)/

ผูอํานวยการกองแผนงาน

53 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน

รับรองโดยตนสังกัด (สมศ. ตัวบงชี้ที่ ๑๕)

๔.๕๑ คะแนน ตามเกณฑ สมศ. ๔.๙๑ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๔.๙๑ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๔.87 คะแนน ตามเกณฑ สมศ.

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

คณบดี ๑2 คณะ/วิทยาลัย/

ผูอํานวยการกองแผนงาน

54 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)*

รอยละ 100.00  -  -  - คณบดี 12 คณะ/วิทยาลัย/

ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา

ลําดับ
ตัวชี้วัด

เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด
เปาหมายตัวชี้วัด 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.

ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด
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2555 2556 2557

ลําดับ
ตัวชี้วัด

เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด
เปาหมายตัวชี้วัด 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.

ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด

เปาประสงค ๒0 สงเสริมการพัฒนา

สาขาวิชา/หลักสูตรใหมๆ ที่ตอบสนอง

ความตองการของสังคม

กลยุทธ ๖.๓ พัฒนาสาขาวิชา/หลักสูตร

ใหมๆ ที่สามารถตอบสนองตรงตามความ

ตองการของสังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลง

อยูตลอดเวลา ภายใตแรงกดดันของ

ปจจัยแวดลอมตางๆ เพื่อใหมีสาขาวิชา

ครบถวนในดานพัฒนบริหารศาสตร

55 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

(สกอ. ตัวบงชี้ที่ 1.1)

3 คะแนน ตามเกณฑ สกอ.  -  -  - คณบดี 11 คณะ/วิทยาลัย 

(ยกเวนคณะบริหารธุรกิจ)/

ผูอํานวยการกองแผนงาน

เปาประสงค ๒1 สงเสริมและพัฒนา

บริการ/ผลิตภัณฑ (Service and 

Product) ของสถาบัน

กลยุทธ ๖.๔ จัดตั้งหนวยงานวิจัยและ

พัฒนา (Research and 

Development) เพื่อพัฒนาบริการ/

ผลิตภัณฑ (Service and Product) 

ของสถาบัน ในเชิงพาณิชย

56 จํานวนหนวยงานที่เขารับบริการวิชาการ

กับสถาบัน*

400 หนวยงาน  405 หนวยงาน 384 หนวยงาน 423 หนวยงาน ผูอํานวยการสํานักสิริพัฒนา/

ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ

เปาประสงค ๒2 สงเสริมและพัฒนา

งานวิจัยของสถาบันใหเปนที่ยอมรับใน

ระดับสากล
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2555 2556 2557

ลําดับ
ตัวชี้วัด

เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด
เปาหมายตัวชี้วัด 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.

ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด

กลยุทธ ๖.๕ พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ 

และสงเสริมใหมีการตีพิมพเผยแพรใน

วารสารชั้นนําระดับนานาชาติ เพื่อให

สถาบันไดรับการยอมรับในระดับสากล วา

เปนสถาบันการศึกษา ซึ่งเปนที่รวมของ

นักวิชาการชั้นนําของประเทศ ซึ่งมี

ผลงานไดรับการอางอิง (citation) อยาง

กวางขวาง

57 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ

นักวิจัย (สกอ. ตัวบงชี้ที่ 2.3)

4.50 คะแนน ตามเกณฑ สกอ.  -  -  - คณบดี 12 คณะ/วิทยาลัย/

ผูอํานวยการกองแผนงาน

58 จํานวนของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่

ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติ (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ๔ 

ป) (เฉพาะเงินงบประมาณแผนดิน)

3 โครงการ ๑ โครงการ  - โครงการ  4 โครงการ คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ/

คณบดีคณะพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดลอม/คณบดีคณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย/คณบดีคณะการ-

จัดการการทองเที่ยว/คณบดีคณะ

นิติศาสตร/คณบดีคณะบริหารการ

พัฒนาสิ่งแวดลอม/คณบดี

วิทยาลัยนานาชาติ/ผูอํานวยการ

สํานักวิจัย
59 จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นําไปใช

ประโยชนในเชิงพาณิชย/ประโยชนตอสังคม

 ชุมชน (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป) 

(เฉพาะเงินงบประมาณแผนดิน)

3 โครงการ ๑ โครงการ  - โครงการ  4 โครงการ คณบดี ๑2 คณะ/วิทยาลัย/

ผูอํานวยการสํานักวิจัย
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2555 2556 2557

ลําดับ
ตัวชี้วัด

เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด
เปาหมายตัวชี้วัด 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.

ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด

60 จํานวนโครงการวิจัย (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ

ราชการ ๔ ป)

๑32 โครงการ ๔๔๖ โครงการ ๓๖๘ โครงการ 408 โครงการ

        - เงินงบประมาณแผนดิน (20 โครงการ) (๕ โครงการ) (๑๑ โครงการ) (๑7 โครงการ) คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ/

คณบดีคณะพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดลอม/คณบดีคณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย/คณบดีคณะการ-

จัดการการทองเที่ยว/คณบดีคณะ

นิติศาสตร/คณบดีคณะบริหารการ

พัฒนาสิ่งแวดลอม/คณบดี

วิทยาลัยนานาชาติ/ผูอํานวยการ

สํานักวิจัย
        - เงินนอกงบประมาณ (๑๑๒ โครงการ) (๔๔๑ โครงการ) (๓๕๗ โครงการ) (๓91 โครงการ) คณบดี ๑2 คณะ/วิทยาลัย/

ผูอํานวยการสํานักวิจัย/

ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ

61 จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานที่

กําหนด (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป) 

(เฉพาะเงินงบประมาณแผนดิน)

20 โครงการ ๕ โครงการ ๑๑ โครงการ 17 โครงการ คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ/

คณบดีคณะพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดลอม/คณบดีคณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย/คณบดีคณะการ-

จัดการการทองเที่ยว/คณบดีคณะ

นิติศาสตร/คณบดีคณะบริหารการ

พัฒนาสิ่งแวดลอม/คณบดี

วิทยาลัยนานาชาติ/ผูอํานวยการ

สํานักวิจัย
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สถาบันบัณ

ฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์



2555 2556 2557

ลําดับ
ตัวชี้วัด

เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด
เปาหมายตัวชี้วัด 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.

ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด

62 จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ

ราชการ ๔ ป) (เฉพาะเงินงบประมาณ

แผนดิน)

20 โครงการ ๕ โครงการ ๑๑ โครงการ 17 โครงการ คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ/

คณบดีคณะพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดลอม/คณบดีคณะพัฒนา-

ทรัพยากรมนุษย/คณบดีคณะการ-

จัดการการทองเที่ยว/คณบดีคณะ

นิติศาสตร/คณบดีคณะบริหารการ

พัฒนาสิ่งแวดลอม/คณบดี

วิทยาลัยนานาชาติ/ผูอํานวยการ

สํานักวิจัย
63 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

โทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ. 

ตัวบงชี้ที่ ๓)

รอยละ ๑๒.๕ ตามเกณฑ สมศ. รอยละ ๙.๑๘
(๑.๘๔ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.)

รอยละ ๑๑.๐๔
(๒.๒๑ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.)

รอยละ 11.48
(๒.30 คะแนน ตามเกณฑ สมศ.)

คณบดี ๑2 คณะ/วิทยาลัย/

ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา

64 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

เอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ. 

ตัวบงชี้ที่ ๔)

รอยละ ๕๐ ตามเกณฑ สมศ. รอยละ ๖๔.๓๙
(๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.)

รอยละ ๕๗.๐๓
(๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.)

รอยละ 44.38
(4.44 คะแนน ตามเกณฑ สมศ.)

คณบดี ๑2 คณะ/วิทยาลัย/

ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา

65 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคกลุมสาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ไดรับการ

ตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ. ตัวบงชี้ที่ ๕) 

        - ระดับชาติ

        - ระดับนานาชาติ

รอยละ ๒๐.00  รอยละ ๑๘.๗๕
(๔.๖๙ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.)

 รอยละ ๒๑.๔๓
(๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.)

 รอยละ 22.12
(๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.)

คณบดีคณะสถิติประยุกต/

ผูอํานวยการกองแผนงาน

66 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคกลุมสาขาวิชา

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่ไดรับการ

ตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ. ตัวบงชี้ที่ ๕) 

        - ระดับชาติ

        - ระดับนานาชาติ

รอยละ ๑๐.00  รอยละ ๑๗.๕๙

(๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.)

 รอยละ ๓๘.๐๘

(๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.)

 รอยละ 41.07

(๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.)

คณบดี ๑1 คณะ/วิทยาลัย 

(ยกเวนคณะสถิติประยุกต)/

ผูอํานวยการสํานักวิจัย/

ผูอํานวยการกองแผนงาน

67 งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน (สมศ. ตัว

บงชี้ที่ ๖)

รอยละ ๒๐ รอยละ ๔๑.๓๖

(๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.)

รอยละ ๓๙.๐๐

(๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.)

รอยละ 73.54

(๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.)

คณบดี ๑2 คณะ/วิทยาลัย/

ผูอํานวยการสํานักวิจัย/

ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ/

ผูอํานวยการกองแผนงาน

70
สถาบันบัณ

ฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์



2555 2556 2557

ลําดับ
ตัวชี้วัด

เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด
เปาหมายตัวชี้วัด 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.

ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด

68 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 

(สมศ. ตัวบงชี้ที่ ๗)

รอยละ ๑๐.00  รอยละ ๒๐.๒๙

(๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.)

 รอยละ ๑๖.๘๘

(๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.)

 รอยละ ๑5.57

(๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.)

คณบดี ๑2 คณะ/วิทยาลัย/

ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากร-

บุคคล/ผูอํานวยการกองแผนงาน

เปาประสงค ๒3 สงเสริมใหมีนักวิชาการ

ชาวตางประเทศ

กลยุทธ ๖.๖ รับ/แลกเปลี่ยนอาจารยชาว

ตางประเทศ

69 จํานวนอาจารย visiting Professor * อยางนอย 13 คนตอป ๔ คน ๑๙ คน 25 คน คณบดี ๑2 คณะ/วิทยาลัย/

ผูอํานวยการกองงานผูบริหาร
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นบริหารศาสตร์



ยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน    ผูรับผิดชอบ

กลยุทธที่ ๗.๑ เสริมสรางความเขมแข็งของคานิยมรวม WISDOM ใหเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคการของสถาบัน

 - โครงการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม 20,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

 - โครงการ NIDA USR  สรางจิต สํานึกชวยเหลือสังคม 200,000 เงินรายไดของสถาบัน กลุมงานสื่อสารองคการและกิจกรรม
เพื่อสังคม กองงานผูบริหาร

กลยุทธที่ ๗.๓ จัดกิจกรรมบริการทางวิชาการเพื่อใหบริการตอสาธารณะ

 - โครงการสถิติประยุกตเพื่อชุมชน 40,000 เงินทุนคณะ คณะสถิติประยุกต

 - โครงการฝกอบรมดานพัฒนาสังคม 20,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

 - โครงการฝกอบรมดานการจัดการสิ่งแวดลอม 20,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

 - โครงการ HROD TALK รวมกับสื่อ Theory and Application Linked Knowledge 150,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

 - โครงการเสริมสรางขีดความสามารถการสรางมูลคาเพิ่มในผลิตภัณฑการทองเที่ยวของ
   ผูประกอบการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศนและ
   ผูประกอบการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

2,075,000 เงินแผนดิน คณะการจัดการการทองเที่ยว

 - โครงการอบรม/เสวนาวิชาการ ประเด็นความรูเกี่ยวกับอาเซียน 156,000 เงินแผนดิน สํานักสิริพัฒนา

 - โครงการฝกอบรมหลักสูตร "ผูนําเยาวชน" 420,000 เงินแผนดิน สํานักสิริพัฒนา

 - โครงการเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับทิศทางดานเศรษฐกิจ 80,000 เงินแผนดิน สํานักสิริพัฒนา

 - โครงการใหบริการวิชาการแกสังคม ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,000,000 เงินแผนดิน สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - โครงการสงเสริมการอานและบริการชุมชน 150,000 เงินรายไดของสถาบัน สํานักบรรณสารการพัฒนา

 - โครงการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม คายอาเซียน 900,000 เงินแผนดิน กลุมงานสื่อสารองคการและกิจกรรม
เพื่อสังคม กองงานผูบริหาร

ยุทธศาสตรที่ ๗ การเสริมสรางบทบาทและความรับผิดชอบตอสังคม

กลยุทธที่ ๗.๒ พัฒนากระบวนการทํางานหลักของสถาบัน ซึ่งไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการใหบริการวิชาการ ตามแนวคิดหวงโซคุณคา (Value Chain) เพื่อสราง
มูลคาเพิ่มใหกับสังคมไทย
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน    ผูรับผิดชอบ

กลยุทธที่ ๗.๔ เสริมสรางบทบาทดานการเตือนสติ ชี้นํา และตอบสนองความตองการของสังคม

 - โครงการพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศนไทยเพื่อเปนกลไกสงเสริมการเพิ่มรายไดจาก
   นักทองเที่ยว ภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศนและผูประกอบการอุตสาหกรรม
   การทองเที่ยว

2,000,000 เงินแผนดิน คณะการจัดการการทองเที่ยว

กลยุทธที่ ๗.๕ สํารวจความคิดเห็นตอประเด็นสาธารณะตางๆ ดวยนิดาโพล

 - โครงการของศูนยสํารวจความคิดเห็น "นิดาโพล" 5,600,000 เงินรายไดของสถาบัน ศูนยสํารวจความคิดเห็น "นิดาโพล"

กลยุทธที่ ๗.๖ สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการแกไขปญหาสังคม

 - โครงการประชารวมใจคืนความสดใสใหคลองแสนแสบ 400,000 เงินรายไดของสถาบัน กลุมงานสื่อสารองคการและกิจกรรม
เพื่อสังคม กองงานผูบริหาร

 - โครงการสรางเครือขายกิจกรรมเพื่อสังคมสูการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน สถาบันบัณฑิต-
   พัฒนบริหารศาสตร

200,000 เงินรายไดของสถาบัน กลุมงานสื่อสารองคการและกิจกรรม
เพื่อสังคม กองงานผูบริหาร

กลยุทธที่ ๗.๗ ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันใหมีเนื้อหาเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility : SR) เปนสวนหนึ่งของหลักสูตร

 - โครงการบูรณาการ CSR รวมกับการเรียนการสอน 100,000 เงินรายไดของสถาบัน กลุมงานสื่อสารองคการและกิจกรรม
เพื่อสังคม กองงานผูบริหาร

กลยุทธที่ ๗.๘ พัฒนาองคความรู “เศรษฐกิจพอเพียง” ใหมีความเปนรูปธรรม สามารถนําไปประยุกตใชเปนทางเลือกในการพัฒนาประเทศได

 - โครงการศึกษาและพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการบน
   ฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหรือ โครงการจัดทําเอกสารวิชาการ

100,000 เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

 - โครงการของศูนยศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง 2,300,000 เงินแผนดิน ศูนยศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรที่ ๗ การเสริมสรางบทบาทและความรับผิดชอบตอสังคม (ตอ)
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2555 2556 2557
เปาประสงค ๒4 สงเสริมและพัฒนาภารกิจ

หลักของสถาบัน ใหตอบสนองความ

ตองการของสังคม

กลยุทธ ๗.๑ เสริมสรางความเขมแข็งของ

คานิยมรวม WISDOM ใหเปนสวนหนึ่งของ

วัฒนธรรมองคการของสถาบัน

กลยุทธ ๗.๒ พัฒนากระบวนการทํางาน

หลักของสถาบัน ซึ่งไดแก การผลิตบัณฑิต 

การวิจัย และการใหบริการวิชาการ ตาม

แนวคิดหวงโซคุณคา (Value Chain) เพื่อ

สรางมูลคาเพิ่มใหกับสังคมไทย

กลยุทธ ๗.๓ จัดกิจกรรมบริการทางวิชาการ

เพื่อใหบริการตอสาธารณะ

กลยุทธ ๗.๔ เสริมสรางบทบาทดานการ

เตือนสติ ชี้นํา และตอบสนองความตองการ

ของสังคม

กลยุทธ ๗.๕ สํารวจความคิดเห็นตอ

ประเด็นสาธารณะตางๆ ดวยนิดาโพล

กลยุทธ ๗.๖ สงเสริมการมีสวนรวมของ

ภาคประชาชนในการแกไขปญหาสังคม

กลยุทธ ๗.๗ ปรับปรุงหลักสูตรการเรียน

การสอนของสถาบันใหมีเนื้อหาเรื่องความ

รับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility

 : SR) เปนสวนหนึ่งของหลักสูตร

ลําดับ
ตัวชี้วัด

เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด
เปาหมายตัวชี้วัด 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.

ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด

74
สถาบันบัณ

ฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์



2555 2556 2557
ลําดับ
ตัวชี้วัด

เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด
เปาหมายตัวชี้วัด 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.

ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด

กลยุทธ ๗.๘ พัฒนาองคความรู “เศรษฐกิจ

พอเพียง” ใหมีความเปนรูปธรรม สามารถ

นําไปประยุกตใชเปนทางเลือกในการ

พัฒนาประเทศได

70 การบริการวิชาการแกสังคม (สกอ. ตัวบงชี้ที่

 3.1)

๕ คะแนน ตามเกณฑ สกอ.  -  -  - คณบดี 10 คณะ/วิทยาลัย (ยกเวน

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจและคณะ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย)/ผูอํานวยการ

สํานักสิริพัฒนา/ผูอํานวยการกองงาน

ผูบริหาร

71 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม (สกอ. ตัวบงชี้ที่ 4.1)

๕ คะแนน ตามเกณฑ สกอ.  -  -  - คณบดี 10 คณะ/วิทยาลัย (ยกเวน

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจและคณะ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย)/ผูอํานวยการ

สํานักสิริพัฒนา/ผูอํานวยการกองงาน

ผูบริหาร

72 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและ

วัฒนธรรม (สมศ. ตัวบงชี้ที่ ๑๐)

๔ คะแนน ตามเกณฑ สมศ. ๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

คณบดี ๑2 คณะ/วิทยาลัย/

ผูอํานวยการกองงานผูบริหาร

73 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ

วัฒนธรรม (สมศ. ตัวบงชี้ที่ ๑๑)

๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ. ๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

คณบดี ๑2 คณะ/วิทยาลัย/

ผูอํานวยการสํานักบรรณสารการ-

พัฒนา/ผูอํานวยการกองงานผูบริหาร/

ผูอํานวยการกองกลาง/ผูอํานวยการ

กองแผนงาน

74 รอยละของผูเขารับบริการนําความรูไปใช

ประโยชน

   - เฉพาะโครงการที่ไดรับงบประมาณ

แผนดินและที่ดําเนินการโดยสํานักสิริพัฒนา

และสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตัวชี้วัด 

สงป.)

รอยละ ๘๐.00 รอยละ ๘๗.๑๖ รอยละ ๘๙.๓๕ รอยละ 87.82 ผูอํานวยการสํานักสิริพัฒนา/

ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

   - โครงการฝกอบรมของสถาบันทุกโครงการ

 (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป)

รอยละ ๘๐.00 รอยละ ๘๘.๗๑ รอยละ ๘๙.๖๑ รอยละ 88.48 คณบดี ๑2 คณะ/วิทยาลัย/

ผูอํานวยการสํานักสิริพัฒนา

75
สถาบันบัณ

ฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์



2555 2556 2557
ลําดับ
ตัวชี้วัด

เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด
เปาหมายตัวชี้วัด 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.

ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด

75 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ/

หนวยงาน/องคกรที่รับบริการวิชาการตอ

ประโยชนจากการบริการ

   - เฉพาะโครงการที่ไดรับงบประมาณ

แผนดินและที่ดําเนินการโดยสํานักสิริพัฒนา

และสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตัวชี้วัด 

สงป.)

รอยละ ๘๕ รอยละ ๘๗.๘๘ รอยละ ๘๙.๓๙ รอยละ 89.24 ผูอํานวยการสํานักสิริพัฒนา/

ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

   - โครงการฝกอบรมของสถาบันทุกโครงการ

 (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป)

รอยละ ๘๕ รอยละ ๘๙.๒๒ รอยละ ๘๙.๘๕ รอยละ 89.46 คณบดี ๑2 คณะ/วิทยาลัย/

ผูอํานวยการสํานักสิริพัฒนา

76 จํานวนผูเขารับบริการ (ตัวชี้วัด สงป.)

   - เฉพาะโครงการที่ไดรับงบประมาณ

แผนดินและที่ดําเนินการโดยสํานักสิริพัฒนา

และสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตัวชี้วัด 

สงป.)

๑,๘๔๐ คน ๒,๓๖๒ คน ๒,๖๘๗ คน 3,661 คน ผูอํานวยการสํานักสิริพัฒนา/

ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

77 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการใน

กระบวนการใหบริการ

   - เฉพาะโครงการที่ไดรับงบประมาณ

แผนดินและที่ดําเนินการโดยสํานักสิริพัฒนา

และสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตัวชี้วัด 

สงป.)

รอยละ ๘๕.00 รอยละ ๘๘.๙๒ รอยละ ๙๒.๐๓ รอยละ 91.55 ผูอํานวยการสํานักสิริพัฒนา/

ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

   - โครงการฝกอบรมของสถาบันทุกโครงการ

 (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป)

รอยละ ๘๕.00 รอยละ ๘๙.๘๒ รอยละ ๙๐.๒๕ รอยละ 89.46 คณบดี ๑2 คณะ/วิทยาลัย/

ผูอํานวยการสํานักสิริพัฒนา

76
สถาบันบัณ

ฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์



2555 2556 2557
ลําดับ
ตัวชี้วัด

เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด
เปาหมายตัวชี้วัด 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.

ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด

78 รอยละงานบริการวิชาการแลวเสร็จตาม

ระยะเวลาที่กําหนด

   - เฉพาะโครงการที่ไดรับงบประมาณ

แผนดินและที่ดําเนินการโดยสํานักสิริพัฒนา

และสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตัวชี้วัด 

สงป.)

รอยละ ๙๕.00 รอยละ ๑๐๐.00 รอยละ ๑๐๐.00 รอยละ ๑๐๐.00 ผูอํานวยการสํานักสิริพัฒนา/

ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

   - โครงการฝกอบรมของสถาบันทุกโครงการ

 (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป)

รอยละ ๙๕.00 รอยละ ๑๐๐.00 รอยละ ๑๐๐.00 รอยละ ๑๐๐.00 คณบดี ๑2 คณะ/วิทยาลัย/

ผูอํานวยการสํานักสิริพัฒนา

79 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็ง

ของชุมชนหรือองคกรภายนอก (สมศ. 

ตัวบงชี้ที่ ๙)

๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ. ๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

คณบดี ๑2 คณะ/วิทยาลัย/

ผูอํานวยการกองงานผูบริหาร

80 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคม

ในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน (สมศ. 

ตัวบงชี้ที่ ๑๘.๑)

๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ. ๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

คณบดี ๑2 คณะ/วิทยาลัย/

ผูอํานวยการกองงานผูบริหาร/

ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากร-

บุคคล

81 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคม

ในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน (สมศ. 

ตัวบงชี้ที่ ๑๘.๒)

๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ. ๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

คณบดี ๑2 คณะ/วิทยาลัย/

ผูอํานวยการสํานักสิริพัฒนา/

ผูอํานวยการกองงานผูบริหาร/

ผูอํานวยการศูนยสาธารณประโยชน

และประชาสังคม

82 จํานวนการสํารวจความคิดเห็นตอประเด็น

สาธารณะตางๆ ดวยนิดาโพล*

60 ครั้งตอป ๓๓ ครั้งตอป ๗๙ ครั้งตอป ๗5 ครั้งตอป ผูอํานวยการศูนยสํารวจความคิดเห็น 

"นิดาโพล"

83 จํานวนกิจกรรมการมีสวนรวมของภาค

ประชาชนในการแกไขปญหาสังคม*

7 โครงการ/กิจกรรม ๗ โครงการ/กิจกรรม ๖ โครงการ/กิจกรรม 8 โครงการ/กิจกรรม ผูอํานวยการกองงานผูบริหาร

84 จํานวนหลักสูตรการเรียนการสอนของ

สถาบันที่มีเนื้อหาเรื่องความรับผิดชอบตอ

สังคม (Social Responsibility : SR)*

อยางนอย ๙ หลักสูตร ๙ หลักสูตร ๙ หลักสูตร ๙ หลักสูตร คณบดี ๑2 คณะ/วิทยาลัย/

ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา

85 จํานวนโครงการ/กิจกรรม “เศรษฐกิจ

พอเพียง”*

๓ โครงการ/กิจกรรม ๔ โครงการ/กิจกรรม ๓ โครงการ/กิจกรรม ๓ โครงการ/กิจกรรม คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย/

ผูอํานวยการศูนยศึกษาเศรษฐกิจ

77
สถาบันบัณ

ฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์



2555 2556 2557
ลําดับ
ตัวชี้วัด

เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด
เปาหมายตัวชี้วัด 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.

ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด

86 รอยละของอาจารยประจําคณะ/วิทยาลัย ที่

เขารวมบริการวิชาการแกสังคมของสถาบัน*

รอยละ 5.00  -  -  - คณบดี 12 คณะ/วิทยาลัย/

ผูอํานวยการกองงานผูบริหาร

78
สถาบันบัณ

ฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์



ยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน    ผูรับผิดชอบ

กลยุทธที่ ๘.๑ ยกสถานภาพของศูนยพัฒนาวิชาการตางๆ ของสถาบันใหมีความเปนศูนยระดับสถาบัน

กลยุทธที่ ๘.๒ สรางระบบกํากับติดตามเพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางศูนยพัฒนาวิชาการตางๆ

กลยุทธที่ ๘.๓ พัฒนาศูนยพัฒนาวิชาการใหสามารถสรางความรูและสรางรายไดแกสถาบัน

 - โครงการของศูนยอาเซียนและเอเซียศึกษา 700,000 เงินรายไดของสถาบัน ศูนยอาเซียนและเอเซียศึกษา

 - โครงการจัดตั้งศูนยศึกษาและพัฒนา 50,000 เงินทุนคณะ คณะภาษาและการสื่อสาร

ยุทธศาสตรที่ ๘ การพัฒนาความเขมแข็งของศูนยพัฒนาวิชาการตางๆ ของสถาบัน

79
สถาบันบัณ

ฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์



2555 2556 2557
เปาประสงค ๒5 สงเสริมและพัฒนาการ

ดําเนินงานของศูนยพัฒนาวิชาตางๆ ของ

สถาบัน

กลยุทธ ๘.๑ ยกสถานภาพของศูนยพัฒนา

วิชาการตางๆ ของสถาบันใหมีความเปน

ศูนยระดับสถาบัน

กลยุทธ ๘.๒ สรางระบบกํากับติดตามเพื่อ

พัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางศูนย

พัฒนาวิชาการตางๆ

กลยุทธ ๘.๓ พัฒนาศูนยพัฒนาวิชาการให

สามารถสรางความรูและสรางรายไดแก

สถาบัน

87 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการผาน

ศูนยพัฒนาวิชาการตางๆ ของสถาบัน*

14 โครงการ/กิจกรรมตอป ๒๐ โครงการ/กิจกรรมตอป ๑๓ โครงการ/กิจกรรมตอป ๑2 โครงการ/กิจกรรมตอป คณบดีคณะบริหารธุรกิจ/คณบดีคณะ

พัฒนาการเศรษฐกิจ/คณบดีคณะ

พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม/คณบดี

คณะภาษาและการสื่อสาร/คณบดี

คณะนิติศาสตร/ผูอํานวยการศูนย

ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง/ผูอํานวยการ

ศูนยอาเซียนและเอเซียศึกษา/

ผูอํานวยการศูนยภายใตสํานักวิจัย/

ผูอํานวยการกองงานผูบริหาร

ลําดับ
ตัวชี้วัด

เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด
เปาหมายตัวชี้วัด 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.

ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด
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สวนที่ 4 
ปฏิทินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 



ปฏิทินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กําหนดการ กิจกรรม 

เดือนเมษายน 2558 กองแผนงานแจงหนวยงานรวบรวมผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 รอบ 6 เดือน (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558) 

เดือนพฤษภาคม 2558 หนวยงานจัดสงผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 6 เดือน 
(ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558) ใหกองแผนงาน 

เดือนพฤษภาคม 2558 กองแผนงานวิเคราะหสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รอบ 6 เดือน (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558) เสนอท่ี
ประชุม ทคอ. การวางแผนและประเมินผล 

เดือนพฤษภาคม 2558 กองแผนงานวิเคราะหสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รอบ 6 เดือน (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558) เสนอท่ี
ประชุม ทคอ. สถาบัน 

เดือนตุลาคม 2558 กองแผนงานแจงหนวยงานรวบรวมผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 รอบ 12 เดือน (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 – 31 ตุลาคม 2558) 

เดือนตุลาคม 2558 หนวยงานจัดสงผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 12 
เดือน (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 – 31 ตุลาคม 2558) ใหกองแผนงาน 

เดือนตุลาคม 2558 กองแผนงานวิเคราะหสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รอบ 12 เดือน (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 – 31 ตุลาคม 2558) เสนอท่ี
ประชุม ทคอ. การวางแผนและประเมินผล 

เดือนตุลาคม 2558 กองแผนงานวิเคราะหสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รอบ 12 เดือน (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 – 31 ตุลาคม 2558) เสนอท่ี
ประชุม ทคอ. สถาบัน 

เดือนพฤศจิกายน 2558 สรุปผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เสนอท่ีประชุมสภาสถาบัน 
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