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๑. ข้อมูลเบื้องต้นของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 1.1 ความเป็นมาของสถาบัน 

   ช่วงก่อก ำเนิดจำกพระรำชด ำริของในหลวงรัชกำลที่ 9 (พ.ศ. ๒๕๐๕ – ๒๕๐๘)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (รัชกาลที่ 9) ทรงเล็งเห็นความส าคัญของการผลิตนักบริหาร และ
นักสถิติเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ทรงมีพระราชปรารภกับ หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ และ
นายเดวิด ร็อกกิเฟลเลอร์ ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งนายเดวิด ร็อกกิเฟลเลอร์ ได้ส่ง ดร.สเตซี เมย์ นักเศรษฐศาสตร์ที่มี
ชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกา มาจัดท าโครงการเสนอต่อรัฐบาล จนน ามาสู่การจัดตั้ง “สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์ (National Institute of Development Administration : NIDA)” เมื่อวันที่ 1 เมษายน 
2509 ซึ่งเกิดจากการรวมคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการอบรมทางเศรษฐกิจของ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ (ปัจจุบัน คือ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 
และศูนย์ฝึกอบรมสถิติของส านักงานสถิติแห่งชาติ มาเป็นคณะ ส านัก และหน่วยงานต่างๆ ของสถาบัน ซึ่งใน
ระยะแรกได้รับความสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรจากมูลนิธิฟอร์ด และ Midwest University 
Consortium for International Affairs (MUCIA) เพ่ือกิจการระหว่างประเทศ 

ทศวรรษที่ ๑ ช่วงวำงรำกฐำนกำรเป็นสถำบันต้นแบบ (พ.ศ. ๒๕๐๙ – ๒๕๑๘) สถาบัน
สร้างสรรค์ผลงานวิชาการต้นแบบ จัดท าหลักสูตรด้านพัฒนาบริหารศาสตร์ เปิดการเรียนการสอน ๔ คณะ ได้แก่ 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ คณะสถิติประยุกต์ ซึ่งถือเป็นการเปิดการสอน
ในระดับปริญญาโทเป็นครั้งแรกของประเทศไทย รวมทั้งจัดฝึกอบรมด้านการบริหารการพัฒนา และเริ่มด าเนินการ
ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน “นิด้าโพล” โดยส ารวจประชามติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๑๘ ซึ่งเป็นการท าโพลครั้งแรกในประเทศไทยที่ใช้ความรู้ทางสถิติ ผลการส ารวจมีความ
ใกล้เคียงกับผลการเลือกตั้งจริง ท าให้โพลของนิด้าเป็นที่รู้จักอย่างมาก 

ทศวรรษที่ ๒ ช่วงพัฒนาประเทศ ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ และเทคโนโลยี (พ.ศ. 
๒๕๑๙ - ๒๕๒๘) สถาบันมีการปรับเปลี่ยนทั้งด้านความก้าวหน้าทางวิทยาการ ด้วยการเปิดโครงการปริญญาเอก 
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการร่วมมือกับบริษัทไอบีเอ็ม ประเทศไทย จ ากัด จัดตั้ง “ศูนย์การศึกษาระบบ
สารสนเทศ” ท าให้สถาบันขยายบทบาทไปสู่การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารการพัฒนาสถาบัน ต่อมา
ศูนย์ดังกล่าวได้รับการยกฐานะเป็นส านักการศึกษาระบบสารสนเทศ ปัจจุบันคือส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITC) อีก
ทั้งเข้าสู่บริบทใหม่ คือ จัดตั้ง “ศูนย์บริการวิชาการ” เพ่ือสร้างเครือข่ายเพ่ือความรู้แก่สังคม โดยจัดฝึกอบรมนักธุรกิจ
ภาคเอกชนในส่วนภูมิภาค (NIDA IMET) รวมทั้งให้ความส าคัญกับการสื่อสาร โดยการร่วมจัดการประกวดโฆษณายอด
เยี่ยมแห่งประเทศไทย (TACT Awards) เพ่ือยกระดับมาตรฐานของการโฆษณาในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น 

ทศวรรษที่ ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕๓๘) สถาบันได้ตั้งคณะ
ใหม่ขึ้น ๒ คณะ ดังนี้ ๑) ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ จัดตั้งคณะพัฒนาสังคม เพ่ือเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้ที่
ท างานและไม่สามารถลาเรียนได้ พร้อมกับให้โอกาสผู้ที่อยู่ในจังหวัดห่างไกล และยังไม่มีการเรียนการสอนระดับ
มหาบัณฑิตในพ้ืนที่มากนัก และ ๒) ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ จัดตั้งคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งนับเป็นแห่งแรกของ
ประเทศไทยที่เปิดสอนด้านนี้ เพ่ือตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของประเทศชาติ ที่ต้องการบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อีกทั้งปีการศึกษา ๒๕๓๕ สถาบันได้ร่วมโครงการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาเอกสาขาการบริหารธุรกิจกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( Joint 
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Doctoral Business Administration ชื่อย่อว่า JDBA) โดยมอบให้คณะบริหารธุรกิจด าเนินงาน นอกจากนั้น 
สถาบันยังขยายโอกาสทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์ ด้วยการเปิด
หลักสูตรปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ส าหรับนักบริหาร ภาคพิเศษ ส าหรับผู้บริหาร ทั้งในกรุงเทพฯ และ
ส่วนภูมิภาค  

ทศวรรษที่ ๔ วิชาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๘) ปี พ.ศ. 
๒๕๔๐ เกิดเหตุวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ส่งผลให้ทั้งประชาชนและรัฐบาลทบทวนแนวทางการใช้ชีวิตและการ
พัฒนาประเทศครั้งใหญ่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (รัชกาลที่ 9) ได้พระราชทาน 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลักคิดและแนวทางปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน สถาบันในฐานะ
สถาบันการศึกษาชั้นสูงจึงได้ก่อตั้ง “ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง” ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เพ่ือศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปิดการเรียนการสอน การฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการ โดยมุ่งหวังให้เกิด
ความเข้าใจ และเป็นพ้ืนฐานการสร้างวิสัยทัศน์การพัฒนาอย่างบูรณาการ  อีกทั้งนักวิชาการของสถาบันได้เสนอ
แนวคิด “การประกันต้นทุนการผลิต” ต่อรัฐบาลเพ่ือช่วยเหลือชาวนาให้มีโอกาสประกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับ
ต้นทุน และมีโอกาสหลุดพ้นจากวงจรความยากจนต่อไปในอนาคต เนื่องจากชาวนาส่วนใหญ่ต้องกู้เงินเพ่ือท านา
ครั้งใหม่ เกิดหนี้สินทับถมมากขึ้น นอกจากนั้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ สถาบันยังได้จัดตั้ง คณะภาษาและการสื่อสาร 
เพ่ือผลิตบัณฑิต ผลิตงานวิจัยและพัฒนาความรู้ด้านภาษาและการสื่อสาร และบริการวิชาการสู่สังคม 

ทศวรรษที่ ๕ สร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง (พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๘) สถาบัน
ก าหนดค่านิยมใหม่ คือ “สร้างปัญญา เพ่ือการเปลี่ยนแปลง” หรือ “WISDOM For Change” สะท้อนบทบาท
การเป็น Change Agent ให้กับสังคม ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง สร้าง Case Study 
และ e-Learning พร้อมกับจัดท าหลักสูตรสร้างค่านิยม “โตไปไม่โกง” ร่วมกับกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ 
สถาบันยังได้จัดตั้งคณะใหม่อีก ๔ คณะ และ ๑ วิทยาลัย เพ่ือร่วมพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ได้แก่ คณะ
นิติศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ วิทยาลัยนานาชาติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ ก่อตั้งขึ้นเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะการจัดการการท่องเที่ยว ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ อีกทั้ง สถาบันได้รวบรวมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
น าเสนอแนวทางการปฏิรูปประเทศใน ๑๕ ด้าน เพ่ือเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ส.ป.ช.) เรียกว่า “NIDA 
Model” ในขณะทีป่ระเทศไทยอยู่ในยุคของการปฏิรูปประเทศ 

ทศวรรษที่ ๖ สู่การเป็นสถาบันการศึกษาระดับโลก World Class University (พ.ศ. 
๒๕๕๙ - ปัจจุบัน) สถาบันมุ่งสู่การเป็น “สถาบันการศึกษาระดับโลก” โดยนิด้าได้พัฒนาระบบสารสนเทศที่
ทันสมัย ห้องสมุดระดับชั้นน าของอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีนโยบายให้ทุกคณะและส านักเข้าสู่การรับรอง
มาตรฐานระดับโลก และสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ  โดยปัจจุบันคณะ
บริหารธุรกิจได้รับการรับรองมาตรฐาน AACSB ทุกหลักสูตร คณะการจัดการการท่องเที่ยวได้รับการรับรอง
หลักสูตรมาตรฐานสากลทางการท่องเที่ยว TedQual Certification ทุกหลักสูตร คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
หลักสูตรได้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานจาก Asean University Network  Quality 
Assurance (AUN-QA) จ านวน 1 หลักสูตร คณะสถิติประยุกต์ หลักสูตรได้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ตามเกณฑ์มาตรฐานจาก AUN-QA จ านวน 2 หลักสูตร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรได้ผ่านการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานจาก AUN-QA จ านวน 1 หลักสูตร และส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักวิจัย กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริการการศึกษา และส านักสิริพัฒนา ได้รับมาตรฐานด้านระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 และมีอีกหลายคณะ/ วิทยาลัย ส านัก และกอง ที่ก าลังจะได้รับการรับรอง
มาตรฐานระดับสากล เพ่ือสร้างนิด้าให้เป็น World Class University อย่างแท้จริง 
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  1.2 พันธกิจของสถาบัน 
   พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2562 มาตรา ๗ บัญญัติว่า 
“ให้สถาบันซึ่งจัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ที่ทรงเห็นความส าคัญของการจัดให้มีสถาบันการศึกษาชั้นสูงทางด้านการบริหารเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ เป็น
สถานศึกษาชั้นสูงระดับบัณฑิตศึกษา มีวัตถุประสงค์และพันธกิจในการให้การศึกษาและอบรม สร้าง พัฒนา 
ประมวล ประยุกต์ และเผยแพร่องค์ความรู้ ท าการวิจัย และให้บริการทางวิชาการด้านพัฒนบริหารศาสตร์และ
ศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก ท านุบ ารุง และ
ส่งเสริมคุณธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

สถาบันมีปณิธานในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และประเทศชาติ ตลอดจนมุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยน าความรู้และคุณธรรม มาสร้างปัญญา สร้าง
จิตส านึก และความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล” และ 

มาตรา ๘ บัญญัติว่า “เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้สถาบันค านึงถึง 
(๑) ความมีเสรีภาพทางวิชาการ 
(๒) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
(๓) ความเป็นเลิศทางวิชาการที่มีมาตรฐานและคุณภาพอันเป็นที่ยอมรับ ทั้งในประเทศ

และในระดับนานาชาติ 
(๔) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
(๕) ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
(๖) การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันและนักศึกษา” 

 
1.3 ภารกิจหลักของสถาบัน 

ปัจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีผลผลิตหลัก คือ  
1) การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ณ เดือนมกราคม 2562 มีหลักสูตร

ที่เปิดสอนทั้งหมด จ านวน 45 หลักสูตร โดยเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท จ านวน 28 หลักสูตร (หลักสูตร
ภาษาไทย 23 หลักสูตร และหลักสูตรนานาชาติ 5 หลักสูตร) และหลักสูตรปริญญาเอก จ านวน 17 หลักสูตร  
(หลักสูตรภาษาไทย 7 หลักสูตร และหลักสูตรนานาชาติ 10 หลักสูตร) โดยมีการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบเต็ม
เวลา คือ “ภาคปกติ” จัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ และการจัดการศึกษานอกเวลาราชการ คือ “ภาค
พิเศษ” นอกจากนั้น ยังมีบางคณะที่มีการขยายโอกาสทางการศึกษาออกไปสู่ภูมิภาค โดยการเปิดหลักสูตรใน
ต่างจังหวัด คือ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการการท่องเที่ยว และ
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

อีกทั้ง สถาบันมีหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล จ านวน 10 หลักสูตร 
ประกอบด้วย (1) คณะบริหารธุรกิจได้รับมาตรฐาน ASCBB (Association to Advance Collegiate Schools of 
Business) จ านวน 4 หลักสูตร ซ่ึงให้การรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีทั่วโลก (2) 
คณะการจัดการการท่องเที่ยวได้รับการรับรองหลักสูตรมาตรฐานสากลทางการท่องเที่ยว TedQual Certification 
จาก องค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO: World Tourism Organization) จ านวน 2 หลักสูตร (3) คณะ
พัฒนาการเศรษฐกิจ หลักสูตรได้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานจาก Asean University 
Network  Quality Assurance (AUN-QA) จ านวน 1 หลักสูตร (4) คณะสถิติประยุกต์ หลักสูตรได้ผ่านการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานจาก AUN-QA จ านวน 2 หลักสูตร และ (5) คณะพัฒนา
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ทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรได้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานจาก AUN-QA จ านวน 1 
หลักสูตร ทั้งนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันได้ยื่นขอรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
จาก AUN-QA เพ่ิมอีกจ านวน 7 หลักสูตร 

2) ด้านการวิจัย สถาบันมุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมาตรฐาน และสามารถ
สนองตอบความต้องการในการพัฒนาองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม ประเทศ และต่างประเทศ 

อีกทั้ง มีวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จ านวน 11 วารสาร และวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มท่ี 2 สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จ านวน 1 วารสาร นอกจากนั้น ยังมีวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) จ านวน 
4 วารสาร 

3) ด้านบริการวิชาการ สถาบันให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ ลักษณะงานต่างๆ ดังนี้ (1) งานฝึกอบรม ประกอบไปด้วย (1.1) 
หลักสูตร In-house Training (1.2) หลักสูตร Public Training (1.3) หลักสูตรเฉพาะ (Specialized Training) 
(1.4) หลักสูตรนานาชาติ (International Training) (1.5) หลักสูตรให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยจัดอบรมให้
ฟรี (2) งานที่ปรึกษา (3) งานส ารวจความคิดเห็น (4) งานแปลเอกสารวิชาการ และ (5) งานบริการวิชาการอ่ืนๆ 
เช่น จัดรายการโทรทัศน์ เป็นต้น 

 
1.4 โครงสร้างของสถาบัน 

  ปัจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีโครงสร้างองค์กร ดังนี้ 
1. คณะที่จัดการเรียนการสอน จ านวน 11 คณะ ประกอบด้วย 1) คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร์ 2) คณะบริหารธุรกิจ 3) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 4) คณะสถิติประยุกต์ 5) คณะพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม 6) คณะภาษาและการสื่อสาร 7) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 8) คณะนิติศาสตร์ 9) คณะการ
จัดการการท่องเที่ยว 10) คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 11) คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
และ 1 วิทยาลัย คือ วิทยาลัยนานาชาติ 

2. ส านัก จ านวน 4 ส านัก ประกอบด้วย 1) ส านักวิจัย 2) ส านักสิริพัฒนา 3) 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ) ส านักบรรณสารการพัฒนา 

3. ส านักงานอธิการบดี ประกอบด้วย 6 กอง ดังนี้ 1) กองกลาง 2) กองบริการ
การศึกษา 3) กองแผนงาน 4) กองคลังและพัสดุ 5) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 6) กองงานผู้บริหาร  

4. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวิชาการภายใต้สถาบัน จ านวน 6 ศูนย์ ประกอบด้วย 
1) ศูนย์บริการวิชาการ 2) ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม 3) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
เศรษฐกิจพอเพียง 4) ศูนย์ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน (นิด้าโพล) 5) ศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศ 6) 
ศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

๕. สภาคณาจารย์  
6. ส านักงานตรวจสอบภายใน 
7. ส านักงานสภาสถาบัน 
8. สภาพนักงาน 
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สภาพนักงาน 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    หมายเหตุ :  
 

หมายถึง หน่วยงานที่จัดตั้งเป็นการภายในโดยค าสั่ง
สภาสถาบัน/ประกาศสภาสถาบัน 

 
 
 
 

จัดท ำโดย : กองแผนงำน 
 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

สภาสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

คณะ/ วิทยาลัย 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

คณะบริหารธุรกิจ 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

คณะสถิติประยุกต์ 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

คณะภาษาและการสื่อสาร 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

คณะนิติศาสตร์ 

คณะการจัดการการท่องเท่ียว 

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

วิทยาลัยนานาชาติ 

ส านัก 

ส านักวิจัย 

ส านักสิริพัฒนา 

ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ส านักบรรณสารการพัฒนา 

ส านักงานอธิการบดี 

กองกลาง 
    สารบรรณ 
    ผังแม่บทและอาคารสถานที ่
    โยธาและซ่อมบ ารุง 
    โสตทัศนูปกรณ์ 
    พัฒนาภูมิทัศน์ 
 กองบริการการศึกษา 

กองแผนงาน 

กองคลังและพัสดุ 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

กองงานผู้บริหาร 
    นโยบายสถาบันและการ
ประชุม 
    สื่อสารองค์การและกิจกรรม
เพื่อสังคม 
    กิจการนักศกึษา 
    กิจการนานาชาต ิ
    วินัยและนิตกิาร 
    ติดตามการด าเนินงานศูนย์
พัฒนาวิชาการ 
 

 ส านักงานตรวจสอบภายใน 

ศูนย์ 

ศูนย์บริการวิชาการ 

ศูนย์สาธารณประโยชน์และ
ประชาสังคม 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาท่ียั่งยืน
และเศรษฐกิจพอเพียง 

ศูนย์ส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน (นิด้าโพล) 

ศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศ 

ศูนย์ประสานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

ส านักงานสภาสถาบัน 

 

สภาคณาจารย์ 
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2. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 มถิุนายน 2562) 

 
 ตามท่ี ที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ มีมติอนุมัติแผนกลยุทธ์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) และ
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย ๔ 
ยุทธศาสตร์ 18 กลยุทธ์ และ จ านวน ๗๘ ตัวชี้วัด (ไม่นับตัวชี้วัดที่ซ้ ากัน)  
 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ 9 เดือน (๑ ตุลาคม 
๒๕๖๑ – ๓0 มิถุนายน ๒๕๖๒) สามารถสรุปเป็นภาพรวม ตามภาพท่ี 1 ดังนี้ 

 
 ภาพที่ 1 สรุปภาพรวมผลการประเมินตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
รอบ 9 เดือน 

สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย จ านวน 41 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
52.56 ของตัวชี้วัดทั้งหมด ส าหรับตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินการ/ คาดว่าจะบรรลุเป้าหมาย จ านวน 32 ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ 41.03 ของตัวชี้วัดทั้งหมด และตัวชี้วัดที่คาดว่าจะไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 6.41 ของตัวชี้วัดทั้งหมด 
 

 หากจ าแนกแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “เพิ่มขีดความสามารถในการหารายได้” สถาบันด าเนินการได้ไม่บรรลุ
เป้าหมายหลัก คือ รายได้ของสถาบันเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1.03 ต่อปี (เป้าหมายเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี) รายละเอียด
ของยุทธศาสตร์ที่ 1 ตามภาพท่ี 2 ดังนี้ 
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  ๗ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์  
 

 
ภาพที่ 2 รายละเอียดของยุทธศาสตร์ที่ 1 
 สถาบันสามารถด าเนินการได้ดี คือ 1) มีการส่งเสริมโครงการ/กิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าใน
การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพ่ือการบริหารจัดการสถาบันให้ดียิ่งขึ้น 2) มีผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ คือ NIDA 
EXPERIENCE ซึ่งนักศึกษาสมทบสะสมหน่วยกิตและรับปริญญาได้ 
 สถาบันยังต้องปรับปรุง/พัฒนา คือ 1) ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่าและสร้างรายได้ 2) ผลิตภัณฑ์ไม่
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
 ข้อจ ากัด คือ 1) แนวทางการด าเนินงานไม่ส่งผลต่อเป้าหมายหลักของยุทธศาสตร์ 2) ตัวชี้วัดส่วนใหญ่
เน้นกระบวนการ (Process) มากกว่าผลลัพธ์หรือเป้าหมายหลักของยุทธศาสตร์ 3) สร้างความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานภายนอก เพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทรัพยากร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “เพิ่มช่ือเสียง การยอมรับ Brand Value” สถาบันด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายหลัก 
คือ นิด้ามีชื่อเสียงต่อกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมขึ้น (ผู้ที่มาใช้บริการรู้จักนิด้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร้อยละ 92.14 
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 93.82 ส่วนนักศึกษาระดับปริญญาตรี รู้จักนิด้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ร้อยละ 35.83 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 69.10) (เป้าหมายเพ่ิมขึ้น) รายละเอียดของ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ตามภาพท่ี 3 - 4 ดังนี้ 
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  ๘ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์  
 

 
ภาพที่ 3 รายละเอียดของยุทธศาสตร์ที่ 2 
 

 
ภาพที่ 4 รายละเอียดของยุทธศาสตร์ที่ 2 

 
สถาบันสามารถด าเนินการได้ดี คือ 1) คณะ และหลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ทั้ง AACSB, 

TedQual, AUN-QA 2) หน่วยงานสนับสนุนได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ( ISO) 3) ศิษย์เก่าของสถาบัน
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  ๙ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์  
 

มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของสังคม 4) คณะ/วิทยาลัย เพ่ิมช่องทางการสื่อสารให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น 
 สถาบันยังต้องปรับปรุง/พัฒนา คือ 1) ขาดผลงานทางวิชาการท่ีสร้างชื่อเสียง/ ส่งผลกระทบต่อสังคมและ
ประเทศ 2) ผลงานทางวิชาการไม่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง (ผลงานเชิงทฤษฎี) 3) ผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบันไม่น าองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการท างาน 4) ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันขาดวุฒิภาวะทาง
อารมณ ์
 ข้อจ ากัด คือ 1) สถาบันมีนโยบายสนับสนุนการเข้าสู่การรับรองมาตรฐานสากล เพ่ือให้สถาบันมีชื่อเสียง
และเป็นที่ยอมรับ 2) สถาบันควรสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าในระดับสถาบัน 3) สถาบันควรสร้างกิจกรรมเพ่ือ
สร้างความผูกพันกับสถาบันตั้งแต่เริ่มเรียนเป็นต้นไป 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “การปฏิบัติการที่เป็นเลิศ” สถาบันด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายหลัก คือ ความพึง
พอใจของผู้รับบริการโดยรวมมากกว่าร้อยละ 80 (เป้าหมายไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75) รายละเอียดของยุทธศาสตร์ที่ 
3 ตามภาพท่ี 5 ดังนี้ 

 
ภาพที่ 5 รายละเอียดของยุทธศาสตร์ที่ 3 

 
 

สถาบันสามารถด าเนินการได้ดี คือ 1) สถาบันส่งเสริมความมีธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน 
 สถาบันยังต้องปรับปรุง/พัฒนา คือ 1) พัฒนาสถาบันให้มีการด าเนินงานที่คล่องตัว 2) หน่วยงาน      ผู้
ให้บริการควรส ารวจความพึงพอใจทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการรับบริการ 
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  ๑๐ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์  
 

 ข้อจ ากัด คือ 1) สถาบันควรมีโจทย์ผลงานงานวิจัย R2R และขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรม 2) ควรมีการ
เชื่อมโยงผังกระบวนงาน เพ่ือให้เห็นภาพรวมของแต่ละงาน  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “ทรัพยากรที่เป็นเลิศ” สถาบันด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายหลัก คือ ทรัพยากรของ
สถาบันมีสมรรถนะสูงขึ้นทั้งด้านบุคลากร เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศ และความผูกพันของคนใน
สถาบัน (เป้าหมายมีสมรรถนะสูงขึ้น) รายละเอียดของยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามภาพท่ี 6 ดังนี้ 

 
ภาพที่ 6 รายละเอียดของยุทธศาสตร์ที่ 4 

 
สถาบันสามารถด าเนินการได้ดี คือ 1) สถาบันส่งเสริมให้บุคคลากรพัฒนาตนเอง โดยการเข้ารับการ

ฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  
 สถาบันยังต้องปรับปรุง/พัฒนา คือ 1) พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้
จริง 2) ส่งเสริมให้บุคลากรมีความผูกพันและอุทิศตนกับสถาบัน 3) สร้างกิจกรรมกับหน่วยงานที่มีข้อตกลงความ
ร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 4) พัฒนาระบบสารสนเทศให้เชื่อมโยงกัน และสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
ได้ 
 ข้อจ ากัด คือ 1) เพิ่มความโดดเด่นทางด้านวิชาการแก่อาจารย์ 2) พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 
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  ๑๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์  
 

 

 

 
 
 
 

ปรัชญา  : 
“สร้างปัญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง” 
    “WISDOM for Change” 
 

วิสัยทัศน์ :  
“สถาบันชั้นน าแห่งชาติที่สร้างผู้น าและองค์ความรู้ในระดับสากล เพื่อการเปลี่ยนแปลง” 

 

พันธกิจ :  
๑. สร้างผู้น าที่มีปัญญาคู่คุณธรรมเพื่อพัฒนาประเทศ 
๒. สร้างองค์ความรู้ ศึกษาวิจัย ด้านการบริหารการพัฒนา 
๓. สร้างงานบริการวิชาการที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ  
๔. สร้างเสริมค่านิยมและจิตส านึกมุ่งมั่นพฒันาประเทศ บนพืน้ฐานความเข้มแข็งของศิลปวัฒนธรรมไทย 
๕. สร้างเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้คุณค่ากับการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
๖. สร้างประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

ค่านิยมร่วม : 
W = World Class  
I   = Innovation  
S  = Social Responsibility   
D  = Discipline  
O  = Open – mindedness  
M  = Morality  

 
สมรรถนะหลัก (Core Competencies) : 

“มีความเป็นเลิศในศาสตร์ด้านการบริหารการพัฒนาที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ” 
 
 

ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยมร่วม และสมรรถนะหลักของสถาบัน  
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
  

สถาบันชั้นน าแห่งชาติที่สร้างผู้น าและองค์ความรู้ในระดับสากล 
เพื่อการเปลี่ยนแปลง 

วิสัยทัศน์ 

Finance 

Trust 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพิ่ม
ขีดความสามารถใน

การหารายได้ 
 

กลยุทธ์ที่ 1.1 :  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่
ผลิตภัณฑ์คุณค่าสูง 
(High Value Product) 

 

กลยุทธ์ที่ 1.2 :    
การเพิ่มจ านวนผู้รับบริการ 

 

กลยุทธ์ที่ 1.3 :  
การเพิ่มแหล่งรายได้ 

 
 
 

 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่ม
ชื่อเสียง การยอมรับ 

Brand Value 
 

กลยุทธ์ที่ 2.1 :   
การได้รับรองมาตรฐาน
ระดับชาติและระดับสากล 

 

กลยุทธ์ที่ 2.2 :   
การมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ
ระดับประเทศและสากล 

 

กลยุทธ์ที่ 2.3 : การ
มีผลผลิตที่สร้างผลกระทบ
สูงต่อสังคม 

 

กลยุทธ์ที่ 2.4 :    
การสื่อสารเพื่อบริหาร
ภาพลักษณ์ที่มีประสิทธิผล 

 

กลยุทธ์ที่ 2.5 : 
ผู้ใช้บริการมีความ
ประทับใจสูง 
 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การ
ปฏิบัติการที่เป็นเลิศ 

 
กลยุทธ์ที่ 3.1 :  

การเพิ่มความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

 

กลยุทธ์ที่ 3.2 :       
มีระบบการวัด เปรียบเทียบ 
และประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
การปฏิบัติการ 

 

กลยุทธ์ที่ 3.3 :     
มีการปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง 

 

กลยุทธ์ที่ 3.4 :     
มีแผนพัฒนาสู่องค์กรที่มี
ความคล่องตัว 

 

กลยุทธ์ที่ 3.5 : 
เสริมสร้างธรรมาภิบาล
ในการด าเนินงาน 
 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : 
ทรัพยากรที่เป็นเลิศ 

 
กลยุทธ์ที่ 4.1 : 

รักษาและเพิ่มความโดด
เด่นของอาจารย์ประจ า 

 

กลยุทธ์ที่ 4.2 : 
พัฒนาบุคลากรสู่ความ
เป็นมืออาชีพ 

 

กลยุทธ์ที่ 4.3 : 
เพิ่มความเข้มแข็ง
เครือข่ายความร่วมมือ 

 

กลยุทธ์ที่ 4.4 : 
พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
ความเป็นเลิศในการ
ปฏิบัติงาน 

 

กลยุทธ์ที่ 4.5 : 
เพิ่มความผูกพันของ
นักศึกษาและบุคลากร 
 

Teaching & Learning Research Academic Services Asset Management 
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ตัวช้ีวัดทีต่อบสนองยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

๒๕๖๐ ๒๕๖๑
๒๕๖๒ 

(รอบ ๙ เดือน)

๑ O-RG ๑.๑ ผลการศึกษาแรงขับเคล่ือนคุณค่า (Value
 Drivers) ของกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการ
กลุ่มต่างๆ ของสถาบัน

N/A N/A N/A ๑ ผลการศึกษา 
(ภายในไตรมาส 2)

ผู้อ านวยการกองแผนงาน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

2 O-RG ๑.๕ จ านวนหลักสูตรใหม่ที่มีคุณค่าสูงต่อ
นายจ้างและผู้เรียนเพิ่มขึ้น

N/A ๑ หลักสูตร N/A ๒ หลักสูตร คณบดี ๑๒ คณะ/ วิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

3 O-RG ๑.๖ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของหลักสูตรฝึกอบรม
ใหม่ที่มีคุณค่าสูงต่อองค์กรและผู้เข้ารับ
การอบรมและแตกต่างจากคู่แข่ง

N/A N/A N/A เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ คณบดี ๑๒ คณะ/ วิทยาลัย/
 ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษา
การพัฒนาที่ย่ังยืนและ
เศรษฐกจิพอเพียง/ 
ผู้อ านวยการศูนย์คลัง
ปัญญาและสารสนเทศ/   
ผู้อ านวยการส านักสิริพัฒนา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

๔ O-RG ๑.๗ ร้อยละของหลักสูตรได้มีการปรับปรุงให้มี
คุณค่าสูงขึ้นต่อปี

ร้อยละ ๓๒.๕ ร้อยละ ๓๗.๕ ร้อยละ ๗๑.๑๑ ร้อยละ ๑๐ คณบดี ๑๒ คณะ/ วิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

กลยทุธ์ที่ ๑.๒ การเพ่ิมจ านวนผู้รับบริการ

๕ K-RG ๒.๑ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษาภาคพิเศษ 1,932 คน
(ร้อยละ -
11.50)

2,127 คน
ร้อยละ 
10.09

79๑ คน
(ร้อยละ -
๖๒.๘๑)

 ร้อยละ ๕ คณบดี ๑๒ คณะ/ วิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ก ากับ/ ติดตาม

ยทุธศาสตร์ที่ ๑: เพ่ิมขีดความสามารถในการหารายได้ (Revenue Generation)

กลยทุธ์ที่ ๑.๑ การพัฒนาผลติภัณฑ์สู่ผลติภัณฑ์คุณค่าสงู (High Value Product)

ค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
ตัวช้ีวัด ผู้ดูแลรับผิดชอบล าดับ

หมายเหตุ : K-... หมายถงึ KPI (ผลลัพธ์ที่เกดิกบัสถาบัน) ส่วน O-... หมายถงึ OKR (ผลผลิตหลักที่สามารถสร้างให้เกดิผลลัพธ์)
13



ตัวช้ีวัดทีต่อบสนองยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

๒๕๖๐ ๒๕๖๑
๒๕๖๒ 

(รอบ ๙ เดือน)
ผู้ก ากับ/ ติดตาม

ค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
ตัวช้ีวัด ผู้ดูแลรับผิดชอบล าดับ

กลยทุธ์ที่ ๑.๒ การเพ่ิมจ านวนผู้รับบริการ (ต่อ)

๖ K-RG ๒.๔ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษาต่างชาติ ๓๔๗ คน/ 
ร้อยละ ๓๑.๔๔

๔๒๒ คน/ 
ร้อยละ 
๒๑.๖๑

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
๑๕.๙๑

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ คณบดี ๑๒ คณะ/ วิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

๗ K-RG ๒.๕/
K-RG ๔.๒

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของหน่วยงานรับบริการ
ฝึกอบรมรายใหม่

๔๓ หน่วยงาน
(ร้อยละ ๒๑.๘๒)

๔๒ หน่วยงาน
(ร้อยละ ๒.๓๓)

N/A เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาที่ย่ังยืนและ
เศรษฐกจิพอเพียง/ 
ผู้อ านวยการศูนย์คลัง
ปัญญาและสารสนเทศ/ 
ผู้อ านวยการส านักสิริพัฒนา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

๘ K-RG ๒.๖ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของหน่วยงานรับบริการ
วิชาการรายใหม่

๖๙ หน่วยงาน
(ร้อยละ ๑๔.๘๑)

๓๕ หน่วยงาน
(ร้อยละ 
๔๙.๒๘)

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
๐.๒๒

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ผู้อ านวยการศูนย์บริการ
วิชาการ/  ผู้อ านวยการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่
ย่ังยืนและเศรษฐกจิ
พอเพียง/ ผู้อ านวยการศูนย์
ส ารวจความคิดเห็น "นิด้า
โพล"/ ผู้อ านวยการศูนย์
คลังปัญญาและสารสนเทศ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

๙ K-RG ๒.๗ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้บริจาคเงินให้สถาบัน N/A N/A N/A เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ผู้อ านวยการกองงานผู้บริหาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/
 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

หมายเหตุ : K-... หมายถงึ KPI (ผลลัพธ์ที่เกดิกบัสถาบัน) ส่วน O-... หมายถงึ OKR (ผลผลิตหลักที่สามารถสร้างให้เกดิผลลัพธ์)
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ตัวช้ีวัดทีต่อบสนองยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

๒๕๖๐ ๒๕๖๑
๒๕๖๒ 

(รอบ ๙ เดือน)
ผู้ก ากับ/ ติดตาม

ค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
ตัวช้ีวัด ผู้ดูแลรับผิดชอบล าดับ

๑๐ O-RG ๓.๒ จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ N/A N/A N/A ๒ หลักสูตร คณบดี ๑๒ คณะ/ วิทยาลัย/
ผู้อ านวยการส านักสิริพัฒนา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

๑๑ O-RG ๓.๕ จ านวนหลักสูตรบูรณาการรายวิชา
ระหว่างคณะ

N/A N/A N/A ๑ หลักสูตร คณบดี ๑๒ คณะ/ วิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

๑๒ O-RG ๓.๖ จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมที่สามารถเรียน
ร่วมกบันักศึกษาในหลักสูตรภาคพิเศษ/ 
ภาคปกติ

N/A N/A N/A ๑๒ หลักสูตร คณบดี ๑๒ คณะ/ วิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

๑๓ K-RG ๔.๑ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้บริการฝึกอบรม
รายใหม่

๒๕ คน
(ร้อยละ ๓๐.๕๖)

๒๘ คน
(ร้อยละ 
๑๒.๐๐)

N/A เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาที่ย่ังยืนและ
เศรษฐกจิพอเพียง/ 
ผู้อ านวยการศูนย์คลัง
ปัญญาและสารสนเทศ/ 
ผู้อ านวยการส านักสิริพัฒนา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

๑๔ O-RG ๕.๒ จ านวนโครงการ/ กจิกรรมที่สร้างรายได้
จากเงินบริจาค

N/A N/A N/A ๔ โครงการ/ กจิกรรม ผู้อ านวยการกองงานผู้บริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

๑๕ O-RG ๖.๒ โครงการ/ กจิกรรมที่สร้างรายได้จาก
ทรัพย์สินของสถาบัน

N/A N/A N/A ๒ โครงการ/ กจิกรรม ผู้อ านวยการกองกลาง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กลยทุธ์ที่ ๑.๓ การเพ่ิมแหลง่รายได้

หมายเหตุ : K-... หมายถงึ KPI (ผลลัพธ์ที่เกดิกบัสถาบัน) ส่วน O-... หมายถงึ OKR (ผลผลิตหลักที่สามารถสร้างให้เกดิผลลัพธ์)
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โครงการที่สนับสนุนยทุธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

จ านวนเงิน (บาท)    แหล่งเงิน    ผู้รบัผิดชอบ
๑๐,๓๖๐,๐๐๐

๑,๑๙๕,๐๐๐
- โครงการการออกแบบคลาสแบบออนไลน์ ๑,๐๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารธุรกจิ
- โครงการประเมินผลหลักสูตร ๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะภาษาและการส่ือสาร
- โครงการหลักสูตรในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์ 

(นานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ (Doctor of Philosophy Program in Logistics Management 
International Program)*

๕๐,๐๐๐ เงินรายได้ คณะสถติิประยกุต์

- โครงการหลักสูตรในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการความเส่ียง
ความมัน่คงทางไซเบอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ (Master of Science Cybersecurity Risk 

๕๐,๐๐๐ เงินรายได้ คณะสถติิประยกุต์

- โครงการเปิดหลักสูตรใหม่/ ปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาโท/ ปริญญาเอก ๒๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะภาษาและการส่ือสาร
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านประเมินผลหลักสูตร ๑๕,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม
- โครงการปรับปรุงหลักสูตร ๑๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม
- โครงการศึกษาความต้องการหลักสูตรระยะส้ันควบกบัการเรียนการสอนที่จงัหวัดระยอง* - - คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม

๑,๒๔๕,๐๐๐
- โครงการพัฒนาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

(Edventure/ Student Journey)
๑,๐๙๕,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

- โครงการ Citizenship and Professionalism ๑๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- โครงการสร้างหลักสูตรใหม่ เช่น หลักสูตรผู้จดัการส่ิงแวดล้อม/ หลักสูตรพลังงาน/ การเสวนาหัวขอ้ที่

น่าสนใจ*
- สมาคมศิษยเ์กา่และ

คณะบริหารการพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม/ 
กระทรวงพลังงาน/ 
คณะบริหารการพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม

คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม

๗,๙๒๐,๐๐๐
- โครงการให้บริการส ารวจความคิดเห็นเชิงธุรกจิ (โพลธุรกจิ) (ภายใต้โครงการของศูนยส์ ารวจความคิดเห็น 

"นิด้าโพล")*
๗,๘๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของศูนย์ ศูนยส์ ารวจความคิดเห็น "นิด้าโพล"

หมายเหตุ : * หมายถงึ โครงการที่เพิ่มเติมในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยทุธศาสตร ์/กลยทุธ์ /โครงการ
ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ เพ่ิมขีดความสามารถในการหารายได้ (Revenue Generation)

กลยทุธท์ี่ ๑.๒ การเพ่ิมจ านวนผู้รับบริการ

กลยทุธท์ี่ ๑.๓ การเพ่ิมแหล่งรายได้

กลยทุธท์ี่ ๑.๑ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สูผ่ลิตภัณฑ์คุณค่าสูง (High Value Product)
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โครงการที่สนับสนุนยทุธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

จ านวนเงิน (บาท)    แหล่งเงิน    ผู้รบัผิดชอบยทุธศาสตร ์/กลยทุธ์ /โครงการ
ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ เพ่ิมขีดความสามารถในการหารายได้ (Revenue Generation)
- โครงการการบริหารเงินเพื่อการลงทุน และการจดัอบรมหลักสูตรระยะส้ันเพื่อหารายได้เขา้คณะ* ๑๐๐,๐๐๐ คณะบริหารการพัฒนา

ส่ิงแวดล้อม
คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม

- โครงการพัฒนาสังคมร่วมกบัสมาคมศิษยเ์กา่ คณะพัฒนาสังคม ๒๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม
- โครงการอบรมทางด้านนิเทศศาสตร์* - เกบ็ค่าธรรมเนียม คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการ

จดัการหมายเหตุ : * หมายถงึ โครงการที่เพิ่มเติมในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กลยทุธท์ี่ ๑.๓ การเพ่ิมแหล่งรายได้ (ต่อ)
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ตัวช้ีวัดทีต่อบสนองยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

๒๕๖๐ ๒๕๖๑
๒๕๖๒ 

(รอบ ๙ เดือน)

๑๖ K-RP ๑.๒ สัดส่วนหลักสูตรได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากล

๔ หลักสูตร ๑๐ หลักสูตร ๔ หลักสูตร ร้อยละ 4๐ คณบดี ๑๒ คณะ/ 
วิทยาลัย/ ผู้อ านวยการ
กองแผนงาน

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

๑๗ O-RP ๑.๕ สถาบันมีแผนการเข้าสู่การ
รับรองมาตรฐานคุณภาพระดับ
สากล

N/A N/A ๑ แผน ๑ แผน ผู้อ านวยการกองแผนงาน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

๑๘ K-RP ๑.๖ สัดส่วนหน่วยงานสนับสนุนใน
สถาบันได้รับการรับรอง
มาตรฐานที่มีความน่าเชื่อถือ

๑ หน่วยงาน ๔ หน่วยงาน ๖ หน่วยงาน ร้อยละ ๕๐ 
(กองและส านัก)

ผู้อ านวยการส านักวิจัย/ 
ผู้อ านวยการส านักสิริ
พัฒนา/ ผู้อ านวยการ
ส านักบรรณสารการ
พัฒนา/ ผู้อ านวยการส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ/ 
ผู้อ านวยการกองบริการ
การศึกษา/ ผู้อ านวยการ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

๑๙ O-RP ๒.๑ ผลการศึกษาแนวทางการสร้าง
ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ 
(Trust Drivers)

N/A N/A N/A ๑ ผลการศึกษา กองแผนงาน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

ยทุธศาสตร์ที่ ๒: เพ่ิมช่ือเสยีง การยอมรับ Brand Value (Reputation)

กลยทุธ์ที่ ๒.๑ การได้รับรองมาตรฐานระดับชาติและระดับสากล

ผู้ก ากับ/ ติดตามล าดับ ตัวช้ีวัด
ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.

ค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ดูแลรับผิดชอบ

หมายเหตุ : K-... หมายถงึ KPI (ผลลัพธ์ที่เกดิกบัสถาบัน) ส่วน O-... หมายถงึ OKR (ผลผลิตหลักที่สามารถสร้างให้เกดิผลลัพธ์)
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ตัวช้ีวัดทีต่อบสนองยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

๒๕๖๐ ๒๕๖๑
๒๕๖๒ 

(รอบ ๙ เดือน)
ผู้ก ากับ/ ติดตามล าดับ ตัวช้ีวัด

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
ค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้ดูแลรับผิดชอบ

๒๐ O-RP ๒.๒ หลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อ
สร้างชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ
ให้กบัสถาบัน

N/A N/A ๒ หลักสูตร ๑ หลักสูตร ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษา
การพัฒนาที่ย่ังยืนและ
เศรษฐกจิพอเพียง/ 
ผู้อ านวยการศูนย์คลัง
ปัญญาและสารสนเทศ/ 
ผู้อ านวยการส านักสิริพัฒนา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

๒๑ O-RP ๒.๓ งานวิจัยที่พัฒนาขึ้นเพื่อสร้าง
ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือให้กบั
สถาบัน

N/A N/A ๒๕ เร่ือง ๓ เร่ือง คณบดี ๑๒ คณะ/ 
วิทยาลัย/ ผู้อ านวยการ
ศูนย์บริการวิชาการ/ 
ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษา
การพัฒนาที่ย่ังยืนและ
เศรษฐกจิพอเพียง/ 
ผู้อ านวยการศูนย์คลัง
ปัญญา/ ผู้อ านวยการ
ส านักวิจัย

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

๒๒ O-RP ๒.๔ เคร่ืองมือและกลไกการส ารวจ
การรับรู้ชื่อเสียงของนิด้า

N/A N/A N/A ๑ เคร่ืองมือและกลไก 
(ภายใน ๖ เดือน)

กองงานผู้บริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

๒๓ K-RP ๒.๕ จ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
ระดับนานาชาติหรือระดับชาติ

๔๐ คน ๓๙ คน ๑๗ คน ๔0 คน คณบดี ๑๒ คณะ/ วิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

กลยทุธ์ที่ ๒.๒ การมีช่ือเสยีงเป็นที่ยอมรับระดับประเทศและสากล

หมายเหตุ : K-... หมายถงึ KPI (ผลลัพธ์ที่เกดิกบัสถาบัน) ส่วน O-... หมายถงึ OKR (ผลผลิตหลักที่สามารถสร้างให้เกดิผลลัพธ์)
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ตัวช้ีวัดทีต่อบสนองยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

๒๕๖๐ ๒๕๖๑
๒๕๖๒ 

(รอบ ๙ เดือน)
ผู้ก ากับ/ ติดตามล าดับ ตัวช้ีวัด

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
ค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้ดูแลรับผิดชอบ

๒๔ K-RP ๓.๒ จ านวนศิษย์เกา่ที่ประสบ
ความส าเร็จและสร้างชื่อเสียง
ให้กบัสถาบัน

N/A N/A ๑๙ คน ๒0 คน คณบดี ๑๒ คณะ/ วิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

๒๕ K-RP ๔.๑ จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ (เท่าจ านวน
อาจารย์)

๑๘๑ ชิ้น ๑๑๓ ชิ้น ๑๗๗ ชิ้น ๑๑๐ ชิ้น คณบดี ๑๒ คณะ/ 
วิทยาลัย/ ผู้อ านวยการ
ส านักวิจัย

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

๒๖ K-RP ๔.๒  จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติใน
ฐานข้อมูลระดับ Top Rank

๗๑ ชิ้น ๙๘ ชิ้น ๗๐ ชิ้น ๗๐ ชิ้น คณบดี ๑๒ คณะ/ 
วิทยาลัย/ ผู้อ านวยการ
ส านักวิจัย

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

๒๗ K-RP ๔.๓ จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
หรือการยกย่องระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ

๔๗ ชิ้น ๓๙ ชิ้น ๘ ชิ้น ๓๐ ชิ้น คณบดี ๑๒ คณะ/ 
วิทยาลัย/ ผู้อ านวยการ
ส านักวิจัย

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

๒๘ K-RP ๕.๑ ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ร้อยละ 
๘๕.๐๐

ร้อยละ 
๘๔.๒๘

ร้อยละ ๘๔.๒๐ ร้อยละ ๘๕ คณบดี ๑๒ คณะ/ 
วิทยาลัย/ ผู้อ านวยการ
กองแผนงาน

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

๒๙ K-RP ๕.๒  ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง
ต่อสมรรถนะและทักษะของบัณฑิต

ร้อยละ 
๘๒.๐๐

N/A ร้อยละ ๘๔.๔๐ ร้อยละ ๘๐ คณบดี ๑๒ คณะ/ 
วิทยาลัย/ ผู้อ านวยการ
กองแผนงาน

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

กลยทุธ์ที่ ๒.๓ การมีผลผลติที่สร้างผลกระทบสงูต่อสงัคม

กลยทุธ์ที่ ๒.๒ การมีช่ือเสยีงเป็นที่ยอมรับระดับประเทศและสากล (ต่อ)

หมายเหตุ : K-... หมายถงึ KPI (ผลลัพธ์ที่เกดิกบัสถาบัน) ส่วน O-... หมายถงึ OKR (ผลผลิตหลักที่สามารถสร้างให้เกดิผลลัพธ์)
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ตัวช้ีวัดทีต่อบสนองยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

๒๕๖๐ ๒๕๖๑
๒๕๖๒ 

(รอบ ๙ เดือน)
ผู้ก ากับ/ ติดตามล าดับ ตัวช้ีวัด

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
ค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้ดูแลรับผิดชอบ

๓๐ O-RP ๖.๑ จ านวนเนื้อหาส่ือเผยแพร่องค์
ความรู้จากผลงานวิจัยของ
สถาบันสู่สาธารณะ

N/A N/A N/A 36 ชิ้น ผู้อ านวยการส านักวิจัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

๓๑ O-RP ๖.๒ จ านวนคร้ังในการเผยแพร่องค์
ความรู้ของบุคลากรสถาบันเพื่อ
เสนอเป็นทางออกส าหรับแกไ้ข
ปัญหาสังคม

N/A N/A ๒๙ คร้ัง ๖ คร้ัง คณบดี ๑๒ คณะ/ วิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

๓๒ O-RP ๖.๓ จ านวนผลงานบริการวิชาการที่
สร้างชื่อเสียงระดับสูง (High 
Impact) ให้กบัสถาบัน

N/A N/A ๑๘ ผลงาน 12 ผลงาน คณบดี ๑๒ คณะ/ วิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

๓๓
O-RP ๖.๔ จ านวนงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อ

สังคมสูง
N/A N/A ๗ เร่ือง 6 เร่ือง คณบดี ๑๒ คณะ/ 

วิทยาลัย/ ผู้อ านวยการ
ส านักวิจัย

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

๓๔
O-RP ๖.๕ จ านวนผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศ/ ผลงานวิชาการรับใช้
สังคม

๗๕ 
โครงการวิจัย

๑๒๖ 
โครงการวิจัย

๑๒๑ 
โครงการวิจัย

๑๐๐ โครงการวิจัย คณบดี ๑๒ คณะ/ 
วิทยาลัย/ ผู้อ านวยการ
ส านักวิจัย

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

๓๕
K-RP ๖.๖ จ านวนชุมชน/องค์กรที่สถาบันได้

น าองค์ความรู้ไปพัฒนา/ 
ยกระดับชุมชน/องค์กร

N/A N/A ๑๘ 
ชุมชน/ องค์กร

๑๔ ชุมชน/ องค์กร คณบดี ๑๒ คณะ/ 
วิทยาลัย/ ผู้อ านวยการ
ส านักวิจัย

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

๓๖
K-RP ๗.๑ อตัราการถูกอา้งองิในบทความ

วิจัย/บทความวิชาการ
สัดส่วน ๑.๘๗ สัดส่วน ๒.๐๒ N/A สัดส่วน ๒ คณบดี ๑๒ คณะ/ 

วิทยาลัย/ ผู้อ านวยการ
ส านักวิจัย

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

กลยทุธ์ที่ ๒.๓ การมีผลผลติที่สร้างผลกระทบสงูต่อสงัคม (ต่อ)

หมายเหตุ : K-... หมายถงึ KPI (ผลลัพธ์ที่เกดิกบัสถาบัน) ส่วน O-... หมายถงึ OKR (ผลผลิตหลักที่สามารถสร้างให้เกดิผลลัพธ์)
21



ตัวช้ีวัดทีต่อบสนองยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

๒๕๖๐ ๒๕๖๑
๒๕๖๒ 

(รอบ ๙ เดือน)
ผู้ก ากับ/ ติดตามล าดับ ตัวช้ีวัด

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
ค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้ดูแลรับผิดชอบ

๓๗
K-RP ๘.๑ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาได้

งานท าภายใน ๑ ปี คณะ
ร้อยละ 
๖๒.๔๘

ร้อยละ 
๗๐.๘๓

ร้อยละ ๙๔.๑๘ ร้อยละ ๘๐ คณบดี ๑๒ คณะ/ 
วิทยาลัย/ ผู้อ านวยการ
กองแผนงาน

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

๓๘
K-RP ๘.๒ ร้อยละของอตัราเงินเดือนที่

เพิ่มขึ้นของบัณฑิตหลังส าเร็จ
การศึกษา

N/A N/A N/A ร้อยละ ๑๕ คณบดี ๑๒ คณะ/ วิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

๓๙ O-RP ๙.๑ ผลการศึกษาแนวทางการส่ือสาร
เพื่อสร้างและรักษาภาพลักษณ์
ของสถาบัน

N/A N/A ๓๗ ช่องทาง ๑ เร่ือง 
(ภายใน ๙ เดือน)

ผู้อ านวยการกองงาน
ผู้บริหาร

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

๔๐ O-RP ๙.๒ จ านวนเนื้อหาที่สามารถสร้างและ
รักษาภาพลักษณ์ของสถาบัน

N/A N/A ๕๙ เร่ือง ๒๔ เร่ือง คณบดี ๑๒ คณะ/ วิทยาลัย/
 ผู้อ านวยการส านักวิจัย/ 
ผู้อ านวยการส านักสิริพฒันา/
 ผู้อ านวยการศูนย์บริการ
วิชาการ/ ผู้อ านวยการศูนย์
ศึกษาการพฒันาที่ย่ังยืนและ
เศรษฐกิจพอเพยีง/ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจ
ความคิดเห็น "นิด้าโพล"/ 
ผู้อ านวยการศูนย์คลังปัญญา
และสารสนเทศ/ 
ผู้อ านวยการกองงานผู้บริหาร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

กลยทุธ์ที่ ๒.๔ การสื่อสารเพ่ือบริหารภาพลกัษณท์ี่มีประสทิธิผล

กลยทุธ์ที่ ๒.๓ การมีผลผลติที่สร้างผลกระทบสงูต่อสงัคม (ต่อ)

หมายเหตุ : K-... หมายถงึ KPI (ผลลัพธ์ที่เกดิกบัสถาบัน) ส่วน O-... หมายถงึ OKR (ผลผลิตหลักที่สามารถสร้างให้เกดิผลลัพธ์)
22



ตัวช้ีวัดทีต่อบสนองยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

๒๕๖๐ ๒๕๖๑
๒๕๖๒ 

(รอบ ๙ เดือน)
ผู้ก ากับ/ ติดตามล าดับ ตัวช้ีวัด

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
ค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้ดูแลรับผิดชอบ

๔๑ O-RP ๑๐.๑ ผลการพัฒนาเคร่ืองมือวัดและผล
ส ารวจการเป็นที่รู้จักของสถาบัน

N/A N/A N/A เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ผู้อ านวยการกองงาน
ผู้บริหาร/ ผู้อ านวยการ
กองแผนงาน

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

๔๒ K-RP ๑๑.๑ อตัราการเพิ่มขึ้นของการชมเข้า
ชมส่ือออนไลน์ช่องต่างๆ ของ
สถาบัน

N/A N/A N/A ร้อยละ ๑๐ ผู้อ านวยการกองงาน
ผู้บริหาร

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน/ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

๔๓ K-RP ๑๒.๒ ร้อยละของหน่วยงานผู้ใช้บริการ
เดิมในรอบ ๒ ปีที่กลับมาใช้
บริการวิชาการซ้ า

N/A N/A N/A ร้อยละ ๑๐ ผู้อ านวยการศูนย์บริการ
วิชาการ/  ผู้อ านวยการศูนย์
ศึกษาการพัฒนาที่ย่ังยืนและ
เศรษฐกจิพอเพียง/ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความ
คิดเห็น "นิด้าโพล"/ 
ผู้อ านวยการศูนย์คลังปัญญา
และสารสนเทศ/ ผู้อ านวยการ
ส านักสิริพัฒนา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

๔๔ K-RP ๑๒.๓ ร้อยละของผู้เข้าอบรมเดิมในรอบ
 ๒ ปีที่กลับมาใช้บริการฝึกอบรม
ซ้ า

N/A N/A N/A ร้อยละ ๑๐ ผู้อ านวยการศูนย์บริการ
วิชาการ/  ผู้อ านวยการศูนย์
ศึกษาการพัฒนาที่ย่ังยืนและ
เศรษฐกจิพอเพียง/ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความ
คิดเห็น "นิด้าโพล"/ 
ผู้อ านวยการศูนย์คลังปัญญา
และสารสนเทศ/ ผู้อ านวยการ
ส านักสิริพัฒนา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

กลยทุธ์ที่ ๒.๕ ผู้ใช้บริการมีความประทับใจสงู

กลยทุธ์ที่ ๒.๔ การสื่อสารเพ่ือบริหารภาพลกัษณท์ี่มีประสทิธิผล (ต่อ)

หมายเหตุ : K-... หมายถงึ KPI (ผลลัพธ์ที่เกดิกบัสถาบัน) ส่วน O-... หมายถงึ OKR (ผลผลิตหลักที่สามารถสร้างให้เกดิผลลัพธ์)
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โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ/์ โครงการ* จ านวนเงิน (บาท)    แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ
๘๓,๙๒๘,๕๐๐

กลยทุธ์ที ่๒.๑ การไดร้ับรองมาตรฐานระดบัชาตแิละระดบัสากล ๑๑,๒๕๔,๐๐๐
- โครงการประกนัคุณภาพการศึกษา ๕,๐๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารธุรกจิ
- โครงการสนับสนุนการจดักจิกรรมส่งเสริมการเขา้สู่สากล (ภายใต้โครงการบริหารจดัการ 

สพบ. เพือ่พัฒนาสถาบันสู่ความยั่งยนื)
๒,๕๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน กองแผนงาน

- โครงการพัฒนาสถาบันสู่การรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล ๑,๕๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน กองแผนงาน
- โครงการพัฒนาคุณภาพสู่สากล ๕๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม

- โครงการรับรองหลักสูตรสู่มาตรฐานระดับสากล UNWTO ๔๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะการจดัการการท่องเทีย่ว
- โครงการเตรียมความพร้อมหลักสูตรระดับปริญญาโท เพือ่ขอรับการตรวจประเมินตาม

หลักเกณฑ์ของเครือขา่ยการประกนัคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน
๓๔๔,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

- โครงการประเมินคุณภาพหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ๓๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาการเศรษฐกจิ
- โครงการประกนัคุณภาพการศึกษาสู่สากล ๒๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจดัการ

- โครงการเตรียมความพร้อมเพือ่รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ EPAS ๒๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ วิทยาลัยนานาชาติ
- โครงการรับรองมาตรฐานการศึกษาสากล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563* ๑๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ (หมวดเงิน

อดุหนุนทัว่ไป
คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม

- โครงการประกนัคุณภาพการศึกษา ๑๒๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะภาษาและการส่ือสาร
- โครงการประกนัคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพือ่ความเป็นเลิศ 

EdPEx/AUN-QA
๓๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนิติศาสตร์

- โครงการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา ๑๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม
กลยทุธ์ที ่๒.๒ การมีชือ่เสยีงเป็นทีย่อมรับระดบัประเทศและสากล ๓๑,๐๕๒,๗๐๐

- โครงการประชมุทางวิชาการระดับนานาชาติ EROPA คร้ังที ่65 ๔,๒๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
- โครงการการพัฒนาทักษะการออกแบบนโยบายและแผนด้วยหลักการออกแบบบริการ (Policy

 Lab and Service Lab) ขององค์กรภาครัฐ (ภายใต้โครงการบริการวิชาการแกสั่งคม)
๓,๕๓๗,๕๐๐ เงินแผ่นดิน กองแผนงาน

- โครงการการพัฒนาทักษะผู้น าส าหรับโลกอนาคต ส าหรับผู้บริหารระดับสูง (Upskill 
Executive Leader for Future Leadership) (ภายใต้โครงการบริการวิชาการแกสั่งคม)

๓,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน กองแผนงาน

หมายเหตุ : * หมายถงึ โครงการทีเ่พิม่เติมในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที ่2 เพ่ิมชื่อเสียง การยอมรับ Brand Value (Reputation)
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โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ/์ โครงการ* จ านวนเงิน (บาท)    แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที ่2 เพ่ิมชื่อเสียง การยอมรับ Brand Value (Reputation)กลยทุธ์ที ่๒.๒ การมีชือ่เสยีงเป็นทีย่อมรับระดบัประเทศและสากล (ตอ่)

- โครงการการพัฒนาศักยภาพขา้ราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ภายใต้โครงการบริการ
วิชาการแกสั่งคม)

๒,๕๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน กลุ่มงานนโยบายสถาบันและการประชมุ 
กองงานผู้บริหาร

- โครงการการพัฒนาศักยภาพนักบริหารยทุธศาสตร์ (ภายใต้โครงการบริการวิชาการแกสั่งคม) ๒,๕๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน กลุ่มงานนโยบายสถาบันและการประชมุ 
กองงานผู้บริหาร

- โครงการการพัฒนาศักยภาพเยาวชนผ่านการฝึกอบรมทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที ่21 ด้าน
การเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills-4Cs) (ภายใต้โครงการบริการ
วิชาการแกสั่งคม)

๑,๕๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน ศูนยศึ์กษาการพัฒนาทีย่ั่งยนืและเศรษฐกจิพอเพียง

- โครงการการเสริมสร้างศักยภาพของคนวัยท างานให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และมีความรู้
หลัก เพือ่การด ารงชวีิตในศตวรรษที ่21 (ภายใต้โครงการบริการวิชาการแกสั่งคม)

๑,๕๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะพัฒนาการเศรษฐกจิ

- โครงการค่ายพัฒนา Soft Skill ให้แกแ่รงงานภาคอตุสาหกรรม (ภายใต้โครงการบริการ
วิชาการแกสั่งคม)

๑,๕๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

- โครงการนิด้าพัฒนาผู้น า (ภายใต้โครงการบริการวิชาการแกสั่งคม) ๑,๒๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน กลุ่มงานส่ือสารองค์การและกจิกรรมเพือ่สังคม กอง
งานผู้บริหาร

- โครงการการพัฒนาพีอาร์ดิจทิัล 4.0 หน่วยงานภาครัฐ (ภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่
สังคม)

๑,๒๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจดัการ
- โครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ๑,๐๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารธุรกจิ
- โครงการการจดัประชมุวิชาการในวันสถาปนาสถาบัน (ภายใต้โครงการสนับสนุนการถา่ยทอด

องค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์สู่สังคม)
๑,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน ส านักวิจยั

- โครงการการจดังานประชมุวิชาการระดับนานาชาติ (ภายใต้โครงการสนับสนุนการถา่ยทอด
องค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์สู่สังคม)

๑,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน ส านักวิจยั

- โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เครือขา่ยพัฒนบริหารศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

๖๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน กองบริการการศึกษา

- โครงการการจดัประชมุสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ (ภายใต้โครงการสนับสนุนการ
ถา่ยทอดองค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์สู่สังคม)

๕๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน ส านักวิจยั

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

๕๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาการเศรษฐกจิ

หมายเหตุ : * หมายถงึ โครงการทีเ่พิม่เติมในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
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โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ/์ โครงการ* จ านวนเงิน (บาท)    แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที ่2 เพ่ิมชื่อเสียง การยอมรับ Brand Value (Reputation)กลยทุธ์ที ่๒.๒ การมีชือ่เสยีงเป็นทีย่อมรับระดบัประเทศและสากล (ตอ่)

- โครงการจดัท าวารสารวิชาการของคณะ ๔๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะสถติิประยกุต์
- โครงการพัฒนากรณีศึกษาเพือ่กา้วสู่ความเป็นสากล ๓๘๕,๒๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารธุรกจิ
- โครงการการพัฒนาผู้น าเยาวชนระดับมัธยมศึกษา (ภายใต้โครงการบริการวิชาการแกสั่งคม) ๓๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน ส านักสิริพัฒนา
- โครงการการพัฒนาศักยภาพคนในทักษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (ภายใต้โครงการบริการ

วิชาการแกสั่งคม)
๓๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ

- โครงการต าราและเอกสารวิชาการของคณะ ๒๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม
- โครงการวารสารทางวิชาการ ๒๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
- โครงการต าราและเอกสารวิชาการของคณะ ๒๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารธุรกจิ
- โครงการจดัท า "วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละองค์การ" (NIDA Human Resource 

and Organizational Development Journal หรือ NIDA HROD Journal)
๒๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

- โครงการวารสารและเอกสารวิชาการของคณะ ๑๗๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม
- โครงการต าราและเอกสารวิชาการของคณะ ๑๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาการเศรษฐกจิ
- โครงการอดุหนุนกจิกรรมวิชาการ ๑๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะสถติิประยกุต์
- โครงการประชมุวิชาการระดับชาติ/ นานาชาติ ๑๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะการจดัการการท่องเทีย่ว
- โครงการจดัท าวารสารวิชาการระดับชาติ/ นานาชาติ ๑๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะการจดัการการท่องเทีย่ว
- โครงการจดัท าวารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ๑๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจดัการ
- โครงการจดัประชมุวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ๑๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาการเศรษฐกจิ
- โครงการจดัประชมุวิชาการระดับชาติ/ นานาชาติด้านส่ิงแวดล้อม ๑๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม
- โครงการต าราและเอกสารวิชาการของคณะ ๘๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะภาษาและการส่ือสาร
- โครงการประชมุวิชาการการบริหารพัฒนาสังคมและยทุธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ๖๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม
- โครงการประชมุวิชาการระดับนานาชาติ ๖๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนิติศาสตร์
- โครงการส่งเสริมนักศึกษาเพือ่ได้รับรางวัล ๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
- โครงการประกวดการวางแผนเพือ่อนาคตประเทศไทย ๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
- โครงการจดัท าวารสาร เอกสารทางวิชาการ และวารสารบัณฑิต ๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนิติศาสตร์
- โครงการประชมุวิชาการระดับชาติ ๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนิติศาสตร์
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โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ/์ โครงการ* จ านวนเงิน (บาท)    แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที ่2 เพ่ิมชื่อเสียง การยอมรับ Brand Value (Reputation)กลยทุธ์ที ่๒.๒ การมีชือ่เสยีงเป็นทีย่อมรับระดบัประเทศและสากล (ตอ่)

- โครงการ NIDA Research Excellence Forum ๕๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน ส านักวิจยั
- โครงการสานสัมพันธ์นิติพัฒน์ ๑๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนิติศาสตร์
- โครงการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเพือ่ประโยชน์สาธารณะ (โพลสาธารณะ) (ภายใต้

โครงการของศูนยส์ ารวจความคิดเห็น "นิด้าโพล")*
- เงินรายได้ของสถาบัน ศูนยส์ ารวจความคิดเห็น "นิด้าโพล"

กลยทุธ์ที ่๒.๓ การมีผลผลติทีส่ร้างผลกระทบสงูตอ่สงัคม ๒๗,๗๐๕,๘๐๐
- โครงการห้องปฏิบัติการทางสังคมศาสตร์ (social lab) เพือ่ตอบโจทยท์้าทายการพัฒนา

ประเทศ
๕,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน ศูนยค์ลังปัญญาและสารสนเทศ

- โครงการทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที ่1 ระดับปริญญาเอก
- โครงการทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที ่1 ระดับปริญญาโท
- โครงการทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาต่างชาติ
- โครงการศูนยศึ์กษาการพัฒนาทีย่ั่งยนืและเศรษฐกจิพอเพียง ๔,๕๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน ศูนยศึ์กษาการพัฒนาทีย่ั่งยนืและเศรษฐกจิพอเพียง

- โครงการการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตในการท าวิทยานิพนธ์ (ภายใต้โครงการพัฒนาบัณฑิตให้มี
ศักยภาพเพือ่สนองรับนโยบายของชาติ)

๓,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน กองบริการการศึกษา

- โครงการการเสริมสร้างหลักคิดเศรษฐกจิพอเพียงเพือ่ชวีิตสมดุลยั่งยนื ส าหรับบุคลากรภาครัฐ 
ผู้น าชมุชน และประชาชนทัว่ไป (ภายใต้โครงการบริการวิชาการแกสั่งคม)

๒,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน ศูนยศึ์กษาการพัฒนาทีย่ั่งยนืและเศรษฐกจิพอเพียง

- โครงการการฝึกอบรมผู้สูงอาย ุ"หลักสูตรเสริมสร้างทักษะทีห่ลากหลายของผู้สูงอายุ" 
(Senior Empowerment Program : SEP) (ภายใต้โครงการบริการวิชาการแกสั่งคม)

๑,๕๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน ส านักวิจยั

- โครงการการสร้างความตระหนักและเสริมสร้างความรู้ให้กบัเยาวชนในการลดปัญหามลพิษฝุ่น
ละอองทางอากาศและแนวทางในการป้องกนัสุขภาพ (ภายใต้โครงการบริการวิชาการแกสั่งคม)

๑,๕๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม

- โครงการการแบ่งปันความรู้ด้านการจดัการขยะชมุชนจากใจวัยเกษียณสู่วัยกระเตาะ (ภายใต้
โครงการบริการวิชาการแกสั่งคม)

๑,๕๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม

- โครงการการเสริมสร้างธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมให้กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคอตุสาหกรรม เพือ่รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกจิภาคตะวันออกอยา่งยั่งยนื (ภายใต้
โครงการบริการวิชาการแกสั่งคม)

๑,๕๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม

หมายเหตุ : * หมายถงึ โครงการทีเ่พิม่เติมในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กองบริการการศึกษาเงินรายได้ของสถาบัน๕,๐๐๐,๐๐๐
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โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ/์ โครงการ* จ านวนเงิน (บาท)    แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที ่2 เพ่ิมชื่อเสียง การยอมรับ Brand Value (Reputation)กลยทุธ์ที ่๒.๓ การมีผลผลติทีส่ร้างผลกระทบสงูตอ่สงัคม (ตอ่)

- โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะและน าทิง้อยา่งรู้คุณค่า เพือ่พัฒนาบึง
กระเทียมและสวนน้ าร่มไทร เป็นแหล่งอาหารทีย่ั่งยนืตามศาสตร์พระราชา (ภายใต้โครงการ
บริการวิชาการแกสั่งคม)

๑,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม

- โครงการพยากรณ์และวิเคราะห์เศรษฐกจิ ๒๙๐,๘๐๐ เงินแผ่นดิน คณะพัฒนาการเศรษฐกจิ
- โครงการ HRD Intelligence and HRD Research Day ๒๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- โครงการจดัท าบทวิเคราะห์ทางเศรษฐกจิเผยแพร่ต่อสาธารณะ ๒๓๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาการเศรษฐกจิ
- โครงการ HROD TALK ร่วมกบัส่ือ Theory and Application Linked Knowledge ๘๕,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- โครงการเตรียมความพร้อมกาย วาจา ใจ และพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความส าเร็จส าหรับนักศึกษา

ภาคปกติ
๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

- โครงการฝึกงานส าหรับนักศึกษาภาคปกติ ๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
- โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามกรอบศตวรรษที ่21 ๕๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน กลุ่มงานกจิการนักศึกษา กองงานผู้บริหาร
- โครงการเสริมสร้างศักยภาพการหาทุนวิจยั ๕๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน ส านักวิจยั
- โครงการอบรมให้ความรู้ เร่ือง "ขอ้ควรระวังการคัดลอกวิทยานิพนธ์ส าหรับการเขยีนรายงาน

ทางวิชาการ" ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
๓๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน กองบริการการศึกษา

- โครงการเผยแพร่ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ผ่านส่ือโทรทัศน์ ๒๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาการเศรษฐกจิ

- โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ส าหรับศตรวรรษที ่21 ๒๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม
- โครงการจดัท า Newsletter เทิดเทีย่วไทย ๒๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะการจดัการการท่องเทีย่ว
- โครงการหลักสูตรอบรมด้านกฎหมาย ๒๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนิติศาสตร์
- โครงการเผยแพร่งานวิจยัร่วมกบัส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติและส านักงาน

คณะกรรมการการอดุมศึกษา
๒๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน ส านักวิจยั

- โครงการค่ายนักกฎหมายวิถไีทย วิถธีรรม ๑๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนิติศาสตร์
- โครงการอาศรมวิชาการ ๑๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนิติศาสตร์
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โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ/์ โครงการ* จ านวนเงิน (บาท)    แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที ่2 เพ่ิมชื่อเสียง การยอมรับ Brand Value (Reputation)กลยทุธ์ที ่๒.๔ การสือ่สารเพ่ือบริหารภาพลกัษณ์ทีม่ีประสทิธิผล ๑๓,๙๑๖,๐๐๐

- โครงการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์สู่สังคม (ภายใต้โครงการสนับสนุน
การถา่ยทอดองค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์สู่สังคม)

๕,๕๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน ส านักงานอธิการบดี

- โครงการค่ายเยาวชน (ภายใต้โครงการบริการวิชาการแกสั่งคม) ๑,๕๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน กลุ่มงานกจิการนานาชาติ กองงานผู้บริหาร
- โครงการพัฒนาภาพลักษณ์ของสถาบันต่อกลุ่มเป้าหมาย ๑,๐๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน กองแผนงาน
- โครงการการศึกษานานาชาติและเจรจาธุรกจิของคณะ/ ส านัก ๘๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน กลุ่มงานกจิการนานาชาติ กองงานผู้บริหาร
- โครงการเดินทางไปเจรจาความร่วมมือและประชาสัมพันธ์แนะน าหลักสูตรการศึกษา ๘๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน กลุ่มงานกจิการนานาชาติ กองงานผู้บริหาร
- โครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ ๖๖๑,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน กลุ่มงานส่ือสารองค์การและกจิกรรมเพือ่สังคม 

กองงานผู้บริหาร
- โครงการจดังาน Home Coming Day ๖๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารธุรกจิ
- โครงการ Thank You Gift (ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์)* ๕๕๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน 

และเงินรายได้ของศูนย์
ศูนยส์ ารวจความคิดเห็น "นิด้าโพล"

- โครงการเสวนาวิชาการและการแถลงขา่ว (ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์)* - เงินรายได้ของสถาบัน 
(250,000 บาท) และ
เงินรายได้ของศูนย ์
(300,000 บาท)

ศูนยส์ ารวจความคิดเห็น "นิด้าโพล"

- โครงการพัฒนาเว็บไซต์ (ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์)* - เงินรายได้ของสถาบัน 
(250,000 บาท) และ
เงินรายได้ของศูนย ์
(300,000 บาท)

ศูนยส์ ารวจความคิดเห็น "นิด้าโพล"

- โครงการการเป็นนานาชาติ ๕๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารธุรกจิ
- โครงการนิด้าจติอาสา (ภายใต้โครงการบริการวิชาการแกสั่งคม) ๕๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน กลุ่มงานกจิการนักศึกษา กองงานผู้บริหาร
- โครงการประชาสัมพันธ์เชงิรุก* ๒๕๐,๐๐๐ งบภาคพิเศษและงบ

ปริญญาเอก
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจดัการ

- โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมเบือ้งต้น และการส่ือสารขา้มวัฒนธรรมส าหรับนักศึกษาต่างชาติ ๑๔๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน กลุ่มงานกจิการนานาชาติ กองงานผู้บริหาร
- โครงการ Home Coming Day ๑๒๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม

หมายเหตุ : * หมายถงึ โครงการทีเ่พิม่เติมในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
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โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ/์ โครงการ* จ านวนเงิน (บาท)    แหล่งเงิน ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที ่2 เพ่ิมชื่อเสียง การยอมรับ Brand Value (Reputation)กลยทุธ์ที ่๒.๔ การสือ่สารเพ่ือบริหารภาพลกัษณ์ทีม่ีประสทิธิผล

- โครงการประชาสัมพันธ์วันสถาปนาคณะ ๑๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจดัการ
- โครงการสร้างเครือขา่ยกจิกรรมเพือ่สังคมสู่การพัฒนาชมุชนอยา่งยั่งยนื ๑๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน กลุ่มงานส่ือสารองค์การและกจิกรรมเพือ่สังคม 

กองงานผู้บริหาร
- โครงการ NIDA USR สร้างจติส านึกชว่ยเหลือสังคม ๑๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน กลุ่มงานส่ือสารองค์การและกจิกรรมเพือ่สังคม 

กองงานผู้บริหาร
- โครงการกจิกรรมนันทนาการให้แกน่ักศึกษาต่างชาติ ๑๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน กลุ่มงานกจิการนานาชาติ กองงานผู้บริหาร
- โครงการประชาสัมพันธ์เพือ่เสริมสร้างภาพลักษณ์ ๗๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
- โครงการสถติิประยกุต์เพือ่สังคม ๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะสถติิประยกุต์
- โครงการ Home Coming Day ๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม
- โครงการส่งเสริมการอา่นและบริการชมุชน ๒๕,๐๐๐ เงินกองทุนพัฒนา

ทรัพยากรสารสนเทศ
ส านักบรรณสารการพัฒนา

- โครงการสร้างความร่วมมือเกี่ยวกบัขบวนการเสรีไทยและการร าลึกเสรีไทย ๓๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน ส านักบรรณสารการพัฒนา
- โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติโดยภาพรวมของ

สถาบัน (NIDA IP)
๕๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน กลุ่มงานกจิการนานาชาติ กองงานผู้บริหาร

- โครงการ NIDA Team Forum ๓๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน สภาคณาจารย์
- โครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ๑๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาการเศรษฐกจิ
- โครงการความร่วมมือกบัสมาคมศิษยเ์กา่ ๑๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนิติศาสตร์

กลยทุธ์ที ่๒.๕ ผู้ใชบ้ริการมีความประทับใจสงู
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ตัวช้ีวัดทีต่อบสนองยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

๒๕๖๐ ๒๕๖๑
๒๕๖๒ 

(รอบ ๙ เดือน)

๔๕ K-OP ๑.๒ ความพึงพอใจของบัณฑิต ร้อยละ 
๘๐.๘๐

ร้อยละ 
๘๑.๘๕

ร้อยละ ๘๒.๒๐ ร้อยละ ๘๐ คณบดี ๑๒ คณะ/ วิทยาลัย/
 ผู้อ านวยการกองแผนงาน

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

๔๖ K-OP ๑.๓ ความพึงพอใจของผู้รับการฝึกอบรม ร้อยละ 
๙๐.๕๑

ร้อยละ 
๘๙.๕๔

ร้อยละ ๙๑.๑๘ ร้อยละ ๘๕ ผู้อ านวยการส านักสิริพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

๔๗ K-OP ๑.๔ ความพึงพอใจของหน่วยงาน
ผู้รับบริการการบริการวิชาการ

N/A N/A N/A ร้อยละ ๘๐ ผู้อ านวยการศูนย์บริการ
วิชาการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

๔๘ K-OP ๑.๕ ความพึงพอใจของอาจารย์
ผู้รับบริการการบริการวิชาการ

N/A N/A N/A ร้อยละ ๘๐ ผู้อ านวยการศูนย์บริการ
วิชาการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

๔๙ K-OP ๑.๖ ความพึงพอใจต่อการบริจาคเงิน
ของผู้บริจาค

N/A N/A N/A ร้อยละ ๘๐ คณบดี ๑๒ คณะ/ วิทยาลัย/
 ผู้อ านวยการกองงานผู้บริหาร

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

๕๐ K-OP ๑.๗ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ผู้จัด
งาน ผู้เช่าพื้นที)่ ต่อคุณภาพของ
สถานที่

N/A N/A N/A ร้อยละ ๘๐ ผู้อ านวยการกองกลาง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

๕๑ K-OP ๑.๘ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ผู้
มาร่วมงาน) ต่อคุณภาพของสถานที่

ร้อยละ 
๘๔.๔๐

ร้อยละ 
๘๔.๔๐

N/A ร้อยละ ๘๐ ผู้อ านวยการกองกลาง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ยทุธศาสตร์ที่ ๓: การปฏิบัติการที่เป็นเลศิ (Excellent Operation)

กลยทุธ์ที่ ๓.๑ การเพ่ิมความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ผู้ก ากับ/ ติดตามล าดับ ตัวช้ีวัด

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
ค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้ดูแลรับผิดชอบ

หมายเหตุ : K-... หมายถงึ KPI (ผลลัพธ์ที่เกดิกบัสถาบัน) ส่วน O-... หมายถงึ OKR (ผลผลิตหลักที่สามารถสร้างให้เกดิผลลัพธ์)
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ตัวช้ีวัดทีต่อบสนองยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

๒๕๖๐ ๒๕๖๑
๒๕๖๒ 

(รอบ ๙ เดือน)
ผู้ก ากับ/ ติดตามล าดับ ตัวช้ีวัด

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
ค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้ดูแลรับผิดชอบ

๕๒ O-OP ๒.๑ มีแผนลดขั้นตอน/ระยะเวลา
ด าเนินงานของกระบวนงานส าคัญ 
(Important and Painful Core 
Processes)

N/A ๓๐๐ 
กระบวนงาน

๑๑๐ 
กระบวนงาน

๕ กระบวนงานหลักตาม
เป้าหมายของสถาบัน

คณบดี ๑๒ คณะ/ วิทยาลัย/
 ผู้อ านวยการส านัก ๔ 
ส านัก/ ผู้อ านวยการกอง
และส านักงาน/ 
ผู้อ านวยการกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

๕๓ O-OP ๒.๒ มีการพัฒนาเคร่ืองมือวัด/ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและค่า
เป้าหมายของกระบวนงานที่มี
ผลกระทบสูง

N/A N/A ๙๕ กระบวนงาน ๕ กระบวนงานหลักตาม
เป้าหมายของสถาบัน

คณบดี ๑๒ คณะ/ วิทยาลัย/
 ผู้อ านวยการส านัก ๔ 
ส านัก/ ผู้อ านวยการกอง
และส านักงาน/ 
ผู้อ านวยการกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

๕๔ O-OP ๒.๓ มีการก าหนดค่าเป้าหมายจากการ
เทียบเคียงองค์กรที่มีความเป็นเลิศ
ในการปฏิบัติการด้านนั้นๆ

N/A N/A ๓๘ 
กระบวนงาน

๕ กระบวนงานหลักตาม
เป้าหมายของสถาบัน

คณบดี ๑๒ คณะ/ วิทยาลัย/
 ผู้อ านวยการส านัก ๔ 
ส านัก/ ผู้อ านวยการกอง
และส านักงาน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

๕๕ O-OP ๒.๔ ผลการด าเนินงานของกระบวนงาน
ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนด

N/A N/A ๔๓ กระบวนงาน ๔ กระบวนงานหลักตาม
เป้าหมายของสถาบัน

คณบดี ๑๒ คณะ/ วิทยาลัย/
 ผู้อ านวยการส านัก ๔ 
ส านัก/ ผู้อ านวยการกอง
และส านักงาน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กลยทุธ์ที่ ๓.๒ มีระบบการวัด เปรียบเทียบ และประเมินผลสมัฤทธิข์องการปฏิบัติการ 

หมายเหตุ : K-... หมายถงึ KPI (ผลลัพธ์ที่เกดิกบัสถาบัน) ส่วน O-... หมายถงึ OKR (ผลผลิตหลักที่สามารถสร้างให้เกดิผลลัพธ์)
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ตัวช้ีวัดทีต่อบสนองยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

๒๕๖๐ ๒๕๖๑
๒๕๖๒ 

(รอบ ๙ เดือน)
ผู้ก ากับ/ ติดตามล าดับ ตัวช้ีวัด

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
ค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้ดูแลรับผิดชอบ

๕๖ K-OP ๓.๑ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
หลักสูตรเพิ่มขึ้นกว่ารอบปีที่ผ่านมา

N/A N/A เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑.๒

ร้อยละ ๕ คณบดี ๑๒ คณะ/ วิทยาลัย/
 ผู้อ านวยการกองแผนงาน

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

๕๗ O-OP ๓.๓  มีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศของกระบวนการหลัก

N/A N/A ๒๙ กจิกรรม ๕ กระบวนงานหลักตาม
เป้าหมายของสถาบัน

คณบดี ๑๒ คณะ/ วิทยาลัย/
 ผู้อ านวยการส านัก ๔ 
ส านัก/ ผู้อ านวยการกอง
และส านักงาน/ 
ผู้อ านวยการกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

๕๘ K-OP ๓.๔  จ านวนกระบวนงานที่น า
ผลการวิจัย R๒R มาพัฒนาเพิ่ม
ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานของ
องค์กร

N/A N/A ๑๒ ผลงาน ๕ กระบวนงานหลักตาม
เป้าหมายของสถาบัน

คณบดี ๑๒ คณะ/ วิทยาลัย/
 ผู้อ านวยการส านัก ๔ 
ส านัก/ ผู้อ านวยการกอง
และส านักงาน/ 
ผู้อ านวยการกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

๕๙ O-OP ๔.๑ ระบบการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ตาม PIs, OKRs, และ KPIs

N/A N/A N/A ๑ ระบบ ผู้อ านวยการส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

๖๐ K-OP ๔.๒ ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน

N/A N/A N/A ร้อยละ ๗๕ ผู้อ านวยการส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

กลยทุธ์ที่ ๓.๓ มีการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานอยา่งต่อเน่ือง

หมายเหตุ : K-... หมายถงึ KPI (ผลลัพธ์ที่เกดิกบัสถาบัน) ส่วน O-... หมายถงึ OKR (ผลผลิตหลักที่สามารถสร้างให้เกดิผลลัพธ์)
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ตัวช้ีวัดทีต่อบสนองยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

๒๕๖๐ ๒๕๖๑
๒๕๖๒ 

(รอบ ๙ เดือน)
ผู้ก ากับ/ ติดตามล าดับ ตัวช้ีวัด

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
ค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้ดูแลรับผิดชอบ

๖๑ O-OP ๕.๒ จ านวน Agile Project ที่เพิ่มขีด
ความสามารถในการปรับตัวของ
สถาบัน

N/A N/A N/A ๕ โครงการ คณบดี ๑๒ คณะ/ วิทยาลัย/
 ผู้อ านวยการส านัก ๔ 
ส านัก/ ผู้อ านวยการกอง
และส านักงาน

รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผน/ รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร

๖๒ O-OP ๕.๓ จ านวนงานบริการที่ผู้รับบริการ
สามารถรับหรือใช้บริการผ่าน
ดิจิตอลได้ ๑๐๐%

N/A N/A N/A ๔ กระบวนการหลัก คณบดี ๑๒ คณะ/ วิทยาลัย/
 ผู้อ านวยการส านัก ๔ 
ส านัก/ ผู้อ านวยการกอง
และส านักงาน

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/
 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

๖๓ O-OP ๕.๔ จ านวนกระบวนงานที่ท าผ่านระบบ
ดิจิตอลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

N/A N/A N/A ๔ กระบวนการหลัก คณบดี ๑๒ คณะ/ วิทยาลัย/
 ผู้อ านวยการส านัก ๔ 
ส านัก/ ผู้อ านวยการกอง
และส านักงาน

รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผน/ รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

๖๔ K-OP ๖.๑ ผลการประเมินความโปร่งใส (ITA) 
ของสถาบัน

ร้อยละ 
๘๕.๑๘

ร้อยละ 
๘๙.๘๙

N/A ร้อยละ ๘๕ คณบดี ๑๒ คณะ/ วิทยาลัย/
 ผู้อ านวยการส านัก ๔ 
ส านัก/ ผู้อ านวยการกอง
และส านักงาน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/
 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

๖๕ O-OP ๖.๒ มีแผนการพัฒนาสู่องค์กรแห่ง
คุณธรรม

N/A N/A N/A ๑ แผน คณบดี ๑๒ คณะ/ วิทยาลัย/
 ผู้อ านวยการส านัก ๔ 
ส านัก/ ผู้อ านวยการกอง
และส านักงาน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/
 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

กลยทุธ์ที่ ๓.๔ มีแผนพัฒนาสู่องค์กรที่มีความคลอ่งตัว

กลยทุธ์ที่ ๓.๕ เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน

หมายเหตุ : K-... หมายถงึ KPI (ผลลัพธ์ที่เกดิกบัสถาบัน) ส่วน O-... หมายถงึ OKR (ผลผลิตหลักที่สามารถสร้างให้เกดิผลลัพธ์)
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โครงการที่สนับสนุนยทุธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

จ ำนวนเงิน (บำท)    แหล่งเงิน ผู้รบัผิดชอบ
ยทุธศำสตรท์ี่ ๓ กำรปฏบิตักิำรที่เปน็เลิศ (Excellent Operation) ๒๐,๑๙๓,๐๐๐

๘๘๘,๐๐๐
- โครงการเกบ็ขอ้มูลด้วยคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมการสุ่มตัวอยา่งหลัก (ภายใต้โครงการของศูนย์

ส ารวจความคิดเห็น "นิด้าโพล")*
๕๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน 

และเงินรายได้ของศูนย์
ศูนยส์ ารวจความคิดเห็น "นิด้าโพล"

- โครงการประเมินผลการด าเนินงานเพื่อคัดเลือกหน่วยงานดีเด่น สพบ. ปี 256๒ ๒๓๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน กองแผนงาน
- โครงการ NIDA Quality Award ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ๑๕๘,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน กองแผนงาน

๔,๗๕๕,๐๐๐
- โครงการส่งเสริมการให้ความรู้ การจดัท าคู่มือ/ รายงาน และการแปลเอกสารที่เกี่ยวกบัการรับรอง

มาตรฐาน (ภายใต้โครงการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพเพื่อสนองรับนโยบายของชาติ)
๒,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน กองแผนงาน

- โครงการการน าผลงานวิจยั (R2R) มาพัฒนาเพื่อเพิ่มความเป็นเลิศในกระบวนงานส าคัญ (ภายใต้
โครงการบริหารจดัการ สพบ. เพื่อพัฒนาสถาบันสู่ความยั่งยนื)

๑,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน ส านักงานอธิการบดี

- โครงการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๕๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- โครงการการจดัการความรู้เพื่อมุง่สู่ความเป็นเลิศ (ภายใต้โครงการบริหารจดัการ สพบ. เพื่อพัฒนา

สถาบันสู่ความยั่งยนื)
๕๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

- โครงการเพิ่มขนาดและปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลตัวอยา่งหลัก (Master Sample) ส าหรับการส ารวจ
ความคิดเห็น (ภายใต้โครงการของศูนยส์ ารวจความคิดเห็น "นิด้าโพล")*

๓๓๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน 
และเงินรายได้ของศูนย์

ศูนยส์ ารวจความคิดเห็น "นิด้าโพล"

- โครงการเพิ่มผลิตภาพของคณะฯ ๑๔๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- โครงการจดัการความรู้ของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๑๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการบริหารจดัการ ๑๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการ

จดัการ
- โครงการพัฒนาระบบงานประกนัคุณภาพการศึกษาตามแนวทางมาตรฐานสากล ๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

หมายเหตุ : * หมายถงึ โครงการที่เพิ่มเติมในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กลยทุธท์ี ่๓.๓  มีกำรปรับปรุงผลกำรปฏิบัตงิำนอยำ่งตอ่เน่ือง

ยทุธศำสตร ์/กลยทุธ์/ โครงกำร*

กลยทุธท์ี ่๓.๑ กำรเพ่ิมควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร

กลยทุธท์ี ่๓.๒ มีระบบกำรวดั เปรียบเทียบ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรปฏิบัตกิำร 
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โครงการที่สนับสนุนยทุธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

จ ำนวนเงิน (บำท)    แหล่งเงิน ผู้รบัผิดชอบยทุธศำสตร ์/กลยทุธ์/ โครงกำร*

- โครงการพัฒนากระบวนการภายในของสภาคณาจารยเ์พื่อตอบสนองนโยบายของสถาบัน ๒๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน สภาคณาจารย์
- โครงการบริหารจดัการความรู้ภายในองค์การ (KM) ๑๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาการเศรษฐกจิ
- โครงการบริหารจดัการความรู้ภายในองค์การ ๕,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนิติศาสตร์

กลยทุธท์ี ่๓.๔ มีแผนพัฒนำสูอ่งค์กรทีม่ีควำมคล่องตวั (Agile Organization) ๑๔,๔๐๐,๐๐๐
- โครงการเพิ่มขดีความสามารถและประสิทธิภาพของสถาบัน ๘,๐๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน กองแผนงาน
- โครงการ NIDA Transformation ๔,๐๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน กองงานผู้บริหาร
- โครงการขบัเคล่ือนการเปล่ียนสถานภาพสู่การเป็นสถาบันอดุมศึกษาในก ากบัของรัฐระยะที่ 5 สพบ. ๑,๒๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

- โครงการศึกษาออกแบบการปรับโครงสร้างองค์การและกรอบอตัราก าลัง สพบ . ๑,๒๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กลยทุธท์ี ่๓.๕  เสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรด ำเนินงำน ๑๕๐,๐๐๐

- โครงการศึกษาธรรมาภิบาลและความพึงพอใจต่อผลงานของผู้บริหารสถาบัน ๑๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน สภาคณาจารย์
- โครงการสภาสถาบันพบประชาคม ๓๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน ส านักงานสภาสถาบัน
- โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน สพบ. ๒๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

กลยทุธท์ี ่๓.๓  มีกำรปรับปรุงผลกำรปฏิบัตงิำนอยำ่งตอ่เน่ือง (ตอ่)
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ตัวช้ีวัดทีต่อบสนองยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

๒๕๖๐ ๒๕๖๑
๒๕๖๒ 

(รอบ ๙ เดือน)

๖๖ K-RE ๑.๑ สัดส่วนคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก

ร้อยละ ๙๕.๒๔ ร้อยละ 
๙๓.๔๗

ร้อยละ ๙๔.๒๖ ร้อยละ ๙๐ คณบดี ๑๒ คณะ/ วิทยาลัย/ 
ผู้อ านวยการกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

๖๗ K-RE ๑.๒ สัดส่วนคณาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ

ร้อยละ ๘๗.๒๘ ร้อยละ 
๘๓.๒๒

ร้อยละ ๘๔.๙๗  ร้อยละ ๘๐ คณบดี ๑๒ คณะ/ วิทยาลัย/ 
ผู้อ านวยการกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

๖๘ K-RE ๑.๓ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
อาจารย์ผู้สอน

ร้อยละ ๙๐.๔๗ ร้อยละ 
๙๑.๖๗

N/A ร้อยละ ๙๐ คณบดี ๑๒ คณะ/ วิทยาลัย/
 ผู้อ านวยการกองแผนงาน

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

๖๙ K-RE ๑.๔ จ านวนบุคลากรสายวิชาการที่ด ารง
ต าแหน่งกรรมการในองค์กร
ระดับประเทศ

๑๓๘ คน ๑๖๓ คน ๑๑๑ คน ๑๕๐ คน คณบดี ๑๒ คณะ/ วิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

๗๐ O-RE 
๒.๑

ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่
ได้รับการพัฒนาทักษะสู่ความเป็นเลิศ 
(upskill)

N/A N/A ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๕๐ ผู้อ านวยการกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

๗๑ K-RE ๒.๒ ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
บุคลากรสายสนับสนุน

N/A ร้อยละ 
๘๑.๐๐

N/A ร้อยละ ๘๐ คณบดี ๑๒ คณะ/ วิทยาลัย/
 ผู้อ านวยการกองแผนงาน

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

ล าดับ ตัวช้ีวัด

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
ค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้ดูแลรับผิดชอบ ผู้ก ากับ/ ติดตาม

ยทุธศาสตร์ที่ ๔: ทรัพยากรที่เป็นเลศิ (Excellent Resources)  

กลยทุธ์ที่ ๔.๑ รักษาและเพ่ิมความโดดเด่นของอาจารยป์ระจ า

กลยทุธ์ที่ ๔.๒ พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ

หมายเหตุ : K-... หมายถงึ KPI (ผลลัพธ์ที่เกดิกบัสถาบัน) ส่วน O-... หมายถงึ OKR (ผลผลิตหลักที่สามารถสร้างให้เกดิผลลัพธ์)
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ตัวช้ีวัดทีต่อบสนองยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

๒๕๖๐ ๒๕๖๑
๒๕๖๒ 

(รอบ ๙ เดือน)
ล าดับ ตัวช้ีวัด

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
ค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้ดูแลรับผิดชอบ ผู้ก ากับ/ ติดตาม

๗๒ O-RE 
๓.๑

จ านวนโครงการภายใต้ความร่วมมือ
ทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติที่
เพิ่มขึ้น

๑๕๑ ข้อตกลง ๑๒๒ 
ข้อตกลง

๒๒ ข้อตกลง ๑๐ โครงการ คณบดี ๑๒ คณะ/ วิทยาลัย/
 ผู้อ านวยการส านักวิจัย/ 
ผู้อ านวยการส านักสิริพัฒนา/
 ผู้อ านวยการส านักบรรณ
สารการพัฒนา/ 
ผู้อ านวยการส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ/ 
ผู้อ านวยการกองงานผู้บริหาร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

๗๓ K-RE ๔.๑ ความพึงพอใจของผู้บริหารต่อระบบ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร

N/A N/A N/A ร้อยละ ๘๐ ผู้อ านวยการส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

๗๔ K-RE ๔.๒ ความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน

ร้อยละ ๖๕.๕๐ ร้อยละ 
๗๑.๒๕

N/A ร้อยละ ๗๕ ผู้อ านวยการส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

๗๕ K-RE ๕.๑ ร้อยละของบัณฑิตที่มีความผูกพันต่อ
สถาบัน

N/A N/A N/A ร้อยละ ๕๐ คณบดี ๑๒ คณะ/ วิทยาลัย/
ผู้อ านวยการกองแผนงาน

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

๗๖ K-RE ๕.๒ ความผูกพันของบุคลากรต่อนิด้า ร้อยละ ๘๔.๗๐ N/A N/A ร้อยละ ๘๐ ผู้อ านวยการกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กลยทุธ์ที่ ๔.๕ เพ่ิมความผูกพันของนักศึกษาและบุคลากร

กลยทุธ์ที่ ๔.๓ เพ่ิมความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ

กลยทุธ์ที่ ๔.๔ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนความเป็นเลศิในการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ : K-... หมายถงึ KPI (ผลลัพธ์ที่เกดิกบัสถาบัน) ส่วน O-... หมายถงึ OKR (ผลผลิตหลักที่สามารถสร้างให้เกดิผลลัพธ์)
38



ตัวช้ีวัดทีต่อบสนองยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

๒๕๖๐ ๒๕๖๑
๒๕๖๒ 

(รอบ ๙ เดือน)
ล าดับ ตัวช้ีวัด

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
ค่าเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้ดูแลรับผิดชอบ ผู้ก ากับ/ ติดตาม

๗๗ O-RE 
๕.๓

จ านวนโครงการ/ กจิกรรมเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในด้านที่มีผลกระทบ
ต่อองค์กรสูง

N/A N/A ๓๗ โครงการ/
 กจิกรรม

๒ โครงการ/ กจิกรรม คณบดี ๑๒ คณะ/ วิทยาลัย/
 ผู้อ านวยการส านักวิจัย/ 
ผู้อ านวยการส านักสิริพัฒนา/
 ผู้อ านวยการส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ/ 
ผู้อ านวยการกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กลยทุธ์ที่ ๔.๕ เพ่ิมความผูกพันของนักศึกษาและบุคลากร (ต่อ)

หมายเหตุ : K-... หมายถงึ KPI (ผลลัพธ์ที่เกดิกบัสถาบัน) ส่วน O-... หมายถงึ OKR (ผลผลิตหลักที่สามารถสร้างให้เกดิผลลัพธ์)
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โครงการที่สนับสนุนยทุธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ยทุธศาสตร ์/กลยทุธ์/ โครงการ* จ านวนเงิน (บาท)    แหล่งเงิน    ผู้รบัผิดชอบ
๔๘,๗๖๖,๗๐๗

๘,๗๑๐,๐๐๐
- โครงการการสนับสนุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจยั ๖,๐๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน ส านักวิจยั
- โครงการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ* ๑,๙๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน 

และเงินทุนคณะ 
(หมวดเงินเดือน)

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการ
จดัการ

- โครงการสร้างความเขม้แขง็ด้านงานวิจยั ๘๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน ส านักวิจยั
- โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเผยแพร่งานวิจยั ๑๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน ส านักวิจยั

๑,๔๖๐,๐๐๐
- โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ฝึกอบรม ๗๔๕,๐๐๐ เงินทุนส านัก ส านักสิริพัฒนา

- โครงการสัมมนาบุคลากรประจ าปี* ๔๖๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ (หมวดค่า
ใช้สอย)

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการ
จดัการ

- โครงการสัมมนาแผนประจ าปี ๑๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

- โครงการสัมมนาพัฒนาการเรียนการสอนคณะนิติศาสตร์ ๗๕,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนิติศาสตร์

- โครงการสนับสนุนผลงานการเล่ือนระดับส าหรับเจา้หน้าที่ ๔๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะสถติิประยกุต์

- โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) และหลักสูตรที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน*

๔๐,๐๐๐ กองทุนพัฒนาบุคลากร ส านักงานตรวจสอบภายใน

- โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลัก 3Es (Efficiency & Effectiveness/ Engagement/ Enjoy)* - - คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม

๓,๗๙๕,๐๐๐
- โครงการพัฒนาเครือขา่ยต่างประเทศและการประชุมนานาชาติของผู้บริหารสถาบัน ๓,๐๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน กลุ่มงานกจิการนานาชาติ 

กองงานผู้บริหาร
- โครงการพัฒนาขดีความสามารถในการแขง่ขนั ๕๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารธุรกจิ

หมายเหตุ : * หมายถงึ โครงการที่เพิ่มเติมในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยทุธศาสตรที่ ๔ ทรพัยากรที่เปน็เลิศ (Excellent Resources)  
กลยทุธท์ี ่๔.๑ รักษาและเพ่ิมความโดดเดน่ของอาจารยป์ระจ า

กลยทุธท์ี ่๔.๒ พัฒนาบุคลากรสูค่วามเป็นมืออาชีพ

กลยทุธท์ี ่๔.๓ เพ่ิมความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ
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โครงการที่สนับสนุนยทุธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ยทุธศาสตร ์/กลยทุธ์/ โครงการ* จ านวนเงิน (บาท)    แหล่งเงิน    ผู้รบัผิดชอบ
ยทุธศาสตรที่ ๔ ทรพัยากรที่เปน็เลิศ (Excellent Resources)  

- โครงการสนับสนุนกจิกรรมความร่วมมือกบัมหาวิทยาลัยอนิเดียน่า ๑๕๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน กลุ่มงานกจิการนานาชาติ 
กองงานผู้บริหาร

- โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในประเทศหรือต่างประเทศ ๑๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนิติศาสตร์

- โครงการพัฒนาเครือขา่ยงานห้องสมุด ๔๕,๐๐๐ เงินกองทุนพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ

ส านักบรรณสารการพัฒนา

- โครงการการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือและเครือขา่ยด้านส่ิงแวดล้อมกบัต่างประเทศ* - - คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม
๓๔,๖๕๖,๗๐๗

- โครงการพัฒนาฐานขอ้มูลดิจทิัลส าหรับห้องสมุดอเิล็กทรอนิกส์ (ภายใต้โครงการพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่ม
ขดีความสามารถด้านพัฒนบริหารศาสตร์ของสถาบัน)

๑๐,๗๑๔,๐๐๐ เงินแผ่นดิน ส านักบรรณสารการพัฒนา

- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของสถาบันและระบบช่วยในการตัดสินใจแบบอจัฉริยะ ๙,๔๖๖,๘๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ
- โครงการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ ๔,๕๐๐,๐๐๐ เงินกองทุนพัฒนา

ทรัพยากรสารสนเทศ
ส านักบรรณสารการพัฒนา

- โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการเรียนการสอนของสถาบัน (ภายใต้
โครงการพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มขดีความสามารถด้านพัฒนบริหารศาสตร์ของสถาบัน)

๔,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ

- โครงการจดัต้ังห้อง Multimedia Studio & Co-Working Space* ๒,๘๑๕,๙๐๗.๒๕ สถาบันสนับสนุน/ เกบ็
ค่าธรรมเนียม

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการ
จดัการ

- โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ เพื่อตอบกลุ่มผู้เรียนทุกช่วงวัย (Life Long Learning) ๒,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน ศูนยค์ลังปัญญาและสารสนเทศ
- โครงการพัฒนาระบบและการจดักจิกรรมส่งเสริมการเขา้สู่สากลในระดับสถาบัน (ภายใต้โครงการบริหาร

จดัการ สพบ. เพื่อพัฒนาสถาบันสู่ความยั่งยนื)
๕๘๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน กองแผนงาน

- โครงการระบบสารสนเทศคณะฯ ๔๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- โครงการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศตามแนวทางมาตรฐานสากล ๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
- โครงการปรับปรุงเว็บไซต์* ๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ (หมวดค่า

ใช้สอย)
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการ
จดัการ

หมายเหตุ : * หมายถงึ โครงการที่เพิ่มเติมในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กลยทุธท์ี ่๔.๔ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนความเป็นเลิศในการปฏิบัตงิาน

กลยทุธท์ี ่๔.๓ เพ่ิมความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ (ตอ่)
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โครงการที่สนับสนุนยทุธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ยทุธศาสตร ์/กลยทุธ์/ โครงการ* จ านวนเงิน (บาท)    แหล่งเงิน    ผู้รบัผิดชอบ
ยทุธศาสตรที่ ๔ ทรพัยากรที่เปน็เลิศ (Excellent Resources)  

- โครงการปรับปรุงเว็บไซต์และฐานขอ้มูลงานวิจยัของส านักวิจยั ๓๐,๐๐๐ เงินทุนส านัก ส านักวิจยั

กลยทุธท์ี ่๔.๕ เพ่ิมความผูกพันของนักศึกษาและบุคลากร ๑๔๕,๐๐๐
- โครงการการเตรียมความพร้อมกอ่นเกษียณอายรุาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ๙๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน กองบริหารทรัพยากรบุคคล
- โครงการแขง่ขนักฬีาสานสัมพันธ์ผูกพันเพื่อผองเรา ๒๕,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- โครงการกฬีาสานสัมพันธ์ ๒๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม
- โครงการกฬีาสานสัมพันธ์ ๑๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนิติศาสตร์
- โครงการจดัต้ังชมรมนักศึกษาเกา่* - เงินทุนคณะ และเงิน

บริจาค
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการ
จดัการ

- โครงการคืนสู่เหยา้คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม/ ราชพฤกษ์คืนถิ่น* - - คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม
หมายเหตุ : * หมายถงึ โครงการที่เพิ่มเติมในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กลยทุธท์ี ่๔.๔ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนความเป็นเลิศในการปฏิบัตงิาน (ตอ่)
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โครงการ จ านวนเงิน (บาท)    แหล่งเงิน    ผู้รับผิดชอบ
๑๐,๕๓๓,๐๐๐

- โครงการของศูนย์ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน "นิด้าโพล" ๖,๐๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น "นิด้าโพล"
- โครงการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยัง่ยืนและเศรษฐกิจพอเพียง ๒,๒๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยัง่ยืนและเศรษฐกิจ
- โครงการของศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ ๑,๒๕๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน ศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวจิัย

ในมนุษย์
- โครงการของศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศ ๑,๐๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน ศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศ
- โครงการครบรอบวนัสถาปนาคณะ ๔๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม
- โครงการสืบสานวฒันธรรมไทย ๒๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนิติศาสตร์
- โครงการบริจาคโลหิตของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ๒๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน กลุ่มงานกิจการนักศึกษา กองงานผู้บริหาร
- โครงการวนัรพี ๓,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนิติศาสตร์

สนับสนุนภารกิจของสถาบนั
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4. กระบวนการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
   

สถาบันได้ก าหนดแนวทางในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ หลังจากการแปลงกลยุทธ์ต่างๆ ที่
ก าหนดไว้ ออกเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีแล้ว สถาบันมีกระบวนการในการถ่ายทอดแผนเพ่ือน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม โดยผู้บริหารสื่อสารท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
ทั้งผู้ที่เก่ียวข้องโดยตรง และผู้ให้การสนับสนุนได้ตระหนักถึงการมีเป้าหมายร่วมกัน โดยให้มีความรับผิดชอบใน
บทบาทและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และน าไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยมีการจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับผู้บริหารหน่วยงาน 
  นอกจากนั้น มีการเตรียมความพร้อมของระบบบริหารจัดการ ได้แก่ 

- มีระบบการจัดการความรู้ของสถาบัน (Knowledge Management) เพ่ือเป็นการ
เสริมสร้างขีดสมรรถนะการเรียนรู้ในองค์กร ให้มีเพียงพอต่อการน าไปใช้ปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงระบบ/วิธีการ
ท างานให้สามารถสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการได้ส าเร็จ 

- มีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมเครื่องมือ อุปกรณ์ 
ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายการสื่อสาร ช่วยสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน 

- มีระบบการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน เพ่ือเป็นกลไกในการควบคุมและจัดการ
ความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสถาบัน และเป็นกระบวนการส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานบรรลุผล และเป็นภูมิคุ้มกันให้แก่สถาบันในการเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอก 

- มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกภารกิจทั้งด้านการเรียนการสอน ด้าน
งานวิจัย ด้านงานฝึกอบรม ด้านการคลัง ด้านการพัสดุ ด้านบุคคล ด้านสารสนเทศ เพ่ือควบคุมและป้องกัน
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับที่ถูกต้อง และตามหลักธรร
มาภิบาล 
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5. กระบวนการควบคุม และประเมินผล 
 

  สถาบันได้ก าหนดให้มีระบบและกลไกในการควบคุม ก ากับติดตาม และประเมินผล 
ด าเนินงานตามแผนดังนี้ 

5.๑ มีการติดตามผลการด าเนินงาน โดยผ่านที่ประชุมอนุกรรมการบริหารสถาบันด้านการ
วางแผนและประเมินผล ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารสถาบัน รองคณบดีฝ่ายวางแผนของทุกคณะ ผู้อ านวยการ
ส านักของส านัก และผู้อ านวยการของทุกกอง/ส านักงาน 

5.๒ การรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ผู้บริหารคณะ/ส านัก รายงานผลต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน เพ่ือรับทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงานเป็นระยะๆ รวมทั้งส่งข้อมูล
ย้อนกลับให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปในแนวทางที่เหมาะสม 

5.๓ มีการวัดผลและประเมินผล โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือใน
การวัดผลการด าเนินงานที่ชัดเจน ครอบคลุมทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ มีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล ตลอดจนท าการส ารวจ เพ่ือประเมิน
ผลส าเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนในแต่ละรอบเวลา ผลที่ได้จากการประเมินจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
วางแผนกลยุทธ์และจัดท าแผนปฏิบัติราชการในปีต่อไป 
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