
 
 

รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการ  
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  

รอบ 12 เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖2 - 30 กันยายน ๒๕๖3) 
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร& 
 

 ตามที่ ที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 มีมติอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ 

ประจำป)งบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร2 โดยแผนดังกล6าวประกอบด7วย 4 ยุทธศาสตร2 

มีโครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร2ของสถาบัน และสนับสนุนภารกิจของสถาบันทั้งหมด จำนวน 226 โครงการ 

จำแนกตามยุทธศาสตร2 ดังนี้  

 ยุทธศาสตร2ที่ 1 “เพิ่มขีดความสามารถในการหารายได7 (Revenue Generation)” มีโครงการ

ท้ังหมด จำนวน 16 โครงการ  

 ยุทธศาสตร2ที่ 2 “เพิ่มชื่อเสียง การยอมรับ Brand Value (Reputation)” มีโครงการทั้งหมด 

จำนวน 148 โครงการ 

 ยุทธศาสตร2ที ่ 3 “การปฏิบัติการที ่เปQนเลิศ (Excellence Operation)” มีโครงการทั ้งหมด 

จำนวน 21 โครงการ 

 ยุทธศาสตร2ท่ี 4 “ทรัพยากรท่ีเปQนเลิศ (Excellence Resource)” มีโครงการท้ังหมด จำนวน 34 

โครงการ 

 โครงการท่ีสนับสนุนภารกิจของสถาบัน จำนวน 7 โครงการ 

 

 ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำป� 
      สถาบันได7กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร2ของสถาบัน 

ประจำป)งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ซึ่งสามารถสรุปผลการ 

ดำเนินโครงการในภาพรวม จำนวน 226 โครงการ ดังนี้ 

  - โครงการที่ดำเนินการแล7วเสร็จ จำนวน 186 โครงการ คิดเป,นร-อยละ 82.30 ของโครงการ

ท้ังหมด 

  - โครงการท่ีไม6ได7ดำเนินการ จำนวน 40 โครงการ คิดเป,นร-อยละ 17.70 ของโครงการท้ังหมด 

ท้ังนี้ โครงการท่ีไม6ได7ดำเนินการส6วนใหญ6เปQนโครงการท่ีมีการรวมกลุ6มในการดำเนินกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ2

การแพร6ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน6าสายพันธุ2ใหม6 2019 รัฐบาลมีมาตรการป_องกันและควบคุมเชื้อไวรัสโคโรน6า

สายพันธุ2ใหม6 2019 

      หากจำแนกโครงการตามยุทธศาสตร2 สามารถสรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 

1 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



 ยุทธศาสตร2ที่ 1 “เพิ่มขีดความสามารถในการหารายได7 (Revenue Generation)” มีโครงการ

ท้ังหมด จำนวน 16 โครงการ ซ่ึงสามารถสรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้  

  - โครงการที่ดำเนินการแล7วเสร็จ จำนวน 10 โครงการ คิดเป,นร-อยละ 62.50 ของโครงการ

ท้ังหมดในยุทธศาสตร&ท่ี 1 

  - โครงการที่ไม6ได7ดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ คิดเป,นร-อยละ 37.50 ของโครงการทั้งหมด

ในยุทธศาสตร&ท่ี 1 

 ยุทธศาสตร2ที่ 2 “เพิ่มชื่อเสียง การยอมรับ Brand Value (Reputation)” มีโครงการทั้งหมด 

จำนวน 148 โครงการ ซ่ึงสามารถสรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 

  - โครงการท่ีดำเนินการแล7วเสร็จ จำนวน 125 โครงการ คิดเป,นร-อยละ 84.46 ของโครงการ

ท้ังหมดในยุทธศาสตร&ท่ี 2  

  - โครงการท่ีไม6ได7ดำเนินการ จำนวน 23 โครงการ คิดเป,นร-อยละ 15.54 ของโครงการท้ังหมด

ในยุทธศาสตร&ท่ี 2 

 ยุทธศาสตร2ที ่ 3 “การปฏิบัติการที ่เปQนเลิศ (Excellence Operation)” มีโครงการทั ้งหมด 

จำนวน 21 โครงการ ซ่ึงสามารถสรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้  

  - โครงการที่ดำเนินการแล7วเสร็จ จำนวน 17 โครงการ คิดเป,นร-อยละ 80.95 ของโครงการ

ท้ังหมดในยุทธศาสตร&ท่ี 3 

  - โครงการที่ไม6ได7ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ คิดเป,นร-อยละ 19.05 ของโครงการทั้งหมด

ในยุทธศาสตร&ท่ี 3 

 ยุทธศาสตร2ท่ี 4 “ทรัพยากรท่ีเปQนเลิศ (Excellence Resource)” มีโครงการท้ังหมด จำนวน 34 

โครงการ ซ่ึงสามารถสรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 

  - โครงการที่ดำเนินการแล7วเสร็จ จำนวน 27 โครงการ คิดเป,นร-อยละ 79.41 ของโครงการ

ท้ังหมดในยุทธศาสตร&ท่ี 4  

  - โครงการที่ไม6ได7ดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ คิดเป,นร-อยละ 20.59 ของโครงการทั้งหมด

ในยุทธศาสตร&ท่ี 4 

 “โครงการที่สนับสนุนภารกิจของสถาบัน” มีโครงการทั้งหมด จำนวน 7 โครงการ ซึ่งสามารถ

สรุปผลการดำเนินโครงการทุกโครงการดำเนินการแล-วเสร็จ คิดเป,นร-อยละ 100.00 ของโครงการทั้งหมดท่ี

สนับสนุนภารกิจของสถาบัน 

 ทั้งนี้ แต6ละยุทธศาสตร2มีรายละเอียดผลการดำเนินโครงการ ผลการใช7จ6ายงบประมาณ ป`ญหา อุปสรรค 

ข7อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป_าหมาย ดังนี้ 

2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

1 โครงการการออกแบบคลาสแบบ

ออนไลน�

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือให#อาจารย�มีส่ือท่ีใช#ในการสอน

แบบออนไลน� (2) เพ่ือให#นักศึกษาสามารถเข#าถึงบทเรียนได#ทันทีทุกท่ีท่ัว

โลก (3) เพ่ือให#คณะมีชุดวิชาท่ีสามารถเป2นหลักสูตรออนไลน�และ

สามารถใช#เพ่ือบริการวิชาการแก4ประชาชน (4) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ

เรียนการสอนของคณะ (5) เพ่ือพัฒนาคุณภาพสู4การสร#างชุมชนท่ีมี

โครงข4ายท่ัวทุกมุมโลก (Global Community) ท่ีประสานพลังกันใน

การขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงระบบการศึกษาของโลกในปEจจุบัน

 - งบประมาณ : 1,000,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ไม4ได#ดําเนินการ เนื่องจากไม4มีอาจารย�ของคณะบริหารธุรกิจรับทุนเพ่ือ

ดําเนินการพัฒนาคลาสแบบออนไลน�

 - คณะ

บริหารธุรกิจ

2 โครงการประเมินผลหลักสูตร  - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรของ

คณะภาษาและการส่ือสาร

 - งบประมาณ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ไม4ได#ดําเนินการประเมินผลหลักสูตรของคณะภาษาและการส่ือสาร เนื่องจาก

เกิดสถานการณ�การแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�ใหม4 2019

 - คณะภาษา

และการส่ือสาร

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

ยุทธศาสตร4ที่ 1 "เพ่ิมขีดความสามารถในการหารายได�"

แผนการดําเนินงานภายใต�กลยุทธ4ที่ 1.1 "การพัฒนาผลิตภัณฑ4สู<ผลิตภัณฑ4คุณค<าสูง (High Value Product)"

3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

3 โครงการหลักสูตรในระดับ

ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกส� (นานาชาติ) 

หลักสูตรใหม4 พ.ศ. 2563 

(Doctor of Philosophy 

Program in Logistics 

Management International 

Program)

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือผลิตบุคลากรท่ีมีความรู#

ความสามารถในการวิเคราะห�เชิงปริมาณด#านการจัดการโลจิสติกส� 

เข#าใจในกระบวนการโลจิสติกส�มีความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ�ท่ี

สามารถวิเคราะห�เชิงปริมาณข้ันสูง (2) เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ การ

จัดการ ประยุกต�ใช#เทคโนโลยีและสร#างนวัตกรรมท่ีทันสมัย สร#างสรรค�

งานวิจัยอันเป2นประโยชน�นําไปสู4การพัฒนาระบบโลจิสติกส�ให#เกิด

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสอดคล#องกับยุทธศาสตร�การสร#าง

ความสามารถในการแข4งขันของประเทศ

 - งบประมาณ : 50,000 บาท (เงินรายได#)

 - ยังไม4สามารถเป_ดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส� 

(นานาชาติ) ท้ังนี้ อยู4ระหว4างดําเนินการร4างหลักสูตร

 - คณะสถิติ

ประยุกต�

4 โครงการหลักสูตรในระดับ

ปริญญาโท หลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการความเส่ียงความมั่นคงทาง

ไซเบอร� หลักสูตรใหม4 พ.ศ. 2563 

(Master of Science 

Cybersecurity Risk 

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือผลิตบุคลากรด#านการจัดการ

ความเส่ียงความมั่นคงทางไซเบอร�เพ่ือเป2นกําลังสําคัญของประเทศไทย

ในการพัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศ (2) เพ่ือผลิตนักวิชาการด#าน

การจัดการความมั่นคงทางไซเบอร�เพ่ือสร#างองค�ความรู# งานวิจัย 

ตอบสนองการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

 - งบประมาณ : 50,000 บาท (เงินรายได#)

 - ยังไม4สามารถเป_ดรับนักศึกษาได# ท้ังนี้ ได#เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 สาขาวิชาการจัดการความเส่ียงความมั่นคงทางไซเบอร� ต4อท่ีประชุม

คณะอนุกรรมการบริหารสถาบันด#านการศึกษา และท่ีประชุมสภาสถาบันแล#ว 

คาดว4าจะเป_ดรับนักศึกษาในภาคการศึกษา 1/2564

 - คณะสถิติ

ประยุกต�

5 โครงการเป_ดหลักสูตรใหม4/ 

ปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญา

โท/ ปริญญาเอก

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรปริญญาเอกภาษา

และการส่ือสาร ให#สอดคล#องกับ AUN-QA และเป2นไปตามความ

ต#องการของ Stakeholder

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : มีหลักสูตรใหม4ท่ีทันสมัยและตรงกับ

ความต#องการของสังคม

 - งบประมาณ : 20,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยจัดประชุมระดมสมองทุกวันจันทร�ท่ี 3 ของเดือน เพ่ือ

ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการส่ือสารให#ทันสมัย 

ตรงความต#องการผู#มีส4วนได#เสีย และสอดคล#องกับเกณฑ� AUN-QA 

 - ผลสัมฤทธิ์ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการส่ือสาร มี

ความทันสมัย ตรงกับความต#องการของผู#มีส4วนได#ส4วนเสีย และสอดคล#องกับเกณฑ�

 AUN-QA

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : ไม4ได#ใช#งบประมาณ

 - คณะภาษา

และการส่ือสาร

4 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

6 โครงการส4งเสริมและสนับสนุน

ด#านประเมินผลหลักสูตร

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือประเมินหลักสูตรและบริบทของ

หลักสูตร ซึ่งประกอบไปด#วยการประเมินความชัดเจนและความ

สอดคล#องของวัตถุประสงค�กับโครงสร#างและเนื้อหาของหลักสูตร

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : ทําให#ทราบถึงความต#องการของผู#มีส4วน

ได#ส4วนเสีย

 - งบประมาณ : 15,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยจัดสัมมนาประเมินหลักสูตรการเรียนการสอน คณะ

พัฒนาสังคมและส่ิงแวดล#อม รวมท้ังประเมินความชัดเจนและความสอดคล#องของ

วัตถุประสงค�กับโครงสร#างและเนื้อหาของหลักสูตร เมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม 2563 

มีผู#เข#าร4วม 80 คน

 - ผลสัมฤทธิ์ : คณะรับทราบข#อเสนอแนะ ความคิดเห็น และความต#องการ

เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนจากผู#มีส4วนได#ส4วนเสียกลุ4มต4างๆ

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : ไม4ได#ใช#งบประมาณ

 - คณะพัฒนา

สังคมและ

ส่ิงแวดล#อม

7 โครงการปรับปรุงหลักสูตร  - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรของคณะให#เป2นไป

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห4งชาติ พ.ศ. 2558

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : รายละเอียดของแต4ละหลักสูตรมีความ

เป2นปEจจุบัน 

 - งบประมาณ : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#จัดประชุมปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของ

คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล#อม เมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 2562 มีผู#เข#าร4วม จํานวน

 14 คน รวมท้ังจัดทํารายงาน สมอ.08 ของหลักสูตรท้ัง 4 หลักสูตรของคณะ

 - ผลสัมฤทธิ์ : หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล#อม มี

รายละเอียดท่ีเป2นปEจจุบัน และเป2นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห4งชาติ พ.ศ. 2558

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : ไม4ได#ใช#งบประมาณ

 - คณะพัฒนา

สังคมและ

ส่ิงแวดล#อม

8 โครงการศึกษาความต#องการ

หลักสูตรระยะส้ันควบกับการ

เรียนการสอนท่ีจังหวัดระยอง

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือศึกษาความต#องการของ

กลุ4มเปqาหมายในด#านหลักสูตรระยะส้ันควบกับการเรียการสอน

 - งบประมาณ : -

 - ไม4ได#ดําเนินการ เนื่องจากเกิดสถานการณ�การแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา

สายพันธุ�ใหม4 2019

 - คณะบริหาร

การพัฒนา

ส่ิงแวดล#อม

5 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

9 โครงการปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตร

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือวิเคราะห�สถานการณ�ความ

ต#องการมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตด#านนิเทศศาสตร�และนวัตกรรม (2)

 เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให#สอดคล#องกับความต#องการของสังคม

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตท่ีปรับปรุงให#สอดคล#องกับความ

ต#องการของสายงานด#านนิเทศศาสตร�ในยุคปEจจุบัน (2) ข#อมูล

สถานการณ�เกี่ยวกับหลักสูตรนิเทศศาสตร�และนวัตกรรม และข#อมูล

ความต#องการบัณฑิต นักศึกษาปEจจุบัน นักศึกษาเก4าและผู#ใช#บัณฑิต

 - งบประมาณ : 100,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยจัดประชุมสัมมนาอาจารย�คณะนิเทศศาสตร�และ

นวัตกรรมการจัดการ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะ

 รวมท้ังวิพากษ�ร4างหลักสูตรปรับปรุงของคณะ

 - ผลสัมฤทธิ์ : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

ได#รับการปรับปรุงให#สอดคล#องกับความต#องการของสายงานด#านนิเทศศาสตร�ใน

ยุคปEจจุบัน

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากเกิดสถานการณ�การแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโร

นาสายพันธุ�ใหม4 2019 ทําให#การดําเนินการล4าช#ากว4าท่ีกําหนดไว#

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 12,373 บาท

 - คณะนิเทศ

ศาสตร�และ

นวัตกรรมการ

จัดการ

6 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

10 โครงการพัฒนาและ

ประชาสัมพันธ�หลักสูตรการเรียน

การสอน คณะพัฒนาทรัพยากร

มนุษย� (Edventure/ Student 

Journey)

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือประชาสัมพันธ�เผยแพร4หลักสูตร

ใหม4ของคณะ (2) เพ่ือประชาสัมพันธ�กิจกรรมทางวิชาการของคณะ 

ได#แก4 การสอน การวิจัย การฝvกอบรม และการให#บริการทางวิชาการ

อ่ืนๆ (3) เพ่ือสร#างเครือข4ายคนในสายงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย�และ

พัฒนาองค�การ

 งบประมาณ : 1,095,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#จัดกิจกรรมต4างๆ เพ่ือพัฒนาและประชาสัมพันธ�

หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย� ตลอดปwงบประมาณ

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) ผู#เข#าร4วมโครงการสมัครเรียนต4อท่ีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 

(2) คณะเป2นท่ีรู#จักในวงกว#างในกลุ4มผู#ท่ีสนใจด#านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากสถานการณ�การแพร4ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนาสาย

พันธุ�ใหม4 2019 ทําให#ต#องปรับเปล่ียนรูปแบบและข#อมูลข4าวสารการประชาสัมพันธ�

 - ข#อเสนอแนะของการดําเนินโครงการ : ควรมีแผนสํารอง และมีช4องทางการ

ประชาสัมพันธ�ท่ีเพ่ิมข้ึน

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 415,312.51 บาท

 - คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย�

11 โครงการ Citizenship and 

Professionalism

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือเตรียมความพร#อมของนักศึกษาท่ี

กําลังจะสําเร็จการศึกษาในการไปปฏิบัติงานจริง

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : นักศึกษาสามารถนําประโยชน�ท่ีได#รับไป

ปรับใช#ในท่ีทํางานให#มีความละเอียดเพ่ิมเติมมากข้ึน

 - งบประมาณ : 150,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยจัดบรรยายหัวข#อ “การขับเคล่ือนการพัฒนาองค�การ

และทรัพยากรมนุษย�ด#วยนวัตกรรม” และเสวนาหัวข#อ “HRD Wisdom for 

Change : ศาสตร�พัฒนามนุษย�สู4ภูมิปEญญาเปล่ียนโลก” แก4นักศึกษาท่ีจะสําเร็จ

การศึกษาของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย� เมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 2562 มี

นักศึกษาเข#าร4วม จํานวน 145 คน

 - ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษามีความพร#อมในการปฏิบัติงานจริง นําประโยชน�ท่ีได#รับ

ไปปรับใช#ในท่ีทํางานให#มีความละเอียดมากข้ึน

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากสถานการณ�การแพร4ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนาสาย

พันธุ�ใหม4 2019 จึงไม4ได#จัดกิจกรรมบางกิจกรรม เช4น NIDA HROD Academy 

Camp

 - คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย�

แผนการดําเนินงานภายใต�กลยุทธ4ที่ 1.2 "การเพ่ิมจํานวนผู�รับบริการ"

7 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

12 โครงการสร#างหลักสูตรใหม4 เช4น 

หลักสูตรผู#จัดการส่ิงแวดล#อม/ 

หลักสูตรพลังงาน/ การเสวนา

หัวข#อท่ีน4าสนใจ

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือให#ผู#เข#าอบรมมีความเข#าใจเกี่ยวกับ

ส่ิงแวดล#อมได#เป2นอย4างดี

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : ผู#เข#าอบรมมีความเข#าใจเกี่ยวกับ

ส่ิงแวดล#อมได#เป2นอย4างดี

 - งบประมาณ :  - (สมาคมศิษย�เก4าและคณะบริหารการพัฒนา

ส่ิงแวดล#อม/กระทรวงพลังงาน/คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล#อม)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยจัดอบรมหลักสูตรผู#จัดการส่ิงแวดล#อม เมื่อวันท่ี 23 

พฤศจิกายน 2562 มีผู#เข#าอบรม จํานวน 59 คน โดยผู#เข#าอบรมมีความพึงพอใจ

ต4อการอบรมอยู4ในระดับดี

 - ผลสัมฤทธิ์ : ผู#เข#าอบรมสามารถเป2นผู#จัดการส่ิงแวดล#อมในหน4วยงานต4างๆ ได#

 - ปEญหา/ อุปสรรค : มีความผิดพลาดเล็กน#อยในการติดต4อประสานงาน 

 - ข#อเสนอแนะของการดําเนินโครงการ : (1) ระยะเวลาการจัดโครงการควรมี

ระยะเวลาท่ีมากกว4านี้ (2)วิทยากรควรมีความทันสมัย

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : ไม4ได#ใช#งบประมาณ

 - คณะบริหาร

การพัฒนา

ส่ิงแวดล#อม

13 โครงการให#บริการสํารวจความ

คิดเห็นเชิงธุรกิจ (โพลธุรกิจ)

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือดําเนินกิจกรรมและให#บริการทาง

วิชาการด#านวิจัยเชิงสํารวจ และเป2นท่ีปรึกษาให#แก4หน4วยงานราชการ 

รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน องค�กรมหาชน องค�กรสาธารณประโยชน� และ

องค�กรระหว4างประเทศ

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : มีรายได#จากการให#บริการ (หลังหัก

ค4าใช#จ4าย) เพ่ิมข้ึน

 - งบประมาณ : 7,800,000 บาท (เงินรายได#ของศูนย�)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#สํารวจความคิดเห็นเชิงธุรกิจ (โพลธุรกิจ) จํานวน 22

 โครงการ คิดเป2นมูลค4าโครงการ จํานวน 8,275,600 บาท

 - ผลสัมฤทธิ์ : สถาบันมีรายได#จากการให#บริการวิชาการเพ่ิมข้ึนจากปwท่ีผ4านมา

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 1,706,257.74 บาท

 - ศูนย�สํารวจ

ความคิดเห็น 

"นิด#าโพล"

แผนการดําเนินงานภายใต�กลยุทธ4ที่ 1.3 "การเพ่ิมแหล<งรายได�"

8 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

14 โครงการการบริหารเงินเพ่ือการ

ลงทุน และการจัดอบรมหลักสูตร

ระยะส้ันเพ่ือหารายได#เข#าคณะ

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพื่อส4งเสริมความรู#ความเข#าใจเกี่ยวกับ

กฎหมายด#านส่ิงแวดล#อมที่สอดคล#องต4อมาตรฐานและการดําเนินงานของ

หน4วยงาน (2) เพื่อวางแนวทางการจัดทําและพัฒนาระบบการจัดการ

ส่ิงแวดล#อมของหน4วยงานต้ังแต4การกําหนดนโยบายและวางแผนงานจนถึง

การทบทวนของฝ�ายบริหาร (3) เพื่อสร#างหลักสูตรการอบรม “ก#าวทัน

กฎหมายส่ิงแวดล#อมในยุคประเทศไทย 4.0” ที่เหมาะสมกับสถานการณ�

ปEจจุบัน (4) เพื่อให#การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมควบคู4และสอดคล#องกับการ

ใช#ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล#อมของประเทศไทยอย4างยั่งยืน

 - ประโยชน�ที่คาดว4าจะได#รับ : (1) ผู#เข#าอบรมเกิดความรู#ความเข#าใจเกี่ยวกับ

แนวคิดในการจัดการส่ิงแวดล#อมและกฎหมายด#านส่ิงแวดล#อมที่สอดคล#องต4อ

มาตรฐานและการดําเนินงานของหน4วยงาน (2) ผู#เข#าอบรมสามารถวาง

แนวทางในการจัดทําและพัฒนาระบบการจัดการส่ิงแวดล#อมของหน4วยงาน

ต้ังแต4การกําหนดนโยบายและวางแผนงานจนถึงการทบทวนของฝ�ายบริหาร 

(3) เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ควบคู4และสอดคล#องกับการใช#

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล#อมของประเทศไทยอย4างยั่งยืน

 - งบประมาณ : 100,000 บาท (คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล#อม)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#จัดอบรม “ก#าวทันกฎหมายส่ิงแวดล#อมในยุค

ประเทศไทย 4.0” แก4ผู#ประกอบการและพนักงานในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม 

นักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2562 มีผู#เข#า

อบรม จํานวน 71 คน

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) ผู#เข#าอบรมเข#าใจแนวคิดการจัดการส่ิงแวดล#อมและกฎหมาย

ด#านส่ิงแวดล#อมท่ีสอดคล#องต4อมาตรฐานและการดําเนินงานของหน4วยงาน (2) ผู#

เข#าอบรมสามารถวางแนวทางการจัดทําและพัฒนาระบบการจัดการส่ิงแวดล#อม

ของหน4วยงานตั้งแต4การกําหนดนโยบาย วางแผนงาน จนถึงการทบทวนของฝ�าย

บริหาร 

 - ข#อเสนอแนะของการดําเนินโครงการ : (1) วิทยากรมีความเหมาะสม สามารถ

นําเสนอเนื้อหาได#ดี (2) ควรมีการประชาสัมพันธ�การจัดโครงการให#มากข้ึน

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 16,075 บาท

 - คณะบริหาร

การพัฒนา

ส่ิงแวดล#อม

15 โครงการพัฒนาสังคมร4วมกับ

สมาคมศิษย�เก4า คณะพัฒนาสังคม

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือสร#างความสัมพันธ�ระหว4างสมาคม

นักศึกษาเก4าคณะพัฒนาสังคม คณาจารย� นักศึกษาปEจจุบันของคณะ

 - งบประมาณ : 20,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ไม4ได#ดําเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาสังคมระหว4างสมาคมนักศึกษาเก4าคณะ

พัฒนาสังคม และคณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล#อม เนื่องจากเกิดสถานการณ�การ

แพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�ใหม4 2019

 - คณะพัฒนา

สังคมและ

ส่ิงแวดล#อม

9 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

16 โครงการอบรมทางด#านนิเทศ

ศาสตร�

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือบริการวิชาการด#านการจัดฝvกอบรม

เกี่ยวกับนวัตกรรมนิเทศศาสตร�ต4างๆ เช4น การส่ือสารการตลาด การ

ส่ือสารแบรนด� การส่ือสารดิจิทัล การส่ือสารอย4างยั่งยืน และการส่ือสาร

อย4างสร#างสรรค� ให#ท้ังหน4วยงานภายในและภายนอก

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) คณะได#ดําเนินการบริการวิชาการ

ด#านการจัดฝvกอบรมเกี่ยวกับนวัตกรรมนิเทศศาสตร�ต4างๆ ให#ท้ัง

หน4วยงานภายในและภายนอก (2) คณะได#สร#างเครือข4ายความสัมพันธ�

และความร4วมมือกับนักวิชาชีพนิเทศศาสตร� หน4วยงานด#านนิเทศ

ศาสตร�ท้ังหน4วยงานภาครัฐและเอกชน

 - งบประมาณ :  - (เก็บค4าธรรมเนียม)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยจัดอบรม "การสร#างสรรค�เนื้อหาด#วยข#อมูล (Data) เพ่ือ

เพ่ิมคุณค4าขององค�กร (Content Creation in Digital Organization)" ร4วมกับ

กระทรวง อว. ในรูปแบบ online และ offline ดังนี้ (1) Online Course ผ4าน

ระบบ Thaimooc ตั้งแต4วันท่ี 4 กรกฏาคม 2563 เป2นต#นไป มีผู#เข#าอบรม จํานวน

 310 คน และ (2) Offline Course ระหว4างวันท่ี 15 - 17 และวันท่ี 20 - 24 

กรกฎาคม 2563 มีผู#เข#าอบรม จํานวน 24 คน

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) ผู#เข#าอบรมมีความรู#ด#านนวัตกรรมนิเทศศาสตร� (2) คณะนิเทศ

ศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการมีเครือข4ายความสัมพันธ�และความร4วมมือกับนัก

วิชาชีพนิเทศศาสตร� และหน4วยงานด#านนิเทศศาสตร�ท้ังภาครัฐและเอกชน

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : ไม4ได#ใช#งบประมาณ

 - คณะนิเทศ

ศาสตร�และ

นวัตกรรมการ

จัดการ

17 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา  - วัตถุประสงค� : (1) เพ่ือการติดตามและรักษามาตรฐานคุณภาพ 

AACSB เพ่ือการประเมินในรอบท่ีสาม (2) เพ่ือดําเนินการขอรับรอง

มาตรฐานของ EQUIS (3) เพ่ือสมัครและดําเนินการขอรับรองมาตรฐาน

ของ Association of MBAs (4) เพ่ือการพัฒนากลไกการทํางานท่ี

เป2นไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากล (In-Process Standard 

Accreditation)

 - งบประมาณ : 5,000,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ผลการดําเนินโครงการ : ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยส4งคณจารย�ของคณะ

บริหารธุรกิจเข#าสัมมนาด#านการประกันคุณภาพการศึกษาสากลของ AACSB, 

EQUIS และ AMBA รวมท้ังจ4ายค4าสมาชิกรายปwของหน4วยงานท่ีให#การรับรองการ

ประกันคุณภาพการศึกษาต4างๆ

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) คณะบริหารธุรกิจสามารถรักษามาตรฐานตามเกณฑ�ของ 

AACSB และเป2นไปตามเกณฑ� EQUIS และ AMBA (2) คณะบริหารธุรกิจเป2นท่ี

ยอมรับด#านคุณภาพการศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจ และเป2นผู#นําในด#านวิชาการ

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 2,324,066.41 บาท

 - คณะ

บริหารธุรกิจ

ยุทธศาสตร4ที่ 2 "เพ่ิมชื่อเสียง การยอมรับ Brand Value (Reputation)"
แผนการดําเนินงานภายใต�กลยุทธ4ที่ 2.1 "การได�รับรองมาตรฐานระดับชาติและระดับสากล"

10 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

18 โครงการสนับสนุนการจัด

กิจกรรมส4งเสริมการเข#าสู4สากล

 - วัตถุประสงค� : (1) เพ่ือให#การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพท้ังในระดับ

หลักสูตร และระดับสถาบันสามารถผลักดันให#ได#การรับรองคุณภาพ 

และสามารถแข4งขันได#ท้ังในระดับประเทศ ระดับอาเซียนและในระดับ

สากล (2) เพ่ือสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป2นค4าใช#จ4ายในการพัฒนา

คุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะ/ วิทยาลัย/ สํานัก และเพ่ือการ

จัดทํารายงานตามเกณฑ�ท่ีหน4วยงานกําหนดโดยเน#นการปฏิบัติ

 - งบประมาณ : 2,500,000 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#สนับสนุนการจัดกิจกรรมส4งเสริมการเข#าสู4สากลของ

คณะ/ วิทยาลัย/ สํานักภายในสถาบัน

 - ผลสัมฤทธิ์ : คณะ/ วิทยาลัย/ สํานักได#พัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน ได#รับการ

รับรองคุณภาพ และสามารถแข4งขันได#ท้ังในระดับประเทศและสากล

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 1,920,000 บาท

 - กองแผนงาน

19 โครงการพัฒนาสถาบันสู4การ

รับรองมาตรฐานการศึกษาใน

ระดับสากล

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือผลักดันการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสู4ระดับสากล และ (2) เพ่ือเป2นขวัญกําลังใจให#หน4วยงานท่ี

สามารถดําเนินการจนผ4านการตรวจประเมินและได#รับการรับรอง

คุณภาพ

 - งบประมาณ : 1,500,000 บาท (เงินรายได#ของสถาบัน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#ดําเนินการ ดังนี้ (1) จัดอบรม TQA Journey 

Change in Criteria 2020 - 2021 เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2563 และ (2) 

สนับสนุนเงินรางวัลสําหรับหลักสูตรท่ีได#รับรอง AUN-QA slot 3 จํานวน 3 

หลักสูตร 

 - ผลสัมฤทธิ์ : หลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันมีความพร#อม และได#รับการ

รับรองคุณภาพการศึกษาในระดับสากล

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 460,700 บาท

 - กองแผนงาน

20 โครงการพัฒนาคุณภาพสู4สากล  - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือให#บุคลากรคณะพัฒนาสังคมและ

ส่ิงแวดล#อมได#รับความรู# และมีความเข#าใจเกณฑ� AUN-QA สามารถ

นํามาปรับปรุงกระบวนการทํางานให#เป2นไปตามเกณฑ�มาตรฐานสากล

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : บุคลากรมีความรู#ความเข#าใจ AUN-QA 

เพ่ิมมากข้ึน 

 - งบประมาณ : 500,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยจัดกิจกรรม ดังนี้ (1) อบรมให#ความรู# AUN-QA 

บุคลากรสายวิชาการ ผ4าน MS.Teams เมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 (2) อบรม

ให#ความรู# AUN-QA บุคลากรสายสนับสนุน ผ4าน MS.Teams เมื่อวันท่ี17 

กรกฎาคม 2563 และ (3) อบรมภาษาอังกฤษบุคลากรสายสนับสนุนผ4าน ZOOM 

ระหว4างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 รวมท้ังจัดทํารายงานการประเมินตนเอง

 รวมท้ังจัดการตรวจประเมิน AUN-QA (MOCK UP) ระหว4างวันท่ี 24 - 26 

สิงหาคม 2563 

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) บุคลากรของคณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล#อมมีความรู#ความ

เข#าใจเกี่ยวกับเกณฑ� AUN-QA (2) หลักสูตรของคณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล#อม

ผ4านการตรวจประเมิน AUN-QA (MOCK UP)

 - คณะพัฒนา

สังคมและ

ส่ิงแวดล#อม

11 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

21 โครงการรับรองหลักสูตรสู4

มาตรฐานระดับสากล UNWTO

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือรับการตรวจประเมินหลักสูตร

ปริญญาโทและปริญญาเอก ในระดับมาตรฐานสากล จาก 

UNWTO.TedQual

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : คณะการจัดการการท4องเท่ียวเป2นท่ีรู#จัก

อย4างกว#างขวางข้ึน สร#างเครือข4ายความร4วมมือเพ่ิมมากข้ึน และสร#าง

ภาพลักษณ�ท่ีดีให#กับองค�กร 

 - งบประมาณ : 400,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดนได#ดําเนินการแปลเอกสารสําหรับจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเองของหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะ

การจัดการการท4องเท่ียว และเป2นค4าตอบแทนล4ามในวันตรวจประเมินเพ่ือต4ออายุ

การรับรองมาตรฐานสากล UNWTO TedQual 

 - ผลสัมฤทธิ์ : หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ได#รับการ

ต4ออายุการรับรองจาก UNWTO TedQual

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 397,400 บาท

 - คณะการ

จัดการการ

ท4องเท่ียว

12 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

22 โครงการเตรียมความพร#อม

หลักสูตรระดับปริญญาโท เพ่ือ

ขอรับการตรวจประเมินตาม

หลักเกณฑ�ของเครือข4ายการ

ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย

อาเซียน

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ

การศึกษาของคณะรัฐประศาสนศาสตร�ให#สอดคล#องกับหลักเกณฑ�ของ 

AUN-QA (2) เพ่ือปรับปรุงผลการดําเนินงานของหลักสูตรรัฐประศาสน

ศาสตร�ท่ีเคยรับการประเมินให#มีระบบการปรับปรุงตามข้ันตอน PDCA 

อย4างต4อเนื่อง และดําเนินการตามข#อเสนอของผู#ประเมิน AUN-QA

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) บุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุนของคณะมีความรู#ความเข#าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ�การขอ

รับรองคุณภาพการศึกษาตามหลักเกณฑ�ของ AUN-QA (2) ระบบงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะได#รับการพัฒนาให#สอดคล#องกับ

มาตรฐานสากล (3) คณะมีการเตรียมความพร#อมในการยื่นขอรับรอง

คุณภาพหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิตใน

อนาคต รวมท้ังปรับปรุงกระบวนการทํางานของหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตตามข#อเสนอแนะของผู#ประเมินของ 

AUN-QA

 - งบประมาณ : 344,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#เตรียมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

AUN-QA เสมือนจริง (Mock up) ของหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

มหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร�

 - ผลสัมฤทธิ์ : หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิตมีผลคะแนน

การประเมิน AUN-QA เสมือนจริง (Mock up) ผ4านการประเมินในระดับ 4 

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากแผนการตรวจประเมินเสมือนจริง (Mock up) ไม4

สามารถดําเนินการแบบออนไลน�ได# รวมท้ังการกําหนดงบประมาณยังไม4

ครอบคลุมอุปกรณ�ท่ีเป2นครุภัณฑ� จึงมีข#อจํากัดในการใช#งบประมาณ 

 - ข#อเสนอแนะของการดําเนินโครงการ : สถานการณ�การแพร4ระบาดของเช้ือไวรัส

โคโรนาสายพันธุ�ใหม4 2019 ทําให#ไม4สามารถคาดเดาสถานการณ� และแนวทางการ

ตรวจประเมินสากลในช4วงเตรียมความพร#อม จึงควรมีการทําสถานการณ�จําลอง

ล4วงหน#า ให#สอดคล#องกับความจําเป2นในการใช#งบประมาณในการเตรียมความ

พร#อม เช4น การพิจารณางบประมาณสําหรับการจัดซื้ออุปกรณ�ต4างๆ เพ่ือรองรับ

การตรวจประเมินออนไลน� เป2นต#น   

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 122,270 บาท

 - คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร�

13 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

23 โครงการประเมินคุณภาพ

หลักสูตรตามเกณฑ� AUN-QA

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือเตรียมความพร#อมการประกัน

คุณภาพ AUN-QA ของหลักสูตรเศรษฐศาสตร�การเงิน คณะพัฒนาการ

เศรษฐกิจ

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : หลักสูตรเศรษฐศาสตร�การเงินผ4านการ

ประเมิน AUN-QA

 - งบประมาณ : 300,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#เตรียมความพร#อมหลักสูตรเศรษฐศาสตร�การเงิน 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ เพ่ือตรวจประเมิน AUN-QA เสมือนจริง (Mock up) 

โดยได#จัดการตรวจประเมินระหว4างวันท่ี 24 - 26 สิงหาคม 2563

 - ผลสัมฤทธิ์ : หลักสูตรเศรษฐศาสตร�การเงินเป2นไปตามเกณฑ� AUN-QA และ

ผ4านการตรวจประเมินเสมือนจริง (Mock up) 

 - ปEญหา/ อุปสรรค : อุปกรณ�ท่ีใช#ในการสัมภาษณ�มีปEญหาระหว4างการสัมภาษณ�

 - ข#อเสนอแนะของการดําเนินโครงการ : การตรวจประเมินจริงในปw 2564 

สถาบันและคณะควรเตรียมความพร#อมและทดสอบอุปกรณ�และสัญญาณอินเทอร�

 - คณะ

พัฒนาการ

เศรษฐกิจ

24 โครงการประกันคุณภาพ

การศึกษาสู4สากล

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือให#บุคลากรคณะนิเทศศาสตร�และ

นวัตกรรมการการจัดการมีความรู#ความเข#าใจเกี่ยวกับเกณฑ�คุณภาพ

การศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเป2นเลิศ (EdPEx) และ AUN-QA 

ร4วมกันพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน เป2นแนวปฏิบัติท่ีดีในการประกัน

คุณภาพการศึกษาของคณะ

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : บุคลากรมีความรู#ความเข#าใจเกี่ยวกับ

เกณฑ�คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเป2นเลิศ (EdPEx) และ 

AUN-QA 

 - งบประมาณ : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยเตรียมความพร#อมหลักสูตรการเรียนการสอน คณะ

นิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดกาดสําหรับตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ� 

AUN-QA โดยได#จัดการตรวจประเมินระหว4างวันท่ี 24 - 27 สิงหาคม 2563

 - ผลสัมฤทธิ์ : หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรม

การจัดการเป2นไปตามเกณฑ� AUN-QA และผ4านการประเมิน

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 37,419 บาท

 - คณะนิเทศ

ศาสตร�และ

นวัตกรรมการ

จัดการ

14 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

25 โครงการเตรียมความพร#อมเพ่ือ

รับการตรวจประเมินตามเกณฑ� 

EPAS

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือให#ความรู#แก4บุคลากรของ

วิทยาลัยนานาชาติเร่ืองการขอการรับรองมาตรฐานจาก EPAS และมี

ความเข#าใจเร่ืองมาตรฐานหลักสูตรแบบ AUN-QA (2) เพ่ือแลกเปล่ียน

เรียนรู#การดําเนินงานไปสู4การได#รับมาตรฐานหลักสูตรจาก EPAS 

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) บุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติมี

ความรู#เร่ืองการขอการรับรองมาตรฐานจาก EPAS มาตรฐานหลักสูตร

แบบ AUN-QA (2) มีการกําหนดผู#รับผิดชอบในกิจกรรมหลักต4างๆ

 - งบประมาณ : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยจัดประชุมให#ความรู#เร่ืองการขอรับการรับรอง

มาตรฐานสากล EPAS และมาตรฐานหลักสูตรแบบ AUN-QA แก4บุคลากรของ

วิทยาลัยานานาชาติ เมื่อวันท่ี 17 กรกฎาคม 2563

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) บุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติมีความรู#เร่ืองการขอรับรองจาก

 EPAS (2) วิทยาลัยนานาชาติมีแนวทางการดําเนินงานไปสู4การได#รับรองจาก 

EPAS พร#อมกําหนดผู#รับผิดชอบกิจกรรมหลัก

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : ไม4ได#ใช#งบประมาณ

 - วิทยาลัย

นานาชาติ

26 โครงการรับรองมาตรฐาน

การศึกษาสากล ประจําปw

งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือวางแผนพัฒนากระบวนการ

ปฏิบัติงานของให#มีคุณภาพ และมีมาตรฐานเทียบเท4ากับมาตรฐานสากล

 (2) เพ่ือส4งเสริมให#คณะมีการพัฒนาคุณภาพด#านการประกันคุณภาพ

การศึกษาอย4างต4อเนื่อง (3) เพ่ือให#บุคลากรมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู#

การดําเนินงาน แผนกลยุทธ� แผนปฏิบัติราชการ และแผนการ

ดําเนินงานของคณะ (4) เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานแผนกลยุทธ� 

แผนปฏิบัติราชการ และแผนการดําเนินงาน 4 ปw (พ.ศ. 2563-2566) 

ของคณะ

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) ได#แผน ข#อมูล กระบวนการสําหรับ

ใช#ในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของคณะให#มีคุณภาพ และมี

มาตรฐานเทียบเท4ากับมาตรฐานสากล (2) บุคลากรของคณะมีการ

พัฒนาคุณภาพด#านการประกันคุณภาพการ และมีความรู#เกี่ยวกับการ

ดําเนินงาน แผนกลยุทธ� แผนปฏิบัติราชการ และแผนการดําเนินงาน

ของคณะ (3) ความสัมพันธ�ท่ีดีระหว4างบุคลากรของคณะ

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#จัดสัมมนาบุคลากรคณะบริหารการพัฒนา

ส่ิงแวดล#อม ระหว4างวันท่ี 19 - 20 สิงหาคม 2563 เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตร� และติดตามความก#าวหน#าการดําเนินงานด#านการประกัน

คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากลของคณะ 

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) คณะมีแผน ข#อมูล กระบวนการสําหรับการพัฒนากระบวนการ

ปฏิบัติงานของคณะให#มีคุณภาพ และมีมาตรฐานเทียบเท4ากับมาตรฐานสากล (2) 

บุคลากรมีความรู#เกี่ยวกับการดําเนินงาน แผนกลยุทธ� แผนปฏิบัติราชการ และ

แผนดําเนินงานของคณะ

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 92,336 บาท

 - คณะบริหาร

การพัฒนา

ส่ิงแวดล#อม

15 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

27 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา  - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือให#หลักสูตรการเรียนการสอนของ

คณะภาษาและการส่ือสารเป2นไปตามมาตรฐาน AUN-QA

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : หลักสูตรทันสมัยและตรงกับความ

ต#องการของสังคม

 - งบประมาณ : 120,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยจัดประชุมระดมสมองทุกวันจันทร�ท่ี 3 ของทุกเดือน 

เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะภาษาและการส่ือสารให#เป2นไป

ตามเกณฑ� AUN-QA

 - ผลสัมฤทธิ์ : หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะภาษาและการส่ือสารมีความ

ทันสมัย สอดคล#องกับความต#องการของสังคม และเป2นไปตามเกณฑ� AUN-QA 

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : ไม4ได#ใช#งบประมาณ

 - คณะภาษา

และการส่ือสาร

28 โครงการประกันคุณภาพ

การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาเพ่ือความเป2นเลิศ 

EdPEx/AUN-QA

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือกํากับดูแลมาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ� AUNQA ระดมความคิดใน

การพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา และจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเองตามเกณฑ�คุณภาพ

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : ได#ทบทวนมาตรฐานการประกันคุณภาพ

ระดับหลักสูตร ทราบจุดเด4นจุดด#อยของตน เตรียมพร#อมสําหรับการ

ประเมินในปwต4อไป

 - งบประมาณ : 30,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#เตรียมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร� จัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

และจัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

 - ผลสัมฤทธิ์ : คณะทราบจุดแข็ง/ จุดอ4อนของหลักสูตรต4างๆ และมีความพร#อม

ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในปwต4อไป

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 30,000 บาท

 - คณะนิติศาสตร�

29 โครงการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือให#เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู#และ

ประสบการณ�ด#านการประกันคุณภาพการศึกษาและเพ่ือให#คณะมีระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : หลักสูตรได#รับการตรวจประเมินให#

เป2นไปตามเกณฑ� AUN-QA

 - งบประมาณ : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#เตรียมความพร#อมหลักสูตรการเรียนการสอนของ

คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล#อมสําหรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตาม

เกณฑ� AUN-QA โดยได#จัดการตรวจประเมินเมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2563

 - ผลสัมฤทธิ์ : หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล#อม 

เป2นไปตามเกณฑ� AUN-QA 

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 9,147 บาท

 - คณะพัฒนา

สังคมและ

ส่ิงแวดล#อม

แผนการดําเนินงานภายใต�กลยุทธ4ที่ 2.2 "การมีชื่อเสียงเปRนที่ยอมรับระดับประเทศและสากล"

16 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

30 โครงการประชุมทางวิชาการ

ระดับนานาชาติ EROPA คร้ังท่ี 65

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือส4งเสริมและพัฒนาความรู#ด#าน

การจัดการภาครัฐให#กว#างขวางและแพร4หลายยิ่งข้ึน (2) เพ่ือเป_ดโอกาส

ให#นักวิชาการได#นําเสนอผลงานท่ีเกี่ยวข#องด#านรัฐประศาสนศาสตร� (3) 

เพ่ือสนับสนุนให#เกิดความร4วมมือ เสริมสร#างเครือข4ายระหว4าง

นักวิชาการและนักวิจัยจากนานาประเทศ (4) เพ่ือติดตาม

ความก#าวหน#าทางวิชาการให#ทันสมัย นําไปสู4การศึกษาวิจัยในระดับ

แนวหน#าต4อไป  

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) เกิดการพัฒนาความรู#ด#านการ

จัดการภาครัฐให#กว#างขวางและแพร4หลายยิ่งข้ึน (2) นักวิชาการได#

นําเสนอผลงานท่ีเกี่ยวข#องด#านรัฐประศาสนศาสตร� (3) เกิดความร4วมมือ

ระหว4างนักวิชาการและนักวิจัยจากนานาประเทศ (4) เกิด

 - ไม4ได#ดําเนินการ เนื่องจากเกิดสถานการณ�การแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา

สายพันธุ�ใหม4 2019 คณะกรรมการโครงการจึงเห็นชอบให#เล่ือนการจัดประชุมทาง

วิชาการระดับนานาชาติ EROPA คาดว4าจะเป2นวันท่ี 1 - 4 สิงหาคม 2564

 - คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร�

31 โครงการการพัฒนาทักษะการ

ออกแบบนโยบายและแผนด#วย

หลักการออกแบบบริการ (Policy

 Lab and Service Lab) ของ

องค�กรภาครัฐ

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือพัฒนาทักษะการวิเคราะห�ปEญหา

และสภาวการณ�ตามแนวทางการออกแบบบริการ (2) เพ่ือยกระดับ

ทักษะการออกแบบนโยบายยุทธศาสตร�ของหน4วยงานภาครัฐให#กับ

ผู#บริหารระดับกลาง (3) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรท่ีสามารถเสริมสร#างทักษะ

ท่ีจําเป2นในอนาคต ตอบสนองการวางแผนยุทธศาสตร�นโยบายและแผน

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : บุคลากรของหน4วยงานภาครัฐได#รับการ

ยกระดับทักษะ (upskill) มีขีดความสามารถในการออกแบบนโยบาย

มากข้ึน ส4งผลให#องค�กรสามารถขับเคล่ือนยุทธศาสตร�การพัฒนา

หน4วยงานได#เร็วข้ึนผ4านทางระบบ E-Learning ของสถาบัน

 - งบประมาณ : 3,537,500 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#พัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับ Future Skillset เพ่ิม

ทักษะการออกแบบบริการ (Service Design/ Design Thinking) จัดทําเนื้อหา

การอบรม และจัดอบรมหลักสูตรดังกล4าวผ4านระบบ E-Learning ของสถาบัน โดย

มีบุคคลท่ัวไป คณาจารย� นักศึกษา และผู#บริหารระดับกลางของหน4วยงานภาครัฐ

ท้ังส4วนกลาง ส4วนภูมิภาค และส4วนท#องถ่ิน เข#าร4วม จํานวน 300 คน 

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) ผู#เข4าร4วมได#ยกระดับทักษะให#สามารถออกแบบนโยบายได# (2) 

เกิดเครือข4ายและการเข#าร4วมโครงการ University Innovation Fellows (UIF) 

ร4วมกับ D.School, Standford University

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากเกิดสถานการณ�การแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโร

นาสายพันธุ�ใหม4 2019 จึงทําให#การดําเนินโครงการล4าช#ากว4าท่ีกําหนดไว#

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 3,524,752 บาท

 - สํานักสิริพัฒนา

17 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

32 โครงการการพัฒนาทักษะผู#นํา

สําหรับโลกอนาคต สําหรับ

ผู#บริหารระดับสูง (Upskill 

Executive Leader for Future 

Leadership)

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือพัฒนาทักษะการวิเคราะห�ภาพ

อนาคตและการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร� (Strategic Foresight) 

สําหรับอนาคตของผู#บริหารระดับสูงขององค�กร (2) เพ่ือยกระดับทักษะ

การนําองค�กรตามแนวคิดองค�กรท่ีมีความคล4องตัว (Agile 

Organization) สําหรับโลกในศตวรรษท่ี 21 ให#กับผู#บริหารระดับสูง

ขององค�กร

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : ผู#บริหารระดับสูงขององค�กรได#รับการ

เสริมสร#างทักษะผู#นําสําหรับโลกอนาคต ท้ังการวิเคราะห�ภาพอนาคต 

(Foresight) การวางยุทธศาสตร�สําหรับภาพอนาคต (Strategic 

Foresight) และการเปล่ียนผ4านองค�กร (Transformation) สําหรับวาง

กรอบนโยบายและยุทธศาสตร�ของหน4วยงาน ให#องค�กรมีความคล4องตัว 

(Agile Organization) สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงของโลกใน

ศตวรรษท่ี 21 ได#อย4างมีประสิทธิภาพ

 - งบประมาณ : 3,000,000 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยจัดอบรมการพัฒนาทักษะวิเคราะห�อนาคตเชิง

ยุทธศาสตร�สําหรับผู#นํานวัตกรรม 2 รุ4น รุ4นท่ี 1 สาขาการท4องเท่ียวและบริการ มี

ผู#นํานวัตกรรมขององค�กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน และผู#ประกอบการใน

ภาคการท4องเท่ียวและบริการเข#าร4วม จํานวน 60 คน และรุ4นท่ี 2 สาขา Future 

Living, Lifestyle and City มีผู#นําในสาขา Future Living, Lifestyle and City 

เข#าร4วม จํานวน 40 ราย 

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) ผู#เข#าร4วมมีทักษะการวิเคราะห�ภาพอนาคต การสร#างฉากทัศน�

ของอนาคต สามารถพัฒนากลยุทธ�เพ่ือตอบโจทย�โอกาสและความท#าทายใน

อนาคต (2) เกิดเครือข4ายผู#นํานวัตกรรมขององค�กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน

 และผู#ประกอบการ เพ่ือพัฒนาและขับเคล่ือนนวัตกรรมสําหรับแก#ไขปEญหาและ

ความท#าทายในอนาคตของประเทศ

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ4าย ประจําปw

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาล4าช#า และเกิดสถานการณ�

การแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�ใหม4 2019 จึงเป2นข#อจํากัดสําคัญใน

การดําเนินกิจกรรมต4างๆ

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 2,563,550 บาท

 - กองแผนงาน

18 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

33 โครงการการพัฒนาศักยภาพ

ข#าราชการและพนักงานส4วน

ท#องถ่ิน

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือให#นักบริหารระดับต#นมีความรู# ความ

เข#าใจในการนํานโยบายรัฐและกฎหมายมาสู4การปฏิบัติ เตรียมรับมือกับ

การเปล่ียนแปลงในอนาคต และนําความรู#ท่ีได#รับจากการอบรมไป

พัฒนาตนเอง องค�กรและประเทศได#อย4างเหมาะสม

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : นักบริหารระดับต#นในองค�กรปกครอง

ส4วนท#องถ่ินได#พัฒนาองค�ความรู#ด#านต4างๆ ทําให#เพ่ิมสมรรถนะในการ

ทํางานอันเป2นการพัฒนาบุคลากรในภาครัฐ และส4งผลให#ประสิทธิภาพ

ขององค�กรปกครองส4วนท#องถ่ินได#พัฒนาให#สูงข้ึน ส4งผลต4อการบริการ

สาธารณะให#กับประชาชนในแต4ละท#องถ่ินท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน และเป2น

การส4งเสริมการพัฒนาประเทศในภาพรวม

 - งบประมาณ : 2,500,000 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยจัดอบรมออนไลน�ให#ความรู#แก4ข#าราชการ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ องค�กรปกครองส4วนท#องถ่ิน 4 รุ4น มีผู#เข#าอบรมรวมท้ังส้ิน จํานวน 141

 คน ดังนี้ (1) รุ4นท่ี 1 ระหว4างวันท่ี 1 - 10 กรกฎาคม 2563 ผู#เข#าอบรม จํานวน 

37 คน (2) รุ4นท่ี 2 ระหว4างวันท่ี 22 - 31 กรกฎาคม 2563 ผู#เข#าอบรม จํานวน 33

 คน (3) รุ4นท่ี 3 ระหว4างวันท่ี 19 - 28 สิงหาคม 2563 ผู#เข#าอบรม จํานวน 34 คน

 และ (4) รุ4นท่ี 4 ระหว4างวันท่ี 8 - 16 กันยายน 2563 ผู#เข#าอบรม จํานวน 37 คน

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) ผู#เข#าอบรมได#พัฒนาองค�ความรู#ด#านต4างๆ และเพ่ิมสมรรถนะ

ในการทํางาน (2) องค�กรของผู#เข#าอบรมมีประสิทธิภาพสูงข้ึน และการบริการ

สาธารณะกับประชาชนในแต4ละท#องถ่ินมีคุณภาพสูงข้ึน

 - ปEญหา/ อุปสรรค : (1) มีปEญหาด#านสัญญาณอินเตอร�เน็ตท้ังของผู#จัดอบรมและ

ผู#เข#ารับการอบรม (2) มีการชะลอการจัดโครงการช่ัวคราวเนื่องจากเกิด

สถานการณ�การแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�ใหม4 2019

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 2,175,308.13 บาท

 - กองงาน

ผู#บริหาร

19 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

34 โครงการการพัฒนาศักยภาพนัก

บริหารยุทธศาสตร�

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือเตรียมความพร#อมของบุคลากรให#มี

ความรู#ความเข#าใจและมีทักษะด#านการบริหารเชิงกลยุทธ�ท่ีเหมาะสม 

สามารถรับรองภารกิจการพัฒนาการปฏิบัติงานในปEจจุบันและอนาคต

ให#ทันต4อสภาวการณ�ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย4างรวดเร็ว ท้ังทางเศรษฐกิจ

การเมืองและสังคม และเสริมสร#างความสัมพันธ�ระหว4างกันตลอดจนมี

โอกาสแลกเปล่ียนความรู#ความคิดเห็นและประสบการณ�ซึ่งกันและกัน

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) ผู#เข#าอบรมนําหลักการบริหาร 

ความรู# และประสบการณ�ท่ีได#รับไปปรับใช#ในการปฏิบัติงานและ

ชีวิตประจําวันได#อย4างมีประสิทธิภาพ (2) ผู#เข#าอบรมมีทัศนคติ ค4านิยม 

และพฤติกรรมการบริหารโดยมุ4งเน#นคุณธรรมจริยธรรมและมุ4ง

ผลสัมฤทธิ์ถึง ประชาชน (3) มีเครือข4ายท่ีประสานประโยชน�ในการ

ปฏิบัติงานท้ังภายในหน4วยงาน และระหว4างหน4วยงานให#เป2นไปอย4างมี

ประสิทธิภาพ (4) บุคลากรมีความพร#อมในการดํารงตําแหน4งท่ีสูงข้ึน

 - งบประมาณ : 2,500,000 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก4ข#าราชการ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ท่ีดํารงตําแหน4งประเภทอํานวยการระดับต#น หรือ

ตําแหน4งประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษหรือเทียบเท4าข้ึนไป จํานวน 2 รุ4น

 มีผู#เข#าอบรมรวมท้ังส้ิน จํานวน 80 คน ดังนี้ (1) รุ4นท่ี 7 ระหว4างวันท่ี 22 

กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2563 ผู#เข#าอบรม จํานวน 40 คน และ (2) รุ4นท่ี 8 

ระหว4างวันท่ี 26 สิงหาคม - 18 กันยายน 2563 ผู#เข#าอบรม จํานวน 40 คน

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) ผู#เข#าอบรมนําหลักการบริหาร ความรู# และประสบการณ�ท่ีได#รับ

ไปใช#ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจําวันได#อย4างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีทัศนคติ 

ค4านิยม พฤติกรรมการบริหารท่ีมุ4งเน#นคุณธรรมจริยธรรมและมุ4งผลสัมฤทธิ์ถึง

ประชาชน พร#อมดํารงตําแหน4งสูงข้ึน (2) เกิดเครือข4ายท่ีประสานประโยชน�ในการ

ปฏิบัติงานท้ังภายในหน4วยงานและระหว4างหน4วยงานอย4างมีประสิทธิภาพ 

 - ปEญหา/ อุปสรรค : มีการชะลอการจัดโครงการช่ัวคราว เนื่องจากเกิด

สถานการณ�การแพร4ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�ใหม4 2019 

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 2,492,595.03 บาท

 - กองงาน

ผู#บริหาร

20 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

35 โครงการการพัฒนาศักยภาพ

เยาวชนผ4านการฝvกอบรมทักษะท่ี

จําเป2นในศตวรรษท่ี 21 ด#านการ

เรียนรู#และนวัตกรรม (Learning 

and Innovation Skills-4Cs)

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือศึกษาข#อมูลท่ีเกี่ยวข#องกับการ

พัฒนาศักยภาพเยาวชนในทักษะท่ีเยาวชนไทยต#องมีในศตวรรษท่ี 21 

(21 st Century sKills หรือ Soft Skills 4cs) ด#านการเรียนรู#และ

นวัตกรรม (Learning and Innovation Skills - 4 Cs) และนํามา

สังเคราะห� เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการฝvกอบรม (2) เพ่ือจัดกิจกรรมค4าย

พัฒนาเยาวชนโดยการฝvกอบรมทักษะท่ีจําเป2นในศตวรรษท่ี 21 ด#านการ

เรียนรู#และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills - 4 Cs) ท่ี

สําคัญและเร4งด4วน (3) เพ่ือจัดทําคู4มือพัฒนาศักยภาพเยาวชนในทักษะ

ท่ีจําเป2นในศตวรรษท่ี 21 ด#านการเรียนรู#และนวัตกรรม (Learning and

 Innovation Skills - 4 Cs) ท่ีสําคัญและเร4งด4วน

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) ได#ข#อมูลการพัฒนาเยาวชนด#าน

ทักษะท่ีเยาวชนไทยต#องมีในศตวรรษท่ี 21 ด#านการเรียนรู#และ

นวัตกรรม (2) พัฒนาหลักสูตรการฝvกอบรมด#านทักษะท่ีเยาวชนไทย

ต#องมีในศตวรรษท่ี 21

 - งบประมาณ : 1,500,000 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#จัดหลักสูตรเพ่ือพัฒนาศักยภาพเยาวชนในทักษะท่ี

จําเป2นในศตวรรษท่ี 21 ด#านการเรียนรู#และนวัตกรรม (Learning and 

Innovation Skill – 4 Cs) ในรูปแบบ E-learning รวมท้ังคู4มือการเรียนการสอน

รูปแบบ Online

 - ผลสัมฤทธิ์ : เยาวชนได#เพ่ิมทักษะท่ีจําเป2นในศตวรรษท่ี 21 ด#านการเรียนรู#และ

นวัตกรรม (Learning and Innovation Skill – 4 Cs)

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากเกิดสถานการณ�การแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโร

นาสายพันธุ�ใหม4 2019 ทําให#ต#องปรับแผนการดําเนินงานจากจัดเวทีสัมมนาเป2น

การสัมภาษณ�ผู#มีประสบการณ�ในด#านต4างๆ แทน 

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 1,487,300  บาท

 - ศูนย�ศึกษา

การพัฒนาท่ี

ยั่งยืนและ

เศรษฐกิจพอเพียง

21 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

36 โครงการการเสริมสร#างศักยภาพ

ของคนวัยทํางานให#มีทักษะใน

การคิดวิเคราะห�และมีความรู#หลัก

 เพ่ือการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 

21

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือให#ผู#เข#าอบรมได#มีความรู#ด#านการเงิน 

เศรษฐกิจ ธุรกิจและการเป2นผู#ประกอบการ และพัฒนาทักษะในการคิด

วิเคราะห�โดยอาศัยเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร�เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน

 และมีพ้ืนฐานของการเป2นผู#ประกอบการยุคใหม4

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) พัฒนาแรงงานยุคใหม4ท่ีมี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห� และมีความรู#ท่ีเป2นพ้ืนฐานของการ

เรียนรู#ด#วยตนเองตลอดชีวิต (2) สร#างพ้ืนฐานให#แก4ผู#ประกอบการยุค

ใหม4ให#มีความรู#เท4าทันการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจ

โลก (3) สร#างภาคีเครือข4ายทางวิชาการของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

กับหน4วยงานภายนอก

 - งบประมาณ : 1,500,000 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยจัดอบรม 5 หลักสูตร ดังนี้ (1) ผู#บริโภคและ

ผู#ประกอบการอัจฉริยะภายใต#เศรษฐกิจไร#พรมแดน (2) เศรษฐกิจไทยยุคดิจิตอล

และบทบาทภาครัฐ (3) การวิเคราะห�และการบริหารโครงการสําหรับภาครัฐและ

เอกชน (4) การบริหารการเงินเพ่ือความมั่งคั่ง และ (5) การวิเคราะห�ข#อมูลสําหรับ

ธุรกิจและเศรษฐศาสตร� ผู#เข#าอบรมรวมท้ังส้ิน จํานวน 365 คน นอกจากนี้ยังได#

ดําเนินการสํารวจข#อมูลแรงงานไทยในช4วงระหว4างสถานการณ�แพร4ระบาดของเช้ือ

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ�ใหม4 2019 และการตอบสนองเชิงนโยบาย

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) แรงงานยุคใหม4มีความสามารถในการคิดวิเคราะห� มีความรู#ท่ี

เป2นพ้ืนฐานของการเรียนรู#ด#วยตนเองตลอดชีวิต (2) ผู#ประกอบการยุคใหม4มีความ

รู#เท4าทันการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก (3) เกิดภาคี

เครือข4ายทางวิชาการของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจกับหน4วยงานภายนอก

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เกิดสถานการณ�การแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสาย

พันธุ�ใหม4 2019 ทําให#การจัดอบรมในบางช4วงต#องหยุดชะงักลง ซึ่งสามารถกลับมา

จัดอบรมได#อีกคร้ังภายหลังการเป_ดทําการของสถาบัน

 - ข#อเสนอแนะของการดําเนินโครงการ : ควรเตรียมแผนรับมือการจัดฝvกอบรมใน

สภาวะฉุกเฉิน

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 1,500,000 บาท

 - คณะ

พัฒนาการ

เศรษฐกิจ

22 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

37 โครงการค4ายพัฒนา Soft Skill 

ให#แก4แรงงานภาคอุตสาหกรรม

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือออกแบบหลักสูตรพัฒนา Soft 

Skill เพ่ือเตรียมความพร#อมให#กับแรงงานภาคอุตสาหกรรมในการ

รับมือต4อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 (2) เพ่ือพัฒนา Soft Skill 

ให#กับกําลังคนภาคอุตสาหกรรม (3) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา 

Soft Skill ท่ีเป2นมาตรฐานและสามารถขยายผลไปสู4กลุ4มเปqาหมายอ่ืนๆ 

ได#

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) สถาบันมีหลักสูตรพัฒนา Soft Skill 

เพ่ือเตรียมความพร#อมให#กับแรงงานภาคอุตสาหกรรมในการรับมือต4อ

การเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 (2) กําลังคนภาคอุตสาหกรรมได#รับ

การพัฒนา Soft Skill (3) สามารถขยายผลไปสู4กลุ4มเปqาหมายอ่ืนๆ ให#

พร#อมรับมือต4อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21

 - งบประมาณ : 1,500,000 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#ออกแบบหลักสูตรพัฒนา Soft Skill เพ่ือเตรียม

ความพร#อมให#กับแรงงานภาคอุตสาหกรรมในการรับมือต4อการเปล่ียนแปลงใน

ศตวรรษท่ี 21 และจัดอบรม จํานวน 2 รุ4น รุ4นท่ี 1 ระหว4างวันท่ี 24 - 28 สิงหาคม

 2563 และรุ4นท่ี 2 ระหว4างวันท่ี 14 - 16 และ 21 - 24 กันยายน 2563 มีผู#เข#า

อบรมรวมท้ังส้ิน จํานวน 70 คน 

 - ผลสัมฤทธิ์ : ผู#ผ4านการอบรมส4วนใหญ4มีความคิดเห็นในทิศทางเดียวกันต4อเร่ือง

มุมมองต4อการใช#ชีวิตและการทํางาน มีโลกทัศน�ท่ีกว#างข้ึนและรับรู#ถึงประโยชน�

ของการนําทักษะท่ีได#เรียนรู#ไปปรับประยุกต�ใช#เพ่ือรับมือกับสถานการณ�และบริบท

โลกท่ีคาดการณ�ไม4ได#และเปล่ียนแปลงอย4างรวดเร็วในอนาคต สะท#อนถึงการบรรลุ

วัตถุประสงค�ของหลักสูตร

 - ปEญหา/ อุปสรรค : การดําเนินการล4าช#าเนื่องจากเกิดสถานการณ�การแพร4

ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�ใหม4 2019

 - ข#อเสนอแนะของการดําเนินโครงการ : (1) ในอนาคตอาจมีการพัฒนาเป2น

รายวิชา/รายทักษะ เพ่ือให#ผู#เข#าอบรมสามารถเลือก (2) ควรขยายผลโดยการจัด

อบรมในส4วนภูมิภาค และขยายผลไปสู4กลุ4มเปqาหมายอ่ืน และ (3) ควรพัฒนา

หลักสูตรโดยเช่ือมโยง Hard Skill ของบุคคลกับ Soft Skill สําหรับแรงงานใน

ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือเป2นการขยายผลให#ผู#เรียนสามารถเช่ือมโยงทักษะท่ีมีอยู4ซึ่ง

เป2นทักษะหลักกับ

ทักษะท่ีจําเป2นในการยกระดับและต4อยอดงาน ซึ่งจะนําสู4การยกระดับงานหรือ

สร#างมูลค4างานให#สูงข้ึนไปได#

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 1,500,000 บาท

 - คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย�
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

38 โครงการนิด#าพัฒนาผู#นํา  - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือสร#างความตระหนัก เสริมสร#างองค�

ความรู#และสร#างความเข#าใจในการเป2นภาวะผู#นํา มีจิตสํานึกท่ีดีต4อ

สาธารณะ รู#จักแบ4งปEนและบําเพ็ญประโยชน�ช4วยเหลือสังคม ให#แก4

เยาวชนในระดับอุดมศึกษาของไทย และเพ่ือประชาสัมพันธ�สถาบันให#

เป2นท่ีรู#จักในกลุ4มเปqาหมายหลักของสถาบัน

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) มีกลุ4มผู#นําเยาวชนท่ีมีภาวะความ

เป2นผู#นําและมีจิตสํานึกสาธารณะช4วยเหลือสังคม สามารถนําความรู#ท่ีได#

ไปประยุกต�ใช#ในชีวิตประจําวันและเผยแพร4ในวงกว#างต4อไป (2) มี

เครือข4ายความร4วมมือระหว4างสถาบันกับมหาวิทยาลัยต4างๆ ท่ัวประเทศ

 (3) สถาบันเป2นท่ีรู#จักมากข้ึนในกลุ4มเปqาหมายหลักของสถาบัน

 - งบประมาณ : 1,200,000 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ไม4ได#ดําเนินการจัดค4ายนิด#าพัฒนาผู#นํา เนื่องจากเกิดสถานการณ�การแพร4

ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�ใหม4 2019

 - กองงาน

ผู#บริหาร

39 โครงการการพัฒนาพีอาร�ดิจิทัล 

4.0 หน4วยงานภาครัฐ

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือพัฒนาความรู# ความคิด 

วิสัยทัศน�การส่ือสารประชาสัมพันธ�ดิจิทัลให#กับเจ#าหน#าท่ีรัฐในระดับ

ต4างๆ ท้ังในส4วนกลางและส4วนภูมิภาค (2) เพ่ือส4งเสริมเพ่ิมพูนศักยภาพ

 ทักษะความสามารถ ความชํานาญในการส่ือสารประชาสัมพันธ�ดิจิทัล

ให#กับเจ#าหน#าท่ีรัฐในระดับต4างๆ ท้ังในส4วนกลางและส4วนภูมิภาค

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) เจ#าหน#าท่ีหน4วยงานรัฐในระดับ

กระทรวง กรม กอง ในส4วนกลางและส4วนภูมิภาคได#พัฒนาความรู# 

ความคิด วิสัยทัศน�การส่ือสารประชาสัมพันธ�ดิจิทัล ส4งเสริมเพ่ิมพูน

ศักยภาพ ทักษะความสามารถความชํานาญการสือสารประชาสัมพันธ�

ดิจิทัล (2) การส่ือสารการประชาสัมพันธ�ของหน4วยงานภาครัฐใน

ส4วนกลางและส4วนภูมิภาคได#รับการพัฒนาให#ใช#ประโยชน�จากส่ือดิจิทัล

 - งบประมาณ : 1,200,000 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#จัดอบรมให#แก4บุคลากรของหน4วยงานภาครัฐ 

จํานวน 3 รุ4น ดังนี้ รุ4นท่ี 1 ระหว4างวันท่ี 25 - 27 สิงหาคม 2563 ผู#เข#าอบรม 

จํานวน 37 คน รุ4นท่ี 2 ระหว4างวันท่ี 1 - 3 กันยายน 2563 ผู#เข#าอบรม จํานวน 49

 คน และรุ4นท่ี 3 ระหว4างวันท่ี 8 - 10 กันยายน 2563 ผู#เข#าอบรม จํานวน 41 คน 

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) ผู#เข#าอบรมมีความรู#ความคิดวิสัยทัศน�การส่ือสาร

ประชาสัมพันธ�ดิจิทัล รวมท้ังมีศักยภาพ ทักษะ และความชํานาญการส่ือสาร

ประชาสัมพันธ�ดิจิทัล (2) หน4วยงานภาครัฐมีการส่ือสารการประชาสัมพันธ�โดยใช#

ประโยชน�จากส่ือดิจิทัลมากข้ึน สอดคล#องกับนโยบายไทยแลนด� 4.0

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 1,199,999.12 บาท

 - คณะนิเทศ

ศาสตร�และ

นวัตกรรมการ

จัดการ
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

40 โครงการสัมมนาวิชาการระดับ

นานาชาติ

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือจัดการสัมมนาวิชาการระดับ

นานาชาติ ของคณะบริหารธุรกิจ 

 - งบประมาณ : 1,000,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ไม4ได#ดําเนินการจัดสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ โดยท่ี

ประชุมคณะ/ กรรมการประจําคณะบริหารธุรกิจ คร้ังท่ี 12/2562 เมื่อวันท่ี 11 

พฤศจิกายน 2562 มีมติอนุมัติให#ชลอการจัด เนื่องจากนโยบายของสถาบันไม4

ชัดเจน

 - คณะ

บริหารธุรกิจ

41 โครงการการจัดประชุมวิชาการ

ในวันสถาปนาสถาบัน

วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือส4งเสริมให#มีการผลิตงานวิจัยและ

เผยแพร4ผลงานวิจัยในด#านต4างๆ ทางด#านพัฒนบริหารศาสตร�ท่ีมุ4งเน#น

การพัฒนาอย4างยั่งยืนอันจะเป2นประโยชน�ต4อการเรียนการสอน การ

บริหาร เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ (2) เพ่ือส4งเสริมให#

เกิดการพัฒนาผลงานทางวิชาการของคณาจารย�ในสถาบัน และเผยแพร4

ผลงานวิชาการด#านพัฒนบริหารศาสตร�ใน 12 กลุ4มสาขาวิชาของ

คณาจารย�ในสถาบันให#เป2นท่ีประจักษ�ต4อสาธารณะ โดยการจัดเวทีให#มี

การนําเสนอผลงานวิชาการ (3) เพ่ือสร#างบรรยากาศทางวิชาการ และ

เป2นโอกาสอันดีท่ีนักวิชาการจากสถาบันต4างๆ ได#มีการแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น รู#จักและมีปฏิสัมพันธ�ท่ีดีต4อกัน

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) คณาจารย�จากภายในและภายนอก

สถาบันได#นําเสนอผลงานทางวิชาการ (2) ได#ผลิตบทความวิชาการและ

บทความงานวิจัยหรือกรณีศึกษาท่ีมีคุณภาพในด#านพัฒนบริหารศาสตร�

และเผยแพร4ต4อสาธารณะ (3) เกิดเวทีการประชุมทางวิชาการท่ีเป2นท่ี

ยอมรับในระดับชาติ (4) เสริมสร#างบทบาททางวิชาการและทางสังคม

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�

 - งบประมาณ : 1,000,000 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#ถ4ายทําวิดิโอนําเสนอผลงาน 64 เร่ือง เผยแพร4ทาง 

Facebook Page: NIDA Thailand และ Facebook Page: Research Center at 

NIDA ระหว4างวันท่ี 18 - 19 สิงหาคม 2563 โดยวันท่ี 18 สิงหาคม 2563 มีจํานวน

เข#าถึงโพส Facebook Page: NIDA Thailand จํานวน 10,529 คน และ Facebook

 Page: Research Center at NIDA จํานวน 9,243 คน และวันท่ี 19 สิงหาคม 2563

 มีจํานวนเข#าถึงโพส Facebook Page: NIDA Thailand จํานวน 2,071 คน และ 

Facebook Page: Research Center at NIDA จํานวน 3,789 คน รวมท้ังได#จัดทํา

หนังสือประมวลผลงานทางวิชาการ (Proceedings) 

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) คณาจารย�ภายในและภายนอกสถาบันได#นําเสนอผลงานทาง

วิชาการ (2) สถาบันมีการผลิตบทความวิชาการและบทความงานวิจัย กรณีศึกษาท่ีมี

คุณภาพในด#านพัฒนบริหารศาสตร�และเผยแพร4ต4อสาธารณะ (3) สถาบันได#

เสริมสร#างบทบาททางวิชาการและด#านสังคม

 - ปEญหา/ อุปสรรค : (1) สัญญานอินเตอร�เน็ตมีปEญหา (2) การเผยแพร4 2 ช4องทาง 

ทําให#ผู#รับชมและผู#ดําเนินงานเกิดความสับสน (3) มีผู#รับชมการนําเสนอผลงานแต4ละ

สาขาน#อย (4) การมีส4วนร4วมระหว4างผู#นําเสนอและผู#ฟEงมีน#อย (5) ควบคุมการเก็บ

แบบสอบถามยาก และไม4ได#รับความร4วมมือจากผู#ชม

 - ข#อเสนอแนะของการดําเนินโครงการ : (1) ควรขอความร4วมมือจากหน4วยงานท่ี

เก่ียวข#องช4วยดูแลความเรียบร#อยของระบบสัญญาณ (2) หากปwต4อไปมีการจัดงานใน

ลักษณะเดิมอาจปรับมาใช#การเผยแพร4ผลงานเพียงวันละ 1 - 2 สาขา และใช#การ 

LIVE สด จะช4วยให#การจัดตารางของผู#นําเสนอท้ังหมดสะดวกข้ึน (3) ควรมอบหมาย

ท้ัง 12 สาขา ช4วยประชาสัมพันธ�และจัดหากลุ4มเปqาหมายเช4นเดียวกับตอนจัดงานใน

 - สํานักวิจัย

25 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

42 โครงการการจัดงานประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือส4งเสริมให#มีการผลิตงานวิจัยและ

เผยแพร4ผลงานวิจัยในด#านต4างๆ ทางด#านพัฒนบริหารศาสตร�ท่ีมุ4งเน#น

การพัฒนาอย4างยั่งยืนอันจะเป2นประโยชน�ต4อการเรียนการสอน การ

บริหาร เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ (2) เพ่ือส4งเสริมให#

เกิดการพัฒนาผลงานทางวิชาการของคณาจารย�ในสถาบัน และเผยแพร4

ผลงานวิชาการด#านพัฒนบริหารศาสตร�ใน 12 กลุ4มสาขาวิชาของ

คณาจารย�ในสถาบันให#เป2นท่ีประจักษ�ต4อสาธารณะ โดยการจัดเวทีให#มี

การนําเสนอผลงานวิชาการ (3) เพ่ือสร#างบรรยากาศทางวิชาการ และ

เป2นโอกาสอันดีท่ีนักวิชาการจากสถาบันต4างๆ ได#มีการแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น รู#จักและมีปฏิสัมพันธ�ท่ีดีต4อกัน

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) มีการผลิตงานวิจัยหรือกรณีศึกษา

และเผยแพร4ผลงานท่ีมีคุณภาพในด#านพัฒนบริหารศาสตร�ท่ีมีเปqาหมาย

การพัฒนาอย4างยั่งยืน (2) มีเวทีการประชุมทางวิชาการท่ีเป2นท่ียอมรับ

ในระดับชาติ (3) เสริมสร#างบทบาททางวิชาการและทางสังคมของ

สถาบัน

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#จัดกิจกรรมเผยแพร4บทคัดย4อและบทความท่ีผ4าน

การคัดเลือกให#นําเสนอ รวมท้ังจัดทําและเผยแพร4รายงานสืบเนื่องจากการประชุม 

(Proceedings)

 - ผลสัมฤทธิ์ : มีการผลิตงานวิจัย/ กรณีศึกษาและเผยแพร4ผลงานท่ีมีคุณภาพ

ด#านพัฒนบริหารศาสตร�ท่ีมีเปqาหมายเพ่ือการพัฒนาอย4างยั่งยืน เป2นประโยชน�ต4อ

การเรียนการสอน การบริหาร การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของ

ประเทศ

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากเกิดสถานการณ�แพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา

สายพันธุ�ใหม4 2019 ทําให#เกิดความล4าช#าในการดําเนินการ

 - ข#อเสนอแนะของการดําเนินโครงการ : (1) ควรประชาสัมพันธ�เชิญชวน และขอ

ความร4วมมือคณะช4วยประชาสัมพันธ�กิจกรรมการรับสมัครบทคัดย4อ/ บทความ 

และการเยแพร4ผลงาน (2) หากมีการจัดงานในปwต4อไปควรวางแผนการดําเนินงาน

อย4างละเอียดรอบคอบ

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 322,637.10 บาท

 - สํานักวิจัย

26 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

43 โครงการประกวดวิทยานิพนธ�

ระดับบัณฑิตศึกษา เครือข4ายพัฒ

นบริหารศาสตร� ประจําปw

งบประมาณ พ.ศ. 2563

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือส4งเสริมการศึกษาวิจัยด#านพัฒ

นบริหารศาสตร�ในระดับบัณฑิตศึกษา (2) เพ่ือส4งเสริมให#วิทยานิพนธ�ใน

ระดับบัณฑิตศึกษาด#านพัฒนบริหารศาสตร� ได#มาตรฐานและเป2นท่ี

ยอมรับโดยท่ัวไป (3) เพ่ือเผยแพร4ผลงานการศึกษาวิจัยด#านพัฒนบริ

หารศาสตร�ให#เป2นท่ีรู#จัก และนําไปใช#ประโยชน�ได#อย4างกว#างขวาง 

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) ความรู#ด#านพัฒนบริหารศาสตร�ได#รับ

การเผยแพร4 และนําไปสู4การใช#ประโยชน�ในการพัฒนาประเทศ (2) สร#าง

เครือข4ายระดับบัณฑิตศึกษาด#านพัฒนบริหารศาสตร�ใน

สถาบันอุดมศึกษา (3) นิสิต นักศึกษาท่ีศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

สามารถพัฒนาองค�ความรู#ในขอบข4ายของวิชาการด#านพัฒนบริหาร

ศาสตร�

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#จัดประกวดวิทยานิพนธ�ระดับบัณฑิตศึกษา 

เครือข4ายพัฒนบริหารศาสตร� ประจําปwงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันท่ี 3 

กันยายน 2563 มีผู#เข#าร4วม จํานวน 100 คน

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) เกิดการเผยแพร4องค�ความรู#ด#านพัฒนบริหารศาสตร� และ

นําไปใช#ประโยชน�ในการพัฒนาประเทศในหลายด#านท่ีเกี่ยวข#อง อาทิ การบริหาร

ภาครัฐ การบริหารธุรกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม เป2นต#น (2) เกิด

เครือข4ายระดับบัณฑิตศึกษาด#านพัฒนบริหารศาสตร�ในสถาบันอุดมศึกษา 

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 484,517.06 บาท

 - กองบริการ

การศึกษา

27 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

44 โครงการการจัดประชุมสัมมนา

กรณีศึกษาระดับนานาชาติ

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูนทักษะในการ

จัดทํากรณีศึกษาให#กับอาจารย�ของสถาบัน (2) เพ่ือพัฒนาแนวทางการ

จัดการศึกษาของสถาบัน ไปสู4การเรียนการสอนโดยใช#กรณีศึกษาเป2น

หลัก (3) เพ่ือเผยแพร4กรณีศึกษาท่ีอาจารย�ของสถาบันจัดทําข้ึน 

โดยเฉพาะอย4างยิ่งกรณีศึกษาในบริบทของไทยออกสู4สาธารณะระดับ

นานาชาติ

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : อาจารย�ของสถาบันได#เรียนรู# ตลอดจน

พัฒนาทักษะในการเขียน Case Study และนําไปสู4การใช#กรณีศึกษาใน

การจัดการเรียนการสอน รวมถึงการเผยแพร4ออกสู4สาธารณะในระดับ

นานาชาติ

 - งบประมาณ : 500,000 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#จัดประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ เมื่อ

วันท่ี 3 กันยายน 2563 ผ4านช4องทางออนไลน� Microsoft Teams

 - ผลสัมฤทธิ์ : อาจารย�ของสถาบันได#พัฒนาทักษะการเขียนกรณีศึกษา และ

เผยแพร4ผลสู4สาธารณะในระดับนานาชาติ รวมท้ังสามารถนําไปใช#ในการจัดการ

เรียนการสอน 

 - ปEญหา/ อุปสรรค : (1) เนื่องจากเกิดสถานการณ�แพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโร

นาสายพันธุ�ใหม4 2019 จึงต#องเล่ือนการจัดงาน (2) เนื่องจากจัดงานผ4านช4องทาง

ออนไลน� จึงเกิดปEญหาการเช่ือมต4ออินเตอร�เน็ตในบางช4วงเวลา 

 - ข#อเสนอแนะของการดําเนินโครงการ : หากสถานการณ�แพร4ระบาดของเช้ือไวรัส

โคโรนาสายพันธุ�ใหม4 2019 ยังไม4คล่ีคลาย การจัดงานการประชุมสัมมนา

กรณีศึกษาระดับนานาชาติ ประจําปw 2564 อาจจะเปล่ียนแปลงรูปแบบเป2นการ

จัดผ4านระบบออนไลน� Microsoft Teams  

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 44,779.50 บาท

 - สํานักวิจัย

28 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

45 โครงการสัมมนาวิชาการ The 

14th International 

Conference (Regional 

Innovation and Cooperation 

in Asia (RICA))

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือให#อาจารย� นักศึกษา และ

บุคลากรท่ีเกี่ยวข#องกับประเด็นผลกระทบจากเทคโนโลยีสมัยใหม4และ

ปรับโฉมเศรษฐกิจของประเทศเอเชีย ได#รับความรู#และความเข#าใจใน

ประเด็นดังกล4าวเพ่ิมข้ึน (2) เพ่ือให#เกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นทาง

วิชาการระหว4างอาจารย�และนักศึกษาของสถาบัน อาจารย�และ

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในต4างประเทศท่ีเข#าร4วม และผู#เข#าร4วมการ

สัมมนา (3) เพ่ือสร#างบรรยากาศทางวิชาการ ยกระดับการเป2น

สถาบันการศึกษาท่ีได#รับการยอมรับในระดับสากล (World Class 

University) 

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) ผู#เข#าร4วมสัมมนามีความรู#ความเข#าใจ

ในเร่ืองผลกระทบจากเทคโนโลยีสมัยใหม4และปรับโฉม เศรษฐกิจของ

ประเทศเอเชีย (2) คณะกระชับความสัมพันธ�กับมหาวิทยาลัย

ต4างประเทศท่ีเข#าร4วมการสัมมนา (3) 

 - ผลการดําเนินโครงการ : ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#จัดสัมมนาวิชาการ The 

14th International Conference (Regional Innovation and Cooperation 

in Asia (RICA)) เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นและเช่ือมสัมพันธ�ระหว4างคณาจารย�

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจของสถาบัน กับคณาจารย�คณะเศรษฐศาสตร�ของ 

Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ�น Pusan National University ประเทศ

เกาหลีใต# และ Jinan University สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว4างวันท่ี 21 - 23

 พฤศจิกายน 2562 มีผู#เข#าร4วม จํานวน 100 คน

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) ผู#เข#าร4วมสัมมนามีความรู#ความเข#าใจในเร่ืองผลกระทบจาก

เทคโนโลยีสมัยใหม4 และปรับโฉมเศรษฐกิจของกลุ4มประเทศในทวีปเอเชีย (2) 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจได#กระชับความสัมพันธ�กับมหาวิทยาลัยต4างประเทศท่ี

เข#าร4วมการสัมมนา รวมท้ังเสริมสร#างบทบาททางวิชาการและทางสังคมของสถาบัน

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 372,181.45 บาท

 - คณะ

พัฒนาการ

เศรษฐกิจ

46 โครงการจัดทําวารสารวิชาการ

ของคณะ

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือรับบทความ/ ประเมินบทความ/ 

ตอบรับบทความ ตีพิมพ�บทความออนไลน� 

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : สร#างช่ือเสียงให#คณะและเป2นช4องทางให#

เผยแพร4ความรู# และเป2นช4องทางในการตีพิมพ�ผลงานของนักศึกษา 

 - งบประมาณ : 400,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยตีพิมพ�และเผยแพร4วารสาร ดังนี้ (1) วารสารไทยการ

วิจัยดําเนินงาน Vol 7 No 2 กันยายน - ธันวาคม และ Vol 8 No 1 มีนาคม - 

มิถุนายน และ (2) วารสารสถิติประยุกต�และเทคโนโลยีสารสนเทศ Vol 4 No 2 

กันยายน - ธันวาคม Vol 5 No 1 มกราคม - มิถุนายน

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) คณะสถิติประยุกต�มีช่ือเสียงและมีช4องทางให#ผู#ท่ีสนใจสามารถ

เผยแพร4ผลงานทางวิชาการ (2) นักศึกษาได#ตีพิมพ�ผลงานทางวิชาการ

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 36,504.25 บาท

 - คณะสถิติ

ประยุกต�

47 โครงการพัฒนากรณีศึกษาเพ่ือ

ก#าวสู4ความเป2นสากล

 - วัตถุประสงค� : เพ่ือพัฒนางานวิจัยในรูปแบบกรณีศึกษาของอาจารย� 

คณะบริหารธุรกิจ

 - งบประมาณ : 385,200 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ไม4ได#ดําเนินการ เนื่องจากไม4มีอาจารย�ของคณะบริหารธุรกิจรับทุนเพ่ือพัฒนา

งานวิจัยในรูปแบบกรณีศึกษา

 - คณะ

บริหารธุรกิจ

29 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

48 โครงการการพัฒนาผู#นําเยาวชน

ระดับมัธยมศึกษา

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือให#เยาวชนทราบความสําคัญของ

ปEญหาท่ีเกิดข้ึนในปEจจุบัน (2) เพ่ือสร#างความรู# ความเข#าใจในการ

ประพฤติตามกฎระเบียบและวินัยในการจราจรแก4เด็กและเยาวชน (3) 

เพ่ือสร#างความรู# ความเข#าใจ และช้ีแนะแนวทางในการหลีกเล่ียงปEจจัย

สุ4มเส่ียงของปEญหายาเสพติด (4) เพ่ือสร#างจิตสํานึกให#เยาวชนเกิดความ

รับผิดชอบต4อหน#าท่ีของตนเอง (5) เพ่ือปลูกฝEงคุณธรรมจริยธรรมใน

การปqองกันปEญหาการทุจริตสําหรับเด็กและเยาวชน (6) เพ่ือกระตุ#นให#

เด็กและเยาวชนคิดอย4างมีเหตุผลและซึมซับคุณค4าแห4งความดีอย4างเป2น

ธรรมชาติ และสร#างความรู#สึกผิดชอบช่ัวดี ภูมิใจในการทําความดี 

รังเกียจคนโกง และคนเก4งแต4โกง

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : เยาวชนสามารถนําความรู#ท่ีได#รับไปเป2น

กรอบในการดําเนินชีวิตและการประพฤติปฏิบัติตนได#อย4างถูกต#อง มี

ความรับผิดชอบในหน#าท่ีของตนเอง มีจิตสํานึกในการปqองกันปEญหา

ทุจริตในสังคม เพ่ือให#เป2นเยาวชนท่ีดีของสังคมและประเทศต4อไป

 - งบประมาณ : 300,000 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยจัดอบรมให#ความรู#หัวข#อโทษและพิษภัยยาเสพติดและ

การมีคุณธรรมและจริยธรรมในสังคม แก4นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ผู#บริหาร

โรงเรียน ครู และประชาชนในชุมชน จํานวน 3 คร้ัง เมื่อวันท่ี 19 วันท่ี 25 และ

วันท่ี 26 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนอิสลามสันติชน และโรงเรียนบางกอกวิทยา 

(มูลนิธิ) ผู#เข#าร4วมรวมท้ังส้ิน จํานวน 1,022 คน

 - ผลสัมฤทธิ์ : ผู#เข#าร4วมนําความรู#ท่ีได#รับไปเป2นกรอบในการดําเนินชีวิตและการ

ปฏิบัติตน มีความรับผิดชอบต4อหน#าท่ีของตน มีจิตสํานึกในการปqองกันปEญหา

ทุจริตในสังคม (ความรู#สึกผิดชอบช่ัวดี ภูมิใจในการทําความดี รังเกียจคนโกงและ

คนเก4งแต4โกง) และเป2นเยาวชนท่ีดีของสังคมและประเทศ

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากสถานการณ�การแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา

สายพันธุ�ใหม4 2019 ทําให#การดําเนินโครงการไม4เป2นไปตามแผนท่ีกําหนด

 - ข#อเสนอแนะของการดําเนินโครงการ : ควรเพ่ิมหัวข#อการอบรมท่ีสอดคล#องกับ

สถานการณ�ปEจจุบันและเป2นประโยชน�กับโรงเรียน ชุมชนและสังคมมากขึ้น เช4น 

การแนะแนวการศึกษา Design Thinking

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 300,000 บาท

 - สํานักสิริพัฒนา

30 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

49 โครงการการพัฒนาศักยภาพคน

ในทักษะด#านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือให#ผู#เข#าร4วมโครงการได#รับความรู#

 ความเข#าใจ ทักษะพ้ืนฐาน และความรู#ความเข#าใจในส่ิงใหม4ๆ เกี่ยวกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (2) เพ่ือให#ผู#เข#าร4วมโครงการนําความรู#และทักษะ

ท่ีได#รับไปประยุกต�ใช#ในชีวิตประจําวัน อาชีพการงาน และก#าวทันต4อ

เทคโนโลยีสารสนเทศใหม4ๆ ท่ีเกิดข้ึน

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) ผู#เข#าร4วมโครงการได#รับความรู# 

ทักษะข้ันพ้ืนฐานทางด#านเทคโนโลยีสารสนเทศ และก#าวทันต4อ

เทคโนโลยีสมัยใหม4 (2) ผู#เข#าร4วมโครงการสามารถนําความรู#ท่ีได#รับ

นําไปประยุกต�ใช#ในชีวิตประจําวัน อาชีพการงาน ได#อย4างคล4องแคล4ว

 - งบประมาณ : 300,000 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช#งานเทคโนโลยี

สารสนเทศเบื้องต#น" ระหว4างวันท่ี 20 - 22 สิงหาคม 2563 มีนักศึกษาของ

สํานักงานส4งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข#าอบรม 

จํานวน 62 คน ความพึงพอใจของผู#เข#ารับบริการในการนําความรู#ไปใช#ประโยชน� 

เท4ากับ ร#อยละ 90.40 ความพึงพอใจของผู#รับบริการ/ หน4วยงาน/ องค�กรท่ีรับ

บริการวิชาการต4อประโยชน�จากการบริการ เท4ากับ ร#อยละ 92.00 

 - ผลสัมฤทธิ์ : ผู#เข#าอบรมมีความรู#และทักษะข้ันพ้ืนฐานทางด#านเทคโนโลยี

สารสนเทศ และก#าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม4 รวมท้ังนําความรู#ท่ีได#รับนําไป

ประยุกต�ใช#ในชีวิตประจําวันและการทํางานได#อย4างมีประสิทธิภาพ

 - ปEญหา/ อุปสรรค : ไม4สามารถจัดอบรมตามแผน เนื่องจากการจัดสรร

งบประมาณล4าช#า และการแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�ใหม4 2019

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 126,599.47 บาท

 - สํานัก

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

50 โครงการตําราและเอกสาร

วิชาการของคณะ

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือจัดทําวารสารการจัดการส่ิงแวดล#อม

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) มีบทความวิชาการทางส่ิงแวดล#อม

ให#ศึกษา (2) เป2นแหล4งเผยแพร4งานวิชาการสําหรับนักวิชาการ

 - งบประมาณ : 250,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#ตีพิมพ�และเผยแพร4วารสารการจัดการส่ิงแวดล#อม 

ฉบับท่ี 16.1 และฉบับท่ี 16.2 และมีบทความตีพิมพ�ในวารสารฉบับละ 7 บทความ

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) บุคคลท่ัวไปมีบทความวิชาการทางส่ิงแวดล#อมให#ศึกษา (2) 

นักวิชาการได#เผยแพร4ผลงานทางวิชาการด#านการจัดการส่ิงแวดล#อม

 - ปEญหา/ อุปสรรค : (1) มีบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ�น#อย (2) การติดต4อผู#

ประเมินเป2นไปได#ยากเนื่องจากมีการป_ดสถาบันช่ัวคราว

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย :  202,983 บาท

 - คณะบริหาร

การพัฒนา

ส่ิงแวดล#อม

31 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

51 โครงการวารสารทางวิชาการ  - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือเผยแพร4ความรู#ทางรัฐประศาสน

ศาสตร�ให#แก4บุคคลท่ัวไป (2) เพ่ือเป2นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนทัศนะ

แนวคิดด#านรัฐประศาสนศาสตร� (3) เพ่ือเป2นส่ือสัมพันธ�ระหว4างคณะรัฐ

ประศาสนศาสตร�กับนักศึกษาปEจจุบันและศิษย�เก4าของคณะ

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : อาจารย� นักวิชาการ และนักศึกษา มีท่ี

เผยแพร4ผลงานทางวิชาการ

 - งบประมาณ : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#ตีพิมพ�และเผยแพร4วารสารรัฐประศาสนศาสตร� และ

วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

 - ผลสัมฤทธิ์ : วารสารมีสมาชิก จํานวน 50,000 คน ส4วนใหญ4เป2นสมาชิกท่ี

ต#องการตัวเล4ม สมาชิกจากระบบ TCI-Thaijo และสมาชิกจากเว็บไซต�

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากเกิดสถานการณ�การแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโร

นาสายพันธุ�ใหม4 2019 ทําให#กระบวนการผลิตวารสารท่ีเป2นตัวเล4มล4าช#ากว4า

กําหนด

 - คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร�

52 โครงการตําราและเอกสาร

วิชาการของคณะ

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือเสริมสร#างและเผยแพร4ความรู#

ทางด#านบริหารธุรกิจ (2) เพ่ือส4งเสริมและสนับสนุนผลงานทางวิชาการ

และงานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ (3) เพ่ือเป2นส่ือกลางในการแลกเปล่ียน

ทัศนะ แนวคิดทางด#านบริหารธุรกิจ

 - งบประมาณ : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#ตีพิมพ�และเผยแพร4วารสารบริหารธุรกิจ นิด#า (NIDA

 Business Journal) ฉบับท่ี 25 เดือนพฤศจิกายน 2562 และฉบับท่ี 26 เดือน

พฤษภาคม 2563 นอกจากนี้ ยังอยู4ระหว4างจัดทําวารสารฯ ฉบับท่ี 27 เดือน

พฤศจิกายน 2563

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) นักศึกษาและบุคคลท่ัวไปนําความรู#เชิงวิชาการด#าน

บริหารธุรกิจไปใช#ในการเรียน การทํางานให#เกิดประสิทธิภาพ (2) วารสาร

บริหารธุรกิจ นิด#า (NIDA Business Journal) อยู4ในฐานข#อมูล TCI กลุ4ม 2

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 199,330 บาท

 - คณะ

บริหารธุรกิจ

32 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

53 โครงการจัดทํา "วารสารการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย�และ

องค�การ" (NIDA Human 

Resource and Organizational

 Development Journal หรือ 

NIDA HROD Journal)

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือเป2นแหล4งรวบรวมความรู#และ

เผยแพร4งานวิจัยด#านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�และองค�การ ควบคู4กับ

การพัฒนาและสร#างเสริมมาตรฐานทางวิชาการของคณาจารย�ในคณะฯ

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) องค�ความรู#และงานวิจัยด#านการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย�และองค�การได#รับการเผยแพร4และขยายออกไป

อย4างกว#างขว#าง (2) คณาจารย�ในคณะฯ ได#ร4วมกันทํางานเพ่ือพัฒนา

และเสริมสร#างมาตรฐานทางด#านวิชาการ

 - งบประมาณ : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#ตีพิมพ�และเผยแพร4วารสารการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย�และองค�การ" (NIDA Human Resource and Organizational 

Development Journal : NIDA HROD Journal) จํานวน 2 ฉบับ ได#แก4 ฉบับท่ี 

2/2562 มีบทความตีพิมพ� จํานวน 6 บทความ และฉบับท่ี 1/2563 มีบทความ

ตีพิมพ� จํานวน 6 บทความ โดยวารสารท้ัง 2 ฉบับ สามารถออกได#ตรงเวลา

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) องค�ความรู#และงานวิจัยด#านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�และ

องค�การได#เผยแพร4อย4างกว#างขว#าง นักวิชาการและนักปฏิบัตินําไปใช#ในการศึกษา

และการพัฒนาองค�การและสังคม (2) วารสารอยู4ในฐานข#อมูล TCI กลุ4มท่ี 1

 - ปEญหา/ อุปสรรค : บทความท่ีส4งเข#ามาเพ่ือขอพิจารณาตีพิมพ� มีหลายบทความ

ท่ีขาดคุณภาพ ทําให#เสียเวลาในการพิจารณาบทความโดยไม4ก4อให#เกิดประโยชน�

 - ข#อเสนอแนะของการดําเนินโครงการ : อาจดําเนินจัดเก็บค4าธรรมเนียมการส4ง

บทความ เพ่ือกล่ันกรองคุณภาพของบทความท่ีจะส4งเข#ามาในเบื้องต#น

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 177,276 บาท

 - คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย�

54 โครงการวารสารและเอกสาร

วิชาการของคณะ

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือเผยแพร4องค�ความรู#ทางทฤษฎี 

ผลการวิจัย และการประยุกต�ใช#ความรู#ในลักษณะสหวิทยาเพ่ือการ

พัฒนาบุคลากร ครอบครัว องค�การ ชุมชน และสังคม

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : เผยแพร4ผลงานวิชาการสู4สาธารณะและ

นําเสนอบทความทางวิชาการและบทความวิจัยท่ีมีคุณภาพ ท่ีแสดงถึง

ประโยชน�ท้ังเชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions) ท่ีนักวิจัยหรือผู#

ท่ีสนใจสามารถนําไปพัฒนาหรือสร#างองค�ความรู#ใหม4 

 - งบประมาณ : 170,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#ตีพิมพ�และเผยแพร4วารสารการพัฒนาสังคม Vol 21

 No 2 (2019) และ Vol 22 No 1 (2020) 

 - ผลสัมฤทธิ์ : คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล#อมได#เผยแพร4ผลงานวิชาการสู4

สาธารณะและนําเสนอบทความทางวิชาการและบทความวิจัยท่ีมีคุณภาพ 

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 169,305.11 บาท

 - คณะพัฒนา

สังคมและ

ส่ิงแวดล#อม

33 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

55 โครงการตําราและเอกสาร

วิชาการของคณะ

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือเผยแพร4องค�ความรู#ทางเศรษฐศาสตร�

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : ได#เผยแพร4องค�ความรู#ทางเศรษฐศาสตร�

 และสร#างช่ือเสียงให#แก4คณะ

 - งบประมาณ : 150,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#ตีพิมพ�และเผยแพร4วารสารพัฒนาการเศรษฐกิจ

ปริทรรศน� ฉบับท่ี 1/14 มกราคม 2563 และฉบับท่ี 2/14 กรกฏาคม 2563 

 - ผลสัมฤทธิ์ : คณะพัฒนาการเศรษฐกิจได#เผยแพร4องค�ความรู#ทางเศรษฐศาสตร�สู4

สังคม และสามารถสร#างช่ือเสียงให#แก4คณะ

 - ปEญหา/ อุปสรรค : ผลงานวิชาการท่ีส4งมาเพ่ือขอตีพิมพ�มีจํานวนลดน#อยลง 

 - ข#อเสนอแนะของการดําเนินโครงการ : ควรประชาสัมพันธ�เพ่ือเชิญชวนผู#สนใจ

ส4งผลงานวิชาการเข#ารับการตีพิมพ�กับวารสาร

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 64,200 บาท

 - คณะ

พัฒนาการ

เศรษฐกิจ

56 โครงการอุดหนุนกิจกรรมวิชาการ  - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมวิชาการของคณะ

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : กิจกรรมวิชาการชองคณะมีงบประมาณ

สนับสนุนเพียงพอต4อการจัดกิจกรรม

 - งบประมาณ : 150,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ไม4ได#ดําเนินการ ท้ังนี้ คณะสถิติประยุกต�ได#จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัด

กิจกรรมทางวิชาการท่ีมีงบประมาณไม4เพียงพอ แต4เนื่องจากเกิดการแพร4ระบาด

ของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�ใหม4 2019 คณะจึงไม4ได#จัดกิจกรรมวิชาการ

 - คณะสถิติ

ประยุกต�

57 โครงการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ/ นานาชาติ

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือจัดการประชุมวิชาการทางด#านการ

จัดการการท4องเท่ียว

 - งบประมาณ : 150,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ไม4ได#ดําเนินการจัดประชุมวิชาการของคณะการจัดการการท4องเท่ียว เนื่องจาก

เกิดการแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�ใหม4 2019 จึงชะลอการจัด

ประชุมวิชาการออกไปก4อน

 - คณะการ

จัดการการ

ท4องเท่ียว

34 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

58 โครงการจัดทําวารสารวิชาการ

ระดับชาติ/ นานาชาติ

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือจัดทําวารสารวิชาการระดับชาติ

ด#านการพัฒนาและการจัดการการท4องเท่ียวแบบบูรณาการ (2) เพ่ือ

รวบรวม กล่ันกรอง และจัดพิมพ�บทความวิชาการระดับชาติ

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) คณะมีช่ือเสียงและภาพลักษณ�ความ

เป2นผู#นําทางวิชาการ ในสาขาการจัดการการท4องเท่ียวของ ศทท. ใน

ระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟ_คท่ีดีขึ้น อันจะส4งผลต4อการยอมรับใน

คุณภาพการศึกษาของคณะ และความสนใจท่ีจะเข#าศึกษาต4อ (2) คณะ 

สถาบัน และประเทศไทยมีองค�ความรู#ด#านการพัฒนาและการจัดการ

การท4องเท่ียวแบบบูรณาการเพ่ิมข้ึน อันจะเป2นรากฐานต4อการพัฒนา

อุตสาหกรรมการท4องเท่ียวต4อไป (3) นักศึกษาและคณาจารย�ของคณะ

และสถาบันมีช4องทางการตีพิมพ�ในระดับชาติเพ่ิมข้ึน (4) คณะมี

เครือข4ายความร4วมมือกับคณาจารย�และนักวิชาการของ

สถาบันการศึกษาท้ังในและต4างประเทศเพ่ิมข้ึน 

 - งบประมาณ : 150,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#ตีพิมพ�และเผยแพร4วารสารวิชาการการท4องเท่ียว

ไทยนานาชาติ Vol. 15 No. 2 (2019) และ Vol. 16 No. 1 (2020) 

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) คณะการจัดการการท4องเท่ียวมีช่ือเสียงและภาพลักษณ�ความ

เป2นผู#นําทางวิชาการด#านการจัดการการท4องเท่ียว รวมท้ังมีเครือข4ายกับคณาจารย�

และนักวิชาการของสถาบันการศึกษาท้ังในและต4างประเทศ (2) นักศึกษาและ

คณาจารย�มีช4องทางการตีพิมพ�ในระดับชาติเพ่ิมข้ึน 

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 33,000 บาท

 - คณะการ

จัดการการ

ท4องเท่ียว

35 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

59 โครงการจัดทําวารสารนิเทศ

ศาสตร�และนวัตกรรม

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือเป2นเวทีเผยแพร4ผลงานวิจัย และ

ผลงานทางวิชาการของคณาจารย� นักศึกษา และนักวิชาการ (2) เพ่ือ

เผยแพร4องค�ความรู#ทางด#านนิเทศศาสตร� การส่ือสารและนวัตกรรม ให#

เกิดประโยชน�แก4ชุมชนและสังคมส4วนรวม (3) เพ่ือประชาสัมพันธ�

ผลงานวิชาการของคณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) มีการเผยแพร4บทความและ

ผลงานวิจัย (2) นักวิชาการ และผู#สนใจท่ัวไปได#รับความรู#ทางนิเทศ

ศาสตร�มากข้ึนและนําไปใช#ให#เกิดประโยชน�ได# (3) นักศึกษาสามารถ

ศึกษาค#นคว#าและได#รับความรู#จากวารสาร เพ่ือนําไปต4อยอดด#าน

วิชาการจากท่ีเรียน

 - งบประมาณ : 150,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#ดําเนินการตีพิมพ�และเผยแพร4วารสาร ดังนี้ (1) 

วารสารนิเทศศาสตร�และนวัตกรรม นิด#า จํานวน 2 ฉบับ ฉบับท่ี 1 มกราคม - 

มิถุนายน และฉบับท่ี 2 กรกฎาคม - ธันวาคม และ (2) วารสารการส่ือสารและ

การจัดการ นิด#า (E-JOURNAL) จํานวน 3 ฉบับ ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน 

ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม - สิงหาคม และฉบับท่ี 3 กันยายน - ธันวาคม

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) อาจารย�คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการได#เผยแพร4

บทความและผลงานวิจัยออกสู4สังคมในวงกว#าง (2) นักวิชาการ และผู#สนใจท่ัวไป

ได#รับความรู#ทางนิเทศศาสตร� และนําไปใช#ให#เกิดประโยชน� รวมท้ังนักศึกษาได#

ศึกษา ค#นคว#าความรู#เพ่ือนําไปต4อยอดด#านวิชาการ

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 61,400 บาท

 - คณะนิเทศ

ศาสตร�และ

นวัตกรรมการ

จัดการ

60 โครงการจัดประชุมวิชาการ

ระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร�

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือร4วมจัดการประชุมวิชาการทางด#าน

เศรษฐศาสตร�กับหน4วยงานต4างๆ 

 - งบประมาณ : 100,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ไม4ได#ดําเนินการ เนื่องจากเกิดสถานการณ�การแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา

สายพันธุ�ใหม4 2019 มหาวิทยาลัยศรีครินทวิโรฒ ประสานมิตร (เจ#าภาพการจัด

ประชุมวิชาการ) จึงเล่ือนการจัดประชุมวิชาการ

 - คณะ

พัฒนาการ

เศรษฐกิจ

61 โครงการจัดประชุมวิชาการ

ระดับชาติ/ นานาชาติด#าน

ส่ิงแวดล#อม

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ด#านส่ิงแวดล#อมในหัวข#อเร่ือง The 3rd International Conference 

on Environmental Development Administration 2020 

“Environmental Struggles and the Way Forward”

 - งบประมาณ : 100,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ไม4ได#ดําเนินการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติด#านส่ิงแวดล#อม เนื่องจาก

เกิดสถานการณ�การแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�ใหม4 2019

 - คณะบริหาร

การพัฒนา

ส่ิงแวดล#อม

36 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

62 โครงการตําราและเอกสาร

วิชาการของคณะ

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือเผยแพร4วารสารปwละ 2 ฉบับ โดย

เป2นฉบับภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ และฉบับภาษาไทย 1 ฉบับ 

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : เพ่ิมช่ือเสียงและเป2นท่ียอมรับในวงการ

วิชาการ

 - งบประมาณ : 80,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#และเผยแพร4ตีพิมพ� NIDA Journal of Language 

and Communication Volume 24 Issue 36 และ Volume 25 Issue 37 ท้ัง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ท้ังแบบรูปเล4มและแบบออนไลน�

 - ผลสัมฤทธิ์ : คณะภาษาและการส่ือสารมีช่ือเสียงและเป2นท่ียอมรับทางด#าน

วิชาการ

 - ปEญหา/ อุปสรรค : (1) มีผู#ส4งบทความเข#ามาตีพิมพ�น#อย (2) บทความท่ีส4งเข#า

มาตีพิมพ�ไม4เป2นไปตามมาตรฐานของวารสาร คณะต#องเสียค4าใช#จ4ายในการ

ประเมินให#แก4ผู#ประเมิน แต4ไม4สามารถนํามาตีพิมพ�ได#

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 80,000 บาท

 - คณะภาษา

และการส่ือสาร

63 โครงการประชุมวิชาการการ

บริหารพัฒนาสังคมและ

ยุทธศาสตร�การบริหารระดับชาติ

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือเป2นเวทีในการนําเสนอและ

เผยแพร4ผลงานวิชาการด#านการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร�การบริหาร

สู4สาธารณะ (2) เพ่ือเสริมสร#างความรู# ความเข#าใจเกี่ยวกับการ

เคล่ือนไหวทางวิชาการในสถานการณ�ท่ีเกี่ยวข#องแก4 คณาจารย� นักวิจัย

 นักศึกษา และผู#สนใจ (3) เพ่ือแลกเปล่ียนความรู#ทางวิชาการท่ีเป2น

ประโยชน�ระหว4างคณาจารย� นักวิจัย นักศึกษา และผู#สนใจ 

 - งบประมาณ : 60,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ไม4ได#ดําเนินการจัดการประชุมวิชาการการบริหารพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร�

การบริหารระดับชาติ เนื่องจากเกิดสถานการณ�การแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโร

นาสายพันธุ�ใหม4 2019

 - คณะพัฒนา

สังคมและ

ส่ิงแวดล#อม

37 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

64 โครงการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือเพ่ิมพูนความรู#ทางนิติศาสตร�แก4

นักศึกษา บุคลากรและบุคคลท่ัวไป เผยแพร4ความรู#ของคณาจารย�

ภายในและวิทยากรภายนอก สร#างบรรยากาศทางวิชาการ

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : ได#สร#างบรรยากาศทางวิชาการ เพ่ิมพูน

องค�ความรู#แก4ผู#สนใจ และสร#างเครือข4ายทางวิชาการ

 - งบประมาณ : 60,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยบรรยายพิเศษ 6 คร้ัง ดังนี้ (1) COVID-19 and 

ASEAN: Impact and Legal Issues เมื่อวันท่ี 16 พฤษภาคม 2563 (2) 88 ปw 

ประชาธิปไตย สังคมไทย ยังหลงทางหรือ? เมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม 2563 (3) 

ปEญหาและแนวทางการแก#ไขการสอบสวนคดีอาญาของประเทศไทย เมื่อวันท่ี 27 

มิถุนายน 2563 (4) แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมกับการจัดโครงสร#างสถาบันทาง

การเมือง เมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 (5) ความสัมพันธ�ระหว4างการปรับใช#

กฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายข#อมูลส4วนบุคล เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2563 และ 

(6) ความท#าทายในการแก#ไขปEญหาข#อพิพาททางการค#าระหว4างประเทศด#วยกลไก

และศาลพาณิชย�ระหว4างประเทศ เมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม 2563 

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) ผู#เข#าร4วมได#เพ่ิมพูนความรู#ทางนิติศาสตร� (2) คณาจารย�และ

บุคคลภายนอกได#เผยแพร4ความรู# และสร#างบรรยากาศทางวิชาการ (3) เกิด

เครือข4ายทางวิชาการด#านนิติศาสตร�

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 60,000 บาท

 - คณะนิติศาสตร�

38 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

65 โครงการส4งเสริมนักศึกษาเพ่ือ

ได#รับรางวัล

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือให#นักศึกษาได#พัฒนาทักษะ

ทางด#านวิชาการและด#านการส่ือสาร (2) เพ่ือให#นักศึกษาได#มีโอกาส

แสดงความสามารถ แลกเปล่ียนความรู# ประสบการณ� และความคิดเห็น

กับผู#เข#าแข4งขันอ่ืนๆ (3) เพ่ือเป2นการเผยแพร4 ประชาสัมพันธ�ศักยภาพ

ของนักศึกษา คณะ และสถาบัน

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) นักศึกษาได#พัฒนาทักษะทางด#าน

วิชาการและด#านการส่ือสาร (2) นักศึกษาได#แสดงความสามารถ 

แลกเปล่ียนความรู# ประสบการณ� และความคิดเห็นกับผู#แข4งขันท4านอ่ืนๆ

 (3) ได#เผยแพร4 ประชาสัมพันธ�ศักยภาพของนักศึกษาในระดับชาติ (4) 

ได#เผยแพร4 ประชาสัมพันธ� และสร#างช่ือเสียงให#แก4คณะรัฐประศาสน

ศาสตร�และสถาบัน (5) นักศึกษาสามารถนําความรู#ท่ีได#ไปประยุกต�ใช# 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในอนาคต

 - งบประมาณ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ไม4ได#ดําเนินการ เนื่องจากเกิดสถานการณ�การแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา

สายพันธุ�ใหม4 2019 รัฐบาลขอความร4วมมือหน4วยงานต4างๆ ปฏิบัติตามมาตรการ

ควบคุมการแพร4ระบาดอย4างเคร4งครัด ทําให#หน4วยงาน/ สถานศึกษา งดจัดงาน

หรือกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวของกลุ4มคนจํานวนมาก คณะจึงไม4ได#ส4งเสริมให#

นักศึกษาเข#าร4วมการแข4งขันต4างๆ

 - ข#อเสนอแนะของการดําเนินโครงการ : (1) หากมีการผ4อนปรนมาตรการต4างๆ 

มากข้ึน หน4วยงานต4างๆ สามารถจัดกิจกรรมได#หรืออาจมีการปรับเปล่ียนรูปแบบ

การเข#าร4วมงานในช4องทางอ่ืน เช4น ทางออนไลน� การจํากัดจํานวนผู#เข#าร4วมงาน 

เป2นต#น คณะก็จะสามารถสนับสนุนให#นักศึกษาเข#าร4วมกิจกรรมได# (2) หาก

สถานการณ�การแพร4ระบาดกลับมาทวีความรุนแรงอีกคร้ัง จนไม4สามารถจัด

กิจกรรมใดๆ ได# ก็จะต#องมีการติดตามสถานการณ�อีกคร้ังถึงช4วงเวลาท่ีจะสามารถ

จัดกิจกรรมหรือส4งนักศึกษาเข#าแข4งขันในรายการต4างๆ โดยคํานึงถึงสุขภาพและ

ความปลอดภัยของนักศึกษาเป2นหลัก

 - คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร�

39 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

66 โครงการประกวดการวางแผน

เพ่ืออนาคตประเทศไทย

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือให#ประชาชน นิสิต นักศึกษา ได#มี

โอกาสแสดงความรู#ความสามารถในการเสนอแนวทางการพัฒนา

ประเทศ (2) เพ่ือเผยแพร4องค�ความรู#ทางรัฐประศาสนศาสตร� (3) เพ่ือ

ประชาสัมพันธ�คณะรัฐประศาสนศาสตร� 

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ: (1) ประชาชน นิสิต นักศึกษา ได#มีโอกาส

แสดงความรู#ความสามารถในการเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศ (2) 

คณะได#เผยแพร4องค�ความรู#ทางรัฐประศาสนศาสตร� (3) ได#เผยแพร4 

ประชาสัมพันธ�ศักยภาพของนักศึกษาในระดับชาติ (4) ได#

ประชาสัมพันธ�คณะรัฐประศาสนศาสตร� 

 - งบประมาณ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ไม4ได#ดําเนินการ เนื่องจากเกิดสถานการณ�การแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา

สายพันธุ�ใหม4 2019 รัฐบาลขอความร4วมมือหน4วยงานต4างๆ ปฏิบัติตามมาตรการ

ควบคุมการแพร4ระบาดอย4างเคร4งครัด คณะจึงพิจารณางดจัดงานหรือกิจกรรมท่ีมี

การรวมตัวของกลุ4มคนจํานวนมาก

 - ข#อเสนอแนะของการดําเนินโครงการ : (1) หากมีการผ4อนปรนมาตรการต4างๆ 

มากข้ึน หน4วยงานต4างๆ สามารถจัดกิจกรรมได#หรืออาจมีการปรับเปล่ียนรูปแบบ

การเข#าร4วมงานในช4องทางอ่ืน เช4น ทางออนไลน� การจํากัดจํานวนผู#เข#าร4วมงาน 

เป2นต#น คณะก็จะสามารถสนับสนุนให#นักศึกษาเข#าร4วมกิจกรรมได# (2) หาก

สถานการณ�การแพร4ระบาดกลับมาทวีความรุนแรงอีกคร้ัง จนไม4สามารถจัด

กิจกรรมใดๆ ได# ก็จะต#องมีการติดตามสถานการณ�อีกคร้ังถึงช4วงเวลาท่ีจะสามารถ

จัดกิจกรรมหรือส4งนักศึกษาเข#าแข4งขันในรายการต4างๆ โดยคํานึงถึงสุขภาพและ

ความปลอดภัยของนักศึกษาเป2นหลัก

 - คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร�

67 โครงการจัดทําวารสาร เอกสาร

ทางวิชาการ และวารสารบัณฑิต

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือจัดทําวารสารทางกฎหมายอันเป2น

ประโยชน�ในการเผยแพร4ความรู#ทางด#านกฎหมายให#แก4บุคคลท่ัวไป

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : ได#เผยแพร4ความรู#ทางด#านกฎหมาย

ให#แก4บุคคลท่ัวไป 

 - งบประมาณ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#ตีพิมพ�และเผยแพร4วารสารนิติพัฒร� นิด#า จํานวน 2 

ฉบับ ได#แก4 ปwท่ี 8 2/2562 และปwท่ี 9 ฉบับ 1/2563 

 - ผลสัมฤทธิ์ : คณะนิติศาสตร�ได#เผยแพร4ผลงานทางวิชาการทางด#านนิติศาสตร� 

ทําให#บุคคลท่ัวไปได#รับความรู#ทางด#านกฎหมายมากข้ึน และสร#างช่ือเสียงให#คณะ 

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 32,579 บาท

 - คณะนิติศาสตร�

40 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

68 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือสร#างโอกาสทางวิชาการให#แก4

นักวิชาการ อาจารย� นักศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา สนับสนุนให#มีการ

เผยแพร4ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยสู4สาธารณะชนให#ได#ทราบ

ก4อให#เกิดการแลกเปล่ียนความรู# ความคิดเห็นร4วมกัน

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : เกิดการเผยแพร4ผลงานวิชาการ และ

สร#างเครือข4ายทางวิชาการ

 - งบประมาณ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#จัดประชุมวิชาการระดับชาตินิติพัฒน�-ธรรมศาสตร� 

คร้ังท่ี 5 ภายใต#แนวคิด "หน#าท่ีของกฎหมายกับการแก#ปEญหาสังคมร4วมสมัย 

(Funnction of Law and Contemporary Social Problems)" เมื่อวันท่ี 9 

สิงหาคม 2563 พร#อมจัดทํารายงานประชุมวิชาการ (Proceedings)

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) นักวิชาการ อาจารย� นักศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา สามารถ

เผยแพร4ผลงานวิชาการ (2) เกิดเครือข4ายความร4วมมือทางวิชาการ

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 22,700 บาท

 - คณะนิติศาสตร�

41 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

69 โครงการ NIDA Research 

Excellence Forum

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือส4งเสริมให#มีการผลิตงานวิจัยท่ีดี

ของคณาจารย�ในสถาบัน (2) เพ่ือส4งเสริมให#มีการพัฒนาผลงานด#านการ

วิจัยของคณาจารย�สถาบัน เพ่ือให#งานวิจัยมีคุณภาพ และมีผลกระทบ

ต4อสังคมระดับประเทศ ภูมิภาค และสังคมโลก (3) เพ่ือเป2นเวที

แลกเปล่ียนเรียนรู#การทําวิจัยและการเขียนบทความเพ่ือการตีพิมพ� เพ่ือ

เป2นประโยชน�และมีผลกระทบท่ีดีต4อสังคมโลกโดยได#รับการตีพิมพ�ใน

วารสารระดับนานาชาติอยู4ในฐานข#อมูล ISI, SCimago และมีค4า 

Impact  factor

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) มีการผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ

เพ่ิมข้ึนในด#านพัฒนบริหารศาสตร� ท่ีจะเป2นประโยชน�ต4อการเรียนการ

สอน และการแก#ไขปEญหาในการพัฒนาประเทศในด#านเศรษฐกิจ สังคม

และการเมือง (2) มีการเผยแพร4ผลงานวิจัยโดยการตีพิมพ�ลงในวารสาร

ระดับนานาชาติท่ีอยู4ในฐานข#อมูล ISI และมีค4า Impact factor เพ่ิมข้ึน 

(3) เสริมสร#างบทบาททางวิชาการและทางสังคมของสถาบัน โดยช้ีนํา

ทางความคิดให#แก4สังคม

 - งบประมาณ : 50,000 บาท (เงินรายได#ของสถาบัน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#จัดงาน NIDA Research Excellence Forum 

จํานวน 6 คร้ัง ในรูปแบบออนไลน�ผ4าน Microsoft Teams และ live ผ4านทาง 

Facebook

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) สถาบันได#ผลิตงานวิจัยด#านพัฒนบริหารศาสตร�ท่ีมีคุณภาพ 

เป2นประโยชน�ต4อการเรียนการสอน และแก#ไขปEญหาประเทศ (2) สถาบันมีการ

เผยแพร4ผลงานวิจัยโดยการตีพิมพ�ลงในวารสารระดับนานาชาติท่ีอยู4ในฐานข#อมูล 

ISI และมีค4า Impact factor เพ่ิมข้ึน

 - ปEญหา/ อุปสรรค : (1) เนื่องจากเกิดสถานการณ�แพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโร

นาสายพันธุ�ใหม4 2019 จึงต#องเล่ือนการจัดงาน และปรับเป2นรูปแบบออนไลน� (2) 

เกิดปEญหาการเช่ือมต4ออินเตอร�เน็ตระหว4างการจัดงาน รวมท้ังสถานท่ีในการจัด

งานไม4เอ้ืออํานวยสําหรับติดตั้งอุปกรณ�ถ4ายทอดสดผ4านระบบออนไลน� 

 - ข#อเสนอแนะของการดําเนินโครงการ : หากสถานการณ�การแพร4ระบาดของเช้ือ

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ�ใหม4 2019 ยังคงไม4คล่ีคลาย การจัดงานโครงการ NIDA 

Research Excellence Forum ประจําปw 2564 อาจเปล่ียนแปลงรูปแบบเป2น

การจัดผ4านระบบออนไลน� Microsoft Teams  

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 19,421 บาท

 - สํานักวิจัย

70 โครงการสานสัมพันธ�นิติพัฒน�  - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เสริมสร#างเครือข4ายความร4วมมือระหว4าง

คณะนิติศาสตร� คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย� คณะสถิติประยุกต� และ

คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : เกิดความเครือข4ายความร4วมมือในการ

แลกเปล่ียนเรียนรู# เกิดความรัก ความสามัคคีภายในและภายนอกคณะ

 - งบประมาณ : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#จัดกิจกรรมการแข4งขันกีฬาร4วมกันระหว4างคณะ

นิติศาสตร� คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย� คณะสถิติประยุกต� และคณะนิเทศศาสตร�

และนวัตกรรมการจัดการ เมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม 2562

 - ผลสัมฤทธิ์ : เกิดความสามัคคีและเครือข4ายความร4วมมือในการแลกเปล่ียน

เรียนรู# ภายในและภายนอกคณะ

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 10,000 บาท

 - คณะนิติศาสตร�

42 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

71 โครงการสํารวจความคิดเห็นของ

ประชาชนเพ่ือประโยชน�สาธารณะ

 (โพลสาธารณะ)

วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือส4งเสริมและเผยแพร4ความรู# ข#อมูล 

และข#อค#นพบเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต4อการบริหารงาน

หรือต4อนโยบายของหน4วยงานภาครัฐ (2) เพ่ือเสริมสร#างบทบาทและ

ความรับผิดชอบต4อสังคมด#วยการสํารวจความคิดเห็นในมิติด#าน

เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดล#อม (3) เพ่ือเผยแพร4

ผลงาน (บริการ/ผลิตภัณฑ�) ออกสู4สังคมเพ่ือให#สถาบันเป2นท่ีรู#จักอย4าง

กว#างขวาง

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : ได#เผยแพร4ความรู# ข#อมูล และข#อค#นพบ

เกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต4อการบริหารงานหรือต4อ

นโยบายของหน4วยงานภาครัฐ

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือประโยชน�

สาธารณะ (โพลสาธารณะ) และเผยแพร4ผลการสํารวจสู4สาธารณะ จํานวน 59 เร่ือง

 มีมูลค4าส่ือ จํานวน 142,724,200 บาท 

 - ผลสัมฤทธิ์ : สังคมได#รับความรู# ข#อมูล และข#อค#นพบเกี่ยวกับความคิดเห็นของ

ประชาชนท่ีมีต4อการบริหารงานหรือต4อนโยบายของหน4วยงานภาครัฐ

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากเกิดการแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�

ใหม4 2019 ส4งผลกระทบให#ไม4สามารถเผยแพร4ผลการสํารวจสู4สาธารณะเป2นการ

ช่ัวคราว 

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 1,695,204.50 บาท

 - ศูนย�สํารวจ

ความคิดเห็น 

"นิด#าโพล"

แผนการดําเนินงานภายใต�กลยุทธ4ท่ี 2.3 "การมีผลผลิตท่ีสร�างผลกระทบสูงต<อสังคม"

43 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

72 โครงการการจัดทําแผนการตลาด

เพ่ือการสร#างงานและรายได#ท่ี

ยั่งยืนให#แก4ชุมชนท4องเท่ียวโอทอ

ปนวัตวิถี

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือสร#างแผนการตลาดเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพและความสามารถในการแข4งขันของผลิตภัณฑ�ชุมชน ให#

ชุมชนโอทอปนวัตวิถีทุกชุมชน สามารถสร#างงานสร#างรายได#ให#แก4คนใน

ชุมชนอย4างต4อเนื่องและยั่งยืน (2) เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ

ท่ีดีจากชุมชนต#นแบบท่ีประสบความสําเร็จในการเช่ือมโยงเครือข4าย

แหล4งท4องเท่ียวกับผลิตภัณฑ�ของชุมชนให#เกิดประสิทธิภาพในเชิง

พาณิชย� นําไปสู4การสร#างงาน สร#างรายได#อย4างยั่งยืน (3) เพ่ือศึกษา

องค�ประกอบหรือปEจจัยกําหนดความสําเร็จของชุมชนท4องเท่ียว OTOP 

นวัตวิถี รวมถึงเสนอแนะแนวทางแก#ปEญหาและอุปสรรค�ในการสร#าง

ความยั่งยืน

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : ชุมชนท4องเท่ียว OTOP นวัตวิถีมี

แผนการตลาด 

 - งบประมาณ : 7,801,200 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#เก็บข#อมูลเพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารจัดการท่ีดี

จากชุมชนต#นแบบท่ีประสบความสําเร็จในการเช่ือมโยงเครือข4ายแหล4งท4องเท่ียว

กับผลิตภัณฑ�ของชุมชนให#เกิดประสิทธิภาพในเชิงพาณิชย� ก4อนวิเคราะห�ข#อมูล 

และสร#างแผนการตลาดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความสามารถในการแข4งขันของ

ผลิตภัณฑ�ชุมชน ให#ชุมชนโอทอปนวัตวิถี สร#างงานสร#างรายได#ให#แก4คนในชุมชน

ได#อย4างต4อเนื่องและยั่งยืน รวมท้ังจัดทําคลิปวีดีโอเผยแพร4แหล4งท4องเท่ียวชุมชน 

 - ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท4องเท่ียว OTOP นวัตวิถีท่ีลงพ้ืนท่ีดําเนินการ มีแผนการ

ตลาดฯ

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากเกิดการแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�

ใหม4 2019 ส4งผลให#การดําเนินการลงพ้ืนท่ี การสัมภาษณ�กลุ4มเปqาหมาย การเข#า

พบเพ่ือสัมภาษณ�หน4วยงานท่ีเกี่ยวข#องป_ดดําเนินการ และการเก็บรวบรวมข#อมูล

ล4าช#ากว4าแผนงานท่ีตั้งไว#

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 7,605,760 บาท

 - สํานักวิจัย

44 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

73 โครงการห#องปฏิบัติการทาง

สังคมศาสตร� (social lab) เพ่ือ

ตอบโจทย�ท#าทายการพัฒนา

ประเทศ

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือสร#างวิธีการใหม4ๆ หรือนวัตกรรมทาง

สังคม เพ่ือแก#ปEญหาสังคมอย4างเป2นรูปธรรม พร#อมกับบ4มเพาะนักศึกษา

ให#เรียนรู#และเข#าใจกระบวนการในการทํางานเพ่ือตอบโจทย�ในการ

แก#ปEญหาสังคมอย4างแท#จริง โดยใช#วิชาท่ีเรียน วิทยานิพนธ� หรือการ

ค#นคว#าอิสระ เป2นเคร่ืองมือในการสร#างความเข#าใจ โดยมีอาจารย�

ประจําวิชา และ/ หรืออาจารย�ท่ีปรึกษาในการให#ความรู#และความเข#าใจ

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : นักศึกษาและอาจารย�ท่ีปรึกษา หรือ

อาจารย�ประจําวิชา ได#นําความรู#ไปใช#ในการแก#ปEญหาสังคมได#อย4างเป2น

รูปธรรม และการทําโครงการภายใต#ซื่อสถาบันฯ ยังทําให#สถาบันฯ เป2น

ท่ีรู#จักมากข้ึนในฐานะการทําประโยชน�ให#แก#สังคม

 - งบประมาณ : 5,000,000 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาร4วมกับอาจารย�ประจําวิชา/ อาจารย�

ท่ีปรึกษา และให#ค#นคว#า ทดลอง พัฒนารูปแบบการแก#ปEญหาสังคม และส4งผลงาน

งวดท่ี 1 ในรูปแบบ Infographic เมื่อวันท่ี 16 พฤษภาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการ

ได#พิจารณาผลงานและจ4ายค4าสนับสนุนโครงการท่ีผ4านเกณฑ�การพิจารณา จํานวน

 42 โครงการ จากนั้นจัดทําคลิปวิดีโอส4งงานงวดท่ี 2 เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2563

 และพิจารณาและจ4ายค4าสนับสนุนโครงการท่ีผ4านเกณฑ� จํานวน 40 โครงการ 

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) ผลงานของนักศึกษาสร#างวิธีการหรือนวัตกรรมทางสังคม เพ่ือ

แก#ปEญหาสังคมได#อย4างเป2นรูปธรรม และได#เผยแพร4ในรูปแบบ Infographic และ

คลิปวิดีโอ (2) สถาบันเป2นท่ีรู#จักมากข้ึนในฐานะการทําประโยชน�ให#แก4สังคม

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากโครงการเป_ดกว#างให#นักศึกษาจากทุกคณะใน

สถาบันสมัครเข#าร4วมได# ทําให#มีความหลากหลายในเชิงเนื้อหา เกิดปEญหาในการ

พิจารณาผลงานของนักศึกษา รวมท้ังไม4สามารถพิจารณาบางองค�ประกอบของ

เนื้อหาต4างๆ ได#ครบถ#วนสมบูรณ�

 - ข#อเสนอแนะของการดําเนินโครงการ : ควรมีการกําหนดกรอบเชิงเนื้อหาในการ

แก#ปEญหาสังคมให#เฉพาะเจาะจงมากข้ึน เพ่ือให#สามารถแก#ปEญหาสังคมได#อย4าง

ตรงจุดและครอบคลุมมากข้ึน

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 2,640,000 บาท

 - ศูนย�คลัง

ปEญญาและ

สารสนเทศ

74 โครงการทุนส4งเสริมการศึกษา

ประเภทท่ี 1 ระดับปริญญาเอก

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือดึงดูดนักศึกษาท่ีมีคุณภาพและ

ศักยภาพในการเรียนรู#สูงเข#าศึกษาต4อในสถาบัน

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาไปแล#วมี

คุณภาพและศักยภาพท่ีจะไปพัฒนาประเทศชาติต4อไป

 งบประมาณ : 5,000,000 บาท (เงินรายได#ของสถาบัน) (ใช#

งบประมาณร4วมกับโครงการทุนส4งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 1 ระดับ

ปริญญาโท และโครงการทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาต4างชาติ)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#จัดสรรทุนการศึกษาประเภทท่ี 1 แก4นักศึกษาระดับ

ปริญญาเอก โดยมีผู#ได#รับทุน จํานวน 16 ราย

 - ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษามีคุณภาพและศักยภาพท่ีจะไปพัฒนา

ประเทศชาติ อีกท้ังยังเป2นการสร#างช่ือเสียงให#แก4สถาบัน

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 1,310,000 บาท

 - กองบริการ

การศึกษา

45 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

75 โครงการทุนส4งเสริมการศึกษา

ประเภทท่ี 1 ระดับปริญญาโท

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือดึงดูดนักศึกษาท่ีมีคุณภาพและ

ศักยภาพในการเรียนรู#สูงเข#าศึกษาต4อในสถาบัน 

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาไปแล#ว มี

คุณภาพและศักยภาพท่ีจะไปพัฒนาประเทศชาติและเป2นการสร#าง

ช่ือเสียงให#แก4สถาบันต4อไป

 - งบประมาณ : 5,000,000 บาท (เงินรายได#ของสถาบัน) (ใช#

งบประมาณร4วมกับโครงการทุนส4งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 1 ระดับ

ปริญญาเอก และโครงการทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาต4างชาติ)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#จัดสรรทุนการศึกษาประเภทท่ี 1 แก4นักศึกษาระดับ

ปริญญาโท โดยมีผู#ได#รับทุนแล#ว จํานวน 24 ราย

 - ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาแล#วมีคุณภาพและศักยภาพท่ีจะไป

พัฒนาประเทศชาติ อีกท้ังยังเป2นการสร#างช่ือเสียงให#แก4สถาบัน

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 1,930,000 บาท

 - กองบริการ

การศึกษา

76 โครงการทุนการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาต4างชาติ

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือจัดสรรทุนให#กับนักศึกษา

ต4างชาติท่ีสนใจศึกษาต4อในสถาบัน (2) เพ่ือมีส4วนในการช4วยพัฒนา

บุคลากรของประเทศใกล#เคียง (3) เพ่ือกระตุ#นให#นักศึกษาชาวต4างชาติ

ให#ความสนใจศึกษาต4อในหลักสูตรของสถาบัน

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) นักศึกษาต4างชาติโดยเฉพาะประเทศ

ใกล#เคียงสนใจเข#าศึกษาต4อท่ีสถาบันมากข้ึน (2) สถาบันมีสัมพันธภาพท่ี

ดีกับประเทศท่ีได#รับทุนการศึกษาจากสถาบัน นําไปสู4การขยายโอกาส

ในการสร#างความร4วมมือทางวิชาการด#านต4างๆ ต4อไป

 - งบประมาณ : 5,000,000 บาท (เงินรายได#ของสถาบัน) (งบประมาณ

ร4วมกับโครงการทุนส4งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 1 ระดับปริญญาเอก 

และโครงการทุนส4งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 1 ระดับปริญญาโท)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#จัดสรรทุนการศึกษาแก4นักศึกษาต4างชาติ โดยมีผู#

ได#รับทุน จํานวน 14 ราย 

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) สถาบันมีนักศึกษาต4างชาติโดยเฉพาะประเทศใกล#เคียงเข#า

ศึกษาต4อมากข้ึน (2) สถาบันมีความสัมพันธ�ท่ีดีกับประเทศท่ีได#รับทุนการศึกษา 

ขยายโอกาสการสร#างความร4วมมือทางวิชาการ (3) นักศึกษาต4างชาติใช#องค�

ความรู#ท่ีได#รับไปพัฒนาประเทศของตนเองได#

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 1,610,000 บาท

 - กองบริการ

การศึกษา

46 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

77 โครงการศูนย�ศึกษาการพัฒนาท่ี

ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือจัดทําและเผยแพร4องค�ความรู#ด#าน

การพัฒนาท่ียั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียงต4อสาธารณะ

 - งบประมาณ : 4,500,000 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยดําเนินการ ดังนี้ (1) จัดทํากรณีศึกษาสหวิทยาการใน

ระดับชุมชน จํานวน 7 บทความ (2) จัดการสัมมนาวิชาการ ประจําปw 2563 

“Sustainable Recovery: Resilience, Inclusion and Green” (ถอดบทเรียน

จากการปฏิบัติท่ีเป2นแบบอย4างสู4หลักวิชาการเพ่ือการขยายผลในวงกว#าง) เมื่อวันท่ี

 19 สิงหาคม 2563 ณ สถาบัน และ Live Broadcast ผ4าน Facebook และ (3) 

จัดพิมพ�หนังสือ“Sustainable Recovery: Resilience, Inclusion and Green” 

(ถอดบทเรียนจากการปฏิบัติท่ีเป2นแบบอย4างสู4หลักวิชาการเพ่ือการขยายผลในวง

กว#าง) จํานวน 1,000 เล4ม

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) เกิดองค�ความรู#ท่ีถูกต#องชัดเจนในการพัฒนาผู#บริหารตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให#เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนในระดับต4างๆ (2) 

สถาบันได#นําเสนอผลงานวิจัยให#แก4นักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปได#

ทราบถึงการบริหารการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู4การบรรลุ

เปqาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (3) เกิดเครือข4ายผู#นําการบริหารการพัฒนาตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู4การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากเกิดการแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�

ใหม4 2019 ทําให#นักวิจัยลงพ้ืนท่ืเก็บข#อมูลล4าช#า การดําเนินกิจกรรมในข้ันตอน

ต4อไปจึงล4าช#าด#วย รวมท้ังการจัดสัมมนาวิชาการต#องจัดในรูปแบบออนไลน�เป2น

หลัก และต#องจํากัดจํานวนผู#มาเข#าร4วมงานแบบ onsite 

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 1,889,430 บาท

 - ศูนย�ศึกษา

การพัฒนาท่ี

ยั่งยืนและ

เศรษฐกิจพอเพียง

47 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ
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78 โครงการการพัฒนาองค�ความรู#

ความสามารถในการรองรับของ

พ้ืนท่ีเพ่ือการรู#เท4าทันความเส่ียง

สําหรับพ้ืนท่ีท4องเท่ียวอุทยาน

แห4งชาติทางทะเลบนฐานการ

พัฒนาอย4างยั่งยืน

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือพัฒนาตัวบ4งช้ีความสามารถใน

การรองรับของพ้ืนท่ีเพ่ือการรู#เท4าทันความเส่ียงสําหรับพ้ืนท่ีท4องเท่ียว

อุทยานแห4งชาติทางทะเลบนฐานการพัฒนาอย4างยั่งยืน (2) เพ่ือพัฒนา

วิธีการประเมินความสามารถในการรองรับของพ้ืนท่ีเพ่ือการรู#เท4าทัน

ความเส่ียงสําหรับพ้ืนท่ีท4องเท่ียวอุทยานแห4งชาติทางทะเลบนฐานการ

พัฒนาอย4างยั่งยืน

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) องค�กรเกี่ยวข#องกับการดูแลพ้ืนท่ี

อุทยานแห4งชาตินําไปใช#ในการจัดการพ้ืนท่ีได#ทันที (2) หน4วยงานภาครัฐ

ในพ้ืนท่ีนําไปเป2นแนวทางการจัดทํานโยบาย แผนการดําเนินการท่ี

เกี่ยวข#อง (3) พ้ืนท่ีท4องเท่ียวอ่ืนๆ สามารถนําใปใช#เป2นต#นแบบการ

พัฒนาในพ้ืนท่ีได# 

 - งบประมาณ : 3,500,000 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับประเด็นศึกษา ลงพ้ืนท่ี

จังหวัดเชียงใหม4 จังหวัดลําปาง จังหวัดแม4ฮ4องสอน เพ่ือเก็บรวบรวมข#อมูล

สถานการณ�ปEจจุบันเกี่ยวกับความสามารถในการรองรับของพ้ืนท่ีอุทยานแห4งชาติ

ทางบก ผ4านการจัดประชุมกลุ4มย4อย (Focus group) และจัดสัมภาษณ�เชิงลึก 

(In-depth Interview) กับผู#ท่ีเกี่ยวข#องกับพ้ืนท่ีอุทยานแห4งชาติทางบก ได#แก4 

ผู#ประกอบการ ผู#มีส4วนได#ส4วนเสีย และเจ#าหน#าท่ีอุทยาน และวิเคราะห�ข#อมูลท่ีได#

เพ่ือร4างตัวบ4งช้ีความสามารถในการรองรับเพ่ือการรู#เท4าทันความเส่ียงของพ้ืนท่ี

อุทยาน ลงพ้ืนท่ีเพ่ือจัดกิจกรรมรับฟEงความคิดเห็นจากผู#มีส4วนได#ส4วนเสีย และ

สังเคราะห�ข#อมูลนําไปสู4การพัฒนาองค�ความรู#ความสามารถในการรองรับเพ่ือรู#เท4า

ทันความเส่ียงของพ้ืนท่ีอุทยานแห4งชาติทางบก

 - ผลสัมฤทธิ์ : หน4วยงานท่ีเกี่ยวข#องสามารถนําผลการศึกษาไปใช#พัฒนาพ้ืนท่ีได#

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากเกิดการแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�

ใหม4 2019 ทําให#การลงพ้ืนท่ีเก็บข#อมูลเกิดความล4าช#า

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 2,932,341 บาท

 - คณะการ

จัดการการ

ท4องเท่ียว
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79 โครงการการจัดทําองค�ความรู#

พ้ืนฐานเพ่ือลดพฤติกรรมเส่ียงใน

การจัดการซากผลิตภัณฑ�

เคร่ืองใช#ไฟฟqาและอุปกรณ�

อิเล็กทรอนิกส�: การเข#าใจการ

แลกเปล่ียน (Trade off) มูลค4า

ทางเศรษฐกิจและผลกระทบต4อ

ส่ิงแวดล#อมโดยการประเมินวัฎ

จักรชีวิต

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือศึกษาห4วงโซ4แห4งคุณค4า (Value 

Chain) และวัฏจักรชีวิตการปล4อยก�าซเรือนกระจกและโลหะหนัก (Life

 cycle assessment, LCA) ของซากผลิตภัณฑ�เคร่ืองใช#ไฟฟqาและ

อุปกรณ�อิเล็กทรอนิกส�ในครัวเรือน (2) เพ่ือศึกษาแนวทางการเก็บ

รวบรวม จุดเก็บรวบรวม และโรงบําบัดของซากผลิตภัณฑ�

เคร่ืองใช#ไฟฟqาและอุปกรณ�อิเล็กทรอนิกส� (3) เพ่ือจัดทําข#อเสนอแนะ

ด#านนโยบายการจัดการซากผลิตภัณฑ�เคร่ืองใช#ไฟฟqาและอุปกรณ�

อิเล็กทรอนิกส�อย4างมีประสิทธิ์ภาพ

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : องค�ความรู#ใหม4เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิต

ต#นทุนและวัฏจักรชีวิตการปล4อยก�าซเรือนกระจกและโลหะหนักของ

ซากผลิตภัณฑ�เคร่ืองใช#ไฟฟqาและอุปกรณ�อิเล็กทรอนิกส� การ

แลกเปล่ียนมูลค4าเพ่ิมและผลกระทบส่ิงแวดล#อม แนวทางในการจัดการ

ซากผลิตภัณฑ�เคร่ืองใช#ไฟฟqาและอุปกรณ�อิเล็กทรอนิกส�อย4างยั่งยืน

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 3,300,000 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#รวบรวมข#อมูลสถิติด#านปริมาณการกระจายตัวของ

ซากผลิตภัณฑ�เคร่ืองใช#ไฟฟqาและอุปกรณ�อิเล็กทรอนิกส� และจัดทําระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร�ในการเก็บรวบรวมและบําบัดช้ินส4วนซากผลิตภัณฑ�

เคร่ืองใช#ไฟฟqาและอุปกรณ�อิเล็กทรอนิกส�ในประเทศไทย รวมท้ังศึกษาวัฏจักรชีวิต

ต#นทุน (Life cycle cost, LCC) และวัฏจักรชีวิตการปล4อยก�าซเรือนกระจกและ

โลหะหนัก (Life cycle assessment, LCA) ของซากผลิตภัณฑ�เคร่ืองใช#ไฟฟqา

และอุปกรณ�อิเล็กทรอนิกส�จากครัวเรือน ก4อนจัดทําข#อเสนอแนะด#านนโยบายการ

จัดการซากผลิตภัณฑ�เคร่ืองใช#ไฟฟqาและอุปกรณ�อิเล็กทรอนิกส�

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) ข#อมูลห4วงโซ4แห4งคุณค4า (Value Chain) และวัฏจักรชีวิตการ

ปล4อยก�าซเรือนกระจกและโลหะหนัก (Life cycle assessment, LCA) ของซาก

ผลิตภัณฑ�เคร่ืองใช#ไฟฟqาและอุปกรณ�อิเล็กทรอนิกส�ในครัวเรือน (2) แผนท่ีแสดง

ปริมาณ การกระจายตัว และจุดบําบัดของซากผลิตภัณฑ�เคร่ืองใช#ไฟฟqา

เคร่ืองใช#ไฟฟqาและอุปกรณ�อิเล็กทรอนิกส� (3) ข#อเสนอแนะด#านนโยบายการ

จัดการซากผลิตภัณฑ�เคร่ืองใช#ไฟฟqาและอุปกรณ�อิเล็กทรอนิกส�อย4างมีประสิทธิ์ภาพ

 - ปEญหา/ อุปสรรค : ไม4ได#รับความร4วมมือในการเข#าร4วมวิจัยของหน4วยงานและ

ภาคธุรกิจท่ีเกี่ยวข#องบางส4วน และคณะผู#วิจัยยังไม4ได#รับการตอบรับการลงพ้ืนท่ี

เก็บข#อมูลจากอุตสาหกรรมรีไซเคิลช้ินส4วนซากผลิตภัณฑ� และบริษัทรับซื้อ/

รวบรวมช้ินส4วนซากผลิตภัณฑ�

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 3,300,000 บาท

 - วิทยาลัย

นานาชาติ
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80 โครงการการพัฒนาศักยภาพ

บัณฑิตในการทําวิทยานิพนธ�

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือยกระดับสถาบันให#มีศักยภาพ

ด#านการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาท่ีสูงข้ึน และท่ีมีศักยภาพด#านการวิจัย

ของประเทศสู4มหาวิทยาลัยวิจัยแห4งชาติท่ีมีขีดความสามารถระดับโลก 

(2) เพ่ือผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาต4างๆ ท่ีสามารถตอบสนองต4อการ

พัฒนาชุมชนอุตสาหกรรมและระบบนวัตกรรม (3) เพ่ือส4งเสริมการ

เขียนผลงานทําวิจัย/ การทําวิทยานิพนธ�ให#แก4นักศึกษาทุกระดับช้ัน (4) 

เพ่ือให#นักศึกษาได#ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : นักศึกษามีการพัฒนางานวิจัย/ 

วิทยานิพนธ�ท่ีมีคุณภาพ 

 - งบประมาณ : 3,000,000 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#จัดสรรทุนแก4นักศึกษาเพ่ือสร#างผลงานวิจัยท่ีมี

คุณภาพ เผยแพร4ผลงานในวารสารระดับชาติ/ นานาชาติ รวมท้ังนําไปประยุกต�ใช#

เพ่ือสร#างนวัตกรรมท่ีเป2นประโยชน�แก4สังคม มีผู#ได#รับทุน จํานวน 53 คน 

 - ผลสัมฤทธิ์ : สถาบันมีงานวิจัย/ วิทยานิพนธ�ท่ีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน รวมท้ังนําไป

เผยแพร4ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ และนําไปประยุกต�ใช#เพ่ือสร#าง

นวัตกรรมท่ีเป2นประโยชน�แก4สังคมได#

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 1,618,000 บาท

 - กองบริการ

การศึกษา

81 โครงการการส4งเสริมการยอมรับ

การใช#บริการอิเล็กทรอนิกส�

ภาครัฐเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจ

ของประชาชนท่ีมีต4อการ

ให#บริการอิเล็กทรอนิกส�ภาครัฐ

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ: (1) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของ

ประชาชนท่ีมีต4อการให#บริการอิเล็กทรอนิกส�ภาครัฐ (2) เพ่ือวิเคราะห�

อิทธิพลของการยอมรับการใช#บริการอิเล็กทรอนิกส�ภาครัฐต4อความพึง

พอใจของประชาชนท่ีมีต4อการให#บริการอิเล็กทรอนิกส�ภาครัฐ (3) เพ่ือ

พัฒนาข#อเสนอแนะเชิงนโยบายในการยกระดับคุณภาพของการ

ให#บริการอิเล็กทรอนิกส�ภาครัฐ

 - งบประมาณ : 2,891,700 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#ศึกษาอิทธิพลการยอมรับการใช#บริการ

อิเล็กทรอนิกส�ภาครัฐต4อความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต4อการให#บริการ

อิเล็กทรอนิกส�ภาครัฐ โดยวิเคราะห�ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต4อการ

ให#บริการอิเล็กทรอนิกส�ภาครัฐใน 3 มิติ ได#แก4 การทําธุรกรรม (Transaction) 

ความโปร4งใส (Transparency) และการปฏิสัมพันธ� (Interactivity) เก็บรวบรวม

ข#อมูลโดยใช#แบบสอบถาม (Questionnaire) และนําผลการวิจัยเชิงปริมาณมา

พัฒนาแบบสัมภาษณ�เชิงลึกและแบบสนทนากลุ4ม เพ่ือเก็บรวบรวมข#อมูลจาก

เจ#าหน#าท่ีหน4วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข#อง

 - ผลสัมฤทธิ์ : องค�ความรู#เกี่ยวกับอิทธิพลของการยอมรับการใช#บริการ

อิเล็กทรอนิกส�ภาครัฐท่ีมีต4อความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต4อการให#บริการ

อิเล็กทรอนิกส�ภาครัฐ  และองค�ความรู#เกี่ยวกับอิทธิพลของการยอมรับการใช#

บริการอิเล็กทรอนิกส�ภาครัฐท่ีมีต4อความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต4อการ

ให#บริการอิเล็กทรอนิกส�ภาครัฐ 

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 2,269,400 บาท

 - คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร�

50 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

82 โครงการการพัฒนาองค�ความรู#

ความสามารถในการรองรับของ

พ้ืนท่ีเพ่ือการรู#เท4าทันความเส่ียง

สําหรับพ้ืนท่ีท4องเท่ียวอุทยาน

แห4งชาติทางบกบนฐานการ

พัฒนาอย4างยั่งยืน

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือพัฒนาตัวบ4งช้ีความสามารถใน

การรองรับของพ้ืนท่ีเพ่ือการรู#เท4าทันความเส่ียงสําหรับพ้ืนท่ีท4องเท่ียว

อุทยานแห4งชาติทางบกบนฐานการพัฒนาอย4างยั่งยืน (2) เพ่ือพัฒนา

วิธีการประเมินความสามารถในการรองรับของพ้ืนท่ีเพ่ือการรู#เท4าทัน

ความเส่ียงสําหรับพ้ืนท่ีท4องเท่ียวอุทยานแห4งชาติทางบกบนฐานการ

พัฒนาอย4างยั่งยืน

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) องค�กรเกี่ยวข#องกับการดูแลพ้ืนท่ี

อุทยานแห4งชาตินําไปใช#ในการจัดการพ้ืนท่ีได#ทันที (2) หน4วยงานภาครัฐ

ในพ้ืนท่ีนําไปเป2นแนวทางการจัดทํานโยบาย แผนการดําเนินการท่ี

เกี่ยวข#อง (3) พ้ืนท่ีท4องเท่ียวอ่ืนๆ สามารถนําใปใช#เป2นต#นแบบการ

พัฒนาในพ้ืนท่ีได# (4) นักวิชาการและสถาบันการศึกษาท่ีเกี่ยวข#องนํา

บทความทางวิชาการท่ีเผยแพร4ในท่ีประชุมหรือวารสารทางวิชาการ

ระดับชาติ/ นานาชาติไปใช#อ#างอิงได#และพัฒนางานอ่ืนๆ ต4อไป

 - งบประมาณ : 2,650,000 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับประเด็นศึกษา ลงพ้ืนท่ี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ� จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง ลังหวัดภูเก็ต เพ่ือเก็บ

รวบรวมข#อมูลสถานการณ�ปEจจุบันเกี่ยวกับความสามารถในการรองรับของพ้ืนท่ี

อุทยานแห4งชาติทางทะเล ผ4านการจัดประชุมกลุ4มย4อย (Focus group) และจัด

สัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู#ท่ีเกี่ยวข#องกับพ้ืนท่ีอุทยานแห4งชาติ

ทางทะเล ได#แก4 ผู#ประกอบการ ผู#มีส4วนได#ส4วนเสีย และเจ#าหน#าท่ีอุทยาน และ

วิเคราะห�ข#อมูลท่ีได#เพ่ือร4างตัวบ4งช้ีความสามารถในการรองรับเพ่ือการรู#เท4าทัน

ความเส่ียงของพ้ืนท่ีอุทยาน ลงพ้ืนท่ีเพ่ือจัดกิจกรรมรับฟEงความคิดเห็นจากผู#มีส4วน

ได#ส4วนเสีย และสังเคราะห�ข#อมูลท่ีได#จากการรับฟEงความคิดเห็น เพ่ือนําไปสู4การ

พัฒนาองค�ความรู#ความสามารถในการรองรับเพ่ือรู#เท4าทันความเส่ียงของพ้ืนท่ี

อุทยานแห4งชาติทางทะเล

 - ผลสัมฤทธิ์ : หน4วยงานท่ีเกี่ยวข#องสามารถนําผลการศึกษาไปใช#พัฒนาพ้ืนท่ีได#

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากเกิดการแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�

ใหม4 2019 ทําให#การลงพ้ืนท่ีเก็บข#อมูลเกิดความล4าช#า

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 2,159,614 บาท

 - คณะการ

จัดการการ

ท4องเท่ียว

51 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

83 โครงการการศึกษาองค�ประกอบ

เคมีฝุ�นละอองท่ีมีขนาดเล็ก 10 

ไมครอน บริเวณรอบท4าเรือน้ําลึก

แหลมฉบังโดยใช#เทคนิค X-ray 

Fluorescense และ IR 

Spectroscopy

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือศึกษาหาองค�ประกอบทางเคมี

ของฝุ�นละอองท่ีมีขนาดเล็กกว4า 10 ไมครอน (PM10) ในช้ันบรรยากาศ 

ริมท4าเรือน้ําลึกแหลมฉบังและในท4าเรือน้ําลึกแหลมฉบังโดยใช#เทคนิค 

X-ray fluorescence และ IR microspectroscopy (2) เพ่ือศึกษา

ปEจจัยด#านอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Parameters) ซึ่งอาจส4งผล

กระทบต4อการกระจายตัวของธาตุและสารประกอบอินทรีย�ในตัวอย4าง

ฝุ�นละอองท่ีมีขนาดเล็ก10ไมครอนในบรรยากาศริมท4าเรือแหลมฉบังโดย

ใช#เทคนิคMicro X-ray fluorescence และ X-ray fluorescence 

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) องค�ความรู#เกี่ยวกับ OC/EC และ 

Organic Functional Group ใน PM10 รอบท4าเรือแหลมฉบัง (2) 

องค�ความรู#ด#านมลพิษทางอากาศจากกิจกรรมรอบท4าเรือน้ําลึกแหลม

ฉบัง

 - งบประมาณ : 2,556,200 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#เก็บตัวอย4างฝุ�นละออง PM10 บริเวณท4าเรือแหลม

ฉบัง สกัดเคมี วิเคราะห� และหาองค�ประกอบทางเคมี รวมท้ังวิเคราะห�ข#อมูลและ

ศึกษาปEจจัยท่ีส4งผลต4อการกระจายตัวขององค�ประกอบทางเคมีในฝุ�น PM10 

พร#อมร4างข#อเสนอแนะเชิงนโยบายให#หน4วยงานท่ีเกี่ยวข#องในการบริหารจัดการ

คุณภาพอากาศในเขตท่ีมีการจราจรทางน้ําชุกชุม 

 - ผลสัมฤทธิ์ :  องค�ความรู#เกี่ยวกับ OC/EC และ Organic Functional Group 

ใน PM10 รอบท4าเรือแหลมฉบัง และองค�ความรู#ด#านมลพิษทางอากาศจาก

กิจกรรมรอบท4าเรือน้ําลึกแหลมฉบัง ซึ่งหน4วยงานท่ีเกี่ยวข#องสามารถนําไปใช#

ประโยชน�

 - ปEญหา/ อุปสรรค : (1) พ้ืนท่ีท่ีต#องเก็บตัวอย4างไม4สามารถเข#าไปดําเนินการได#

เพราะเจ#าหน#าท่ีถูกคําส่ังให# Work from Home เลยทําให#ไม4สามารถเข#าไปเก็บ

ตัวอย4างได#และในบางพ้ืนท่ีเป2นพ้ืนท่ีควบคุมทําให#ทุกอย4างล4าช#า และ (2) อุปกรณ�

ท่ีใช#ในการเก็บตัวอย4างเสีย ช้ินส4วนและอะไหล4บางช้ินไม4สามารถท่ีจะนําเข#ามาได#

ต#องใช#เวลาในการส่ังซื้อเป2นเวลานานเลยทําให#ต#องยุติในการเก็บตัวอย4างในบางจุด

ไป รวมท้ังทําให#อีก 2 จุดท่ีเหลือต#องล4าช#าตามไปด#วย 

 - คณะพัฒนา

สังคมและ

ส่ิงแวดล#อม

52 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

84 โครงการการกระจายตัวและการ

เปล่ียนแปลงเชิงช4วงเวลาของ

สารอินทรีย�คาร�บอนและสารไอ

ออนิกท่ีละลายน้ําในฝุ�น PM2.5 

ในช้ันบรรยากาศสําหรับประเทศ

ไทย

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือได#องค�ความรู#การกระจายตัวและ

การเปล่ียนแปลงเชิงช4วงเวลาของสารอินทรีย�คาร�บอนและสารไอออนิก

ท่ีละลายน้ําในฝุ�น PM2.5 ในช้ันบรรยากาศของประเทศไทย โดยทําการ

ตรวจวัดท่ีเชียงใหม4 กรุงเทพ และภูเก็ต ติดต4อกันเป2นเวลา 6 เดือน (2) 

เพ่ือได#ผลประเมินความเส่ียงเชิงลบต4อสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ี 3 

จังหวัดจากการได#รับสารอินทรีย�คาร�บอนในฝุ�น PM2.5 (3) เพ่ือได#

ฐานข#อมูลสารอินทรีย�คาร�บอนและสารไอออนิกท่ีละลายน้ําใส4เข#าไปใน

แบบจําลอง WRF-Chem เพ่ือกรมควบคุมมลพิษสามารถกําหนดเกณฑ�

 - ประโยชน�ท่ีได#รับจากโครงการ : (1) ฐานข#อมูลเคมีสําหรับใช#ใน

แบบจําลอง WRF-CHEM เพ่ือให#การพยากรณ�ปริมาณน้ําฝนและ

อุณหภูมิมีความแม4นยํา (2) ข#อมูลการกระจายตัวของสารเคมีในช้ัน

บรรยากาศ องค�ความรู#เกี่ยวกับปEจจัยด#านอุตุนิยมวิทยาและฤดูกาลท่ีมี

ผลต4อการเปล่ียนแปลงของสารเคมีในช้ันบรรยากาศ

 - งบประมาณ : 2,556,200 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#รวบรวมและสังเคราะห�งานวิจัย รายงานการศึกษา 

เอกสาร และข#อมูลต4างๆ ท่ีเกี่ยวข#อง รวมท้ังตรวจวัดและวิเคราะห�ตัวอย4างฝุ�น

ละอองขนาดเล็กกว4า 2.5 ไมโครเมตรในบริเวณจังหวัดเชียงใหม4 กรุงเทพ และ

ภูเก็ต ท้ังนี้ อยู4ระหว4างดําเนินการ เนื่องจากขอขยายระยะเวลาดําเนินการ

 - ผลสัมฤทธิ์ : องค�ความรู#การกระจายตัวและการเปล่ียนแปลงเชิงช4วงเวลาของ

สารอินทรีย�คาร�บอนและสารไอออนิกท่ีละลายน้ําในฝุ�น PM2.5 ในช้ันบรรยากาศ

ของประเทศไทย ผลประเมินความเส่ียงเชิงลบต4อสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ี 3 

จังหวัดจากการได#รับสารอินทรีย�คาร�บอนในฝุ�น PM2.5 และฐานข#อมูลสารอินทรีย�

คาร�บอนและสารไอออนิกท่ีละลายน้ําใส4เข#าไปในแบบจําลอง WRF-Chem ซึ่งกรม

ควบคุมมลพิษสามารถนําไปกําหนดเกณฑ�ค4ามาตรฐานในการควบคุมสารพิษในช้ัน

บรรยากาศท่ีเหมาะสมสอดคล#องกับสภาพความเป2นจริงของประเทศไทย

 - ปEญหา/ อุปสรรค : (1) พ้ืนท่ีท่ีต#องเก็บตัวอย4างไม4สามารถเข#าไปดําเนินการได#

เพราะเจ#าหน#าท่ีถูกคําส่ังให# Work from Home เลยทําให#ไม4สามารถเข#าไปเก็บ

ตัวอย4างได#และในบางพ้ืนท่ีเป2นพ้ืนท่ีควบคุมทําให#ทุกอย4างล4าช#า และ (2) อุปกรณ�

ท่ีใช#ในการเก็บตัวอย4างเสีย ช้ินส4วนและอะไหล4บางช้ินไม4สามารถท่ีจะนําเข#ามาได#

ต#องใช#เวลาในการส่ังซื้อเป2นเวลานานเลยทําให#ต#องยุติในการเก็บตัวอย4างในบางจุด

ไป รวมท้ังทําให#อีก 2 จุดท่ีเหลือต#องล4าช#าตามไปด#วย 

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 2,556,133.80 บาท

 - คณะพัฒนา

สังคมและ

ส่ิงแวดล#อม

53 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

85 โครงการศึกษาค4าสัมประสิทธิ์

การปลดปล4อยสารอินทรีย�แอโร

ซอล

จากการเผาไหม#ชีวมวลของ

ประเทศไทย

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือทราบองค�ความรู#ท่ีเกี่ยวกับ โปร

ไฟล�แหล4งกําเนิด (Emission Source Profile) ของพืชเขตร#อนแต4ละ

สายพันธุ�เพ่ือนํามาประเมินในแบบจําลองคุณภาพอากาศ Chemical 

Mass Balance Model (CMB) ในการค#นหาแหล4งกําเนิดท้ังในเชิง

คุณภาพและเชิงปริมาณ (2) เพ่ือวัดค4าความเข#มข#นของก�าซเรือนกระจก

เช4น CO2 CO SO2 NO2 CH4 ซึ่งก�าซแต4ละชนิดจะมีค4า Global 

Warming Potential (GWP) ท่ีแตกต4างกันจากการสันดาปท่ีไม4สมบูรณ�

ของพืชเขตร#อนท้ังหมด 30 สายพันธุ� 

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) องค�ความรู#ด#าน Source Profile 

ของ OC/EC และ PAHs จาก 30 สายพันธุ�พืชในไทย (2) เง่ือนไขด#าน

การสันดาป เช4นอุณหภูมิ ความช้ืน ปริมาณออกซิเจน ท่ีมีต4อ Emission

 Source Profile ของ OC/EC และ PAHs

 - งบประมาณ : 2,556,200 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยเก็บตัวอย4างพันธุ�พืชในไทย 30 ชนิด นําตัวอย4างท่ีได#

ไปวิเคราะห� สกัดเคมีและวิเคราะห� จากนั้นวิเคราะห�องค�ประกอบทางเคมีท่ีได#จาก

การสันดาปท่ีไม4สมบูรณ�ของพืช เพ่ือนําข#อมูลด#าน Source Profile ท่ีได#มา

ประยุกต�ใช#ใน CMB Model และวิเคราะห�ข#อมูลและศึกษาปEจจัยด#านการสันดาป

ท่ีส4งผลต4อการเปล่ียนแปลงของ Source Profile ในแต4ละสายพันธุ�พืช 

 - ผลสัมฤทธิ์ : องค�ความรู#ด#าน Source Profile ของ OC/EC และ PAHs จาก 30

 สายพันธุ�พืชในไทย และเง่ือนไขด#านการสันดาป เช4นอุณหภูมิ ความช้ืน ปริมาณ

ออกซิเจน ท่ีมีต4อ Emission Source Profile ของ OC/EC และ PAHs

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 2,556,143.84 บาท

 - คณะพัฒนา

สังคมและ

ส่ิงแวดล#อม

54 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

86 โครงการการรับรู# ภาพลักษณ� 

พฤติกรรมท4องเท่ียว และความ

พึงพอใจในการท4องเท่ียวชุมชน

ท4องเท่ียวยั่งยืนและชุมชน

ท4องเท่ียว OTOP นวัตวิถีเพ่ือ

การพัฒนายุทธศาสตร� รูปแบบ 

แนวทางการส4งเสริม

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือรับรู#ภาพลักษณ�ช่ือเสียง 

พฤติกรรมการท4องเท่ียว ความพึงพอใจต4อการท4องเท่ียวชุมชนท4องเท่ียว

ยั่งยืนและชุมชนท4องเท่ียว OTOP นวัตวิถี (2) เพ่ือศึกษารูปแบบ 

ลักษณะ ส่ือหรือช4องทาง เนื้อหา ปEญหาอุปสรรคของการประชาสัมพันธ�

การท4องเท่ียวชุมชนท4องเท่ียวยั่งยืนและชุมชนท4องเท่ียว OTOP นวัตวิถี 

(3) เพ่ือนําหลักฐานการวิจัยท่ีได#รับมาพัฒนาเป2นยุทธศาสตร� รูปแบบ 

แนวทางในการส4งเสริมพัฒนาการประชาสัมพันธ�เพ่ือสร#างภาพลักษณ�

ช่ือเสียงให#กับชุมชนท4องเท่ียวยั่งยืนและชุมชนท4องเท่ียว OTOP นวัตวิถี

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) เพ่ิมพูนศักยภาพของชุมชนและ

ประชาชนในชุมชนท4องเท่ียวในการพัฒนาปรับปรุงและส4งเสริมการ

ท4องเท่ียวของชุมชน (2) ชุมชนท4องเท่ียวยั่งยืนและชุมชนท4องเท่ียว 

OTOP นวัตวิถีทําการประชาสัมพันธ�ได#มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (3) ชาว

ชุมชนท4องเท่ียวยั่งยืนและชุมชนท4องเท่ียว OTOP นวัตวิถี สามารถทํา

ประชาสัมพันธ�ชุมชนตนเอง (4) สร#างความรับรู#และเข#าใจในวงกว#าง (5)

 การแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว4างนักวิชาการด#วยกัน

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#ศึกษา เลือกกลุ4มตัวอย4าง วิเคราะห�ข#อมูลโดย

โปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร� จัดทําแบบสอบถามเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

สังเคราะห�ข#อมูล และถ4ายทอดความรู#การประชาสัมพันธ�

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) หลักฐานข#อมูลเชิงประจักษ�พฤติกรรมการท4องเท่ียว การรับรู# 

ภาพลักษณ� ปEญหา ความต#องการของ นักท4องเท่ียว เพ่ือการนําไปพัฒนาส4งเสริม

การท4องเท่ียวของชุมชนท4องเท่ียว และ (2) ยุทธศาสตร� รูปแบบ แนวทางส่ือหรือ

ช4องทาง เนื้อหา เพ่ือการประชาสัมพันธ�ส4งเสริมการการท4องเท่ียวของชุมชน

ท4องเท่ียว

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากเกิดการแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�

ใหม4 2019 ทําให#การเก็บข#อมูลของกลุ4มตัวอย4างนักท4องเท่ียวล4าช#า

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 1,098,650 บาท

 - คณะนิเทศ

ศาสตร�และ

นวัตกรรมการ

จัดการ
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

87 โครงการการศึกษาพลวัตการ

เติบโตของจังหวัดและผลกระทบ

ของการเติบโตของจังหวัด

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือพัฒนาแบบจําลองเศรษฐมิติเพ่ือ

วิเคราะห�พลวัตทางเศรษฐกิจของจังหวัด การระดมทรัพยากรมาใช#ใน

แต4ละจังหวัด  (2) เพ่ือศึกษาความพยายามของจังหวัดในการพัฒนา

เมืองอัจฉริยะ ซึ่งเกี่ยวข#องกับการลงทุนพัฒนาโครงสร#างพ้ืนฐาน ตลาด

ท่ีดิน การประยุกต�เทคโนโลยีและสร#างนวัตกรรม เพ่ือเป2นท่ีอาศัยและ

ดึงดูดธุรกิจใหม4ด#าน ICT ระบบขนส4งในเมืองและระหว4างเมือง ท่ี

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดึงดูดผู#คนและนักท4องเท่ียว (3) เพ่ือ

วิเคราะห�ความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจระหว4างจังหวัด โดยทดสอบข#อ

สันนิษฐานว4ารัฐบาลพยายามผลักดันให#เกิดการเจริญเติบโตอย4างเท4า

เทียมกัน ไม4ทอดท้ิงจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งให#ล#าหลัง (inclusive growth)

 - งบประมาณ : 2,309,900 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#จัดทําฐานข#อมูล Panel data ของจังหวัด ข#อมูล

การคลังและภาษี และประมวลข#อมูลเชิงประจักษ�ของ 77 จังหวัด พร#อมสัมภาษณ�

เชิงลึกผู#บริหาร องค�การบริหารส4วนจังหวัดสมุทรปราการ รวมท้ังวิเคราะห�ความ

เหล่ือมลํ้าของรายได#มิติพ้ืนท่ี (GPP per capita)

 - ผลสัมฤทธิ์ : ข#อเสนอแนะมาตรการเพ่ือบรรเทาความเหล่ือมล้ํา และนโยบาย

และทางเลือกการลดความเหล่ือมล้ํา และหนังสือเกี่ยวกับพลวัตของการเติบโตของ

จังหวัดความเหล่ือมลํ้า

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากเกิดการแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�

ใหม4 2019 ส4งผลต4อความลําบากในการดําเนินงานต4างๆ อาทิ การเดินทาง การ

ติดต4อหน4วยงานต4างๆ ทําให#ต#องชะลอการวิจัยในช4วงแรก

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 2,309,900 บาท

 - คณะ

พัฒนาการ

เศรษฐกิจ
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

88 โครงการการพัฒนาแพลตฟอร�ม

เพ่ือออกแบบภาพอนาคตของ

อาเซียนมิติความมั่นคงจาก

มุมมองผลประโยชน�ของประเทศ

ไทย

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือสังเคราะห�ความต#องการ ปEญหา 

ข#อจํากัด และเปqาหมายของหน4วยงานต4างๆ ท่ีเกี่ยวข#องกับการทํางาน

ประชาคมอาเซียนในมิติความมั่นคง (2) เพ่ือบ4งช้ีและสํารวจปEจจัยท่ีมี

ผลต4อการพัฒนาของอาเซียนในมิติความมั่นคง และวิเคราะห�เชิงลึกถึง

สถานการณ� แนวโน#ม พัฒนาการ และผลกระทบของปEจจัยดังกล4าวท้ัง

จากเอกสารและความคิดเห็นของผู#เช่ียวชาญ (3) เพ่ือระดมความคิด

เพ่ือจัดกลุ4มปEจจัย ทางเลือกการเปล่ียนแปลงของปEจจัยท่ีสําคัญในมิติ

ความมั่นคง วิเคราะห�ฉากอนาคตท่ีเป2นไปได#ท้ังหมด และวิเคราะห�ภาพ

อนาคตท่ีปรารถนาของประเทศไทย (4) เพ่ือพัฒนา เผยแพร4 และ

ถ4ายทอดการใช#แพลตฟอร�มเพ่ือออกแบบภาพอนาคตของอาเซียนมิติ

ความมั่นคง จากมุมมองผลประโยชน�ของประเทศไทยสําหรับการ

ตัดสินใจเชิงนโยบาย

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) หน4วยงานผู#ใช#มีความเข#าใจต4อ

วิธีการวิเคราะห�ภาพอนาคตของอาเซียนมิติความมั่นคง (2) หน4วยงาน

ต4างๆ ท่ีเกี่ยวข#องมีเปqาหมายการพัฒนาอาเซียนมิติความมั่นคงร4วมกัน 

(3) อาเซียนมีพัฒนาการไปในทิศทางท่ีเป2นประโยชน�กับประเทศไทย

มากท่ีสุด

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#สังเคราะห�องค�ความรู#เกี่ยวกับปEจจัยท่ีมีอิทธิพลต4อ

ภาพอนาคตของอาเซียนในมิติด#านความมั่นคง คัดเลือกปEจจัย และวิเคราะห�

ทางเลือกของภาพอนาคตของอาเซียนในมิติด#านความมั่นคง และภาพอนาคตท่ี

ปรารถนาของประเทศไทย รวมท้ังวิเคราะห�กลยุทธ�การขับเคล่ือนอาเซียนในมิติ

ด#านความมั่นคงไปสู4ภาพอนาคตท่ีปรารถนาของประเทศไทย 

 - ผลสัมฤทธิ์ : หน4วยงานท่ีเกี่ยวข#องเข#าใจต4อวิธีการวิเคราะห�ภาพอนาคตของ

อาเซียนมิติความมั่นคง และมีเปqาหมายการพัฒนาอาเซียนมิติความมั่นคงร4วมกัน

 - ปEญหา/ อุปสรรค : (1) เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ4าย ประจําปw

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาล4าช#า จึงเป2นข#อจํากัดในการ

เร่ิมกิจกรรมต4างๆ (2) เนื่องจากการแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�ใหม4 

2019 จึงมีอุปสรรคในเร่ืองช4วงเวลาจัดกิจกรรม และ (3) การจัดกิจกรรมระดม

ความคิด หรือการสัมภาษณ�เชิงลึก กลุ4มเปqาหมายไม4มีเวลา และไม4สะดวกเข#าร4วม

กิจกรรม/ให#สัมภาษณ� 

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 1,564,614.11 บาท

 - คณะการ

จัดการการ

ท4องเท่ียว
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

89 โครงการการพัฒนาแพลตฟอร�ม

เพ่ือออกแบบภาพอนาคตของ

อาเซียนมิติเศรษฐกิจจากมุมมอง

ผลประโยชน�ของประเทศไทย

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือสังเคราะห�ความต#องการ ปEญหา 

ข#อจํากัด และเปqาหมายของหน4วยงานต4าง ๆ ท่ีเกี่ยวข#องกับการทํางาน

ประชาคมอาเซียนในมิติเศรษฐกิจ (2) เพ่ือบ4งช้ีและสํารวจปEจจัยท่ีมีผล

ต4อการพัฒนาของอาเซียนในมิติเศรษฐกิจ และวิเคราะห�เชิงลึกถึง

สถานการณ� แนวโน#ม พัฒนาการ และผลกระทบของปEจจัยดังกล4าวท้ัง

จากเอกสารและความคิดเห็นของผู#เช่ียวชาญ (3) เพ่ือระดมความคิด

เพ่ือจัดกลุ4มปEจจัย ทางเลือกการเปล่ียนแปลงของปEจจัยท่ีสําคัญในมิติ

เศรษฐกิจ วิเคราะห�ฉากอนาคตท่ีเป2นไปได#ท้ังหมด และวิเคราะห�ภาพ

อนาคตท่ีปรารถนาของประเทศไทย (4) เพ่ือพัฒนา เผยแพร4 และ

ถ4ายทอดการใช#แพลตฟอร�มเพ่ือออกแบบภาพอนาคตของอาเซียนมิติ

เศรษฐกิจ จากมุมมองผลประโยชน�ของประเทศไทยสําหรับการตัดสินใจ

เชิงนโยบาย

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) หน4วยงานผู#ใช#มีความเข#าใจต4อ

วิธีการวิเคราะห�ภาพอนาคตของอาเซียนมิติเศรษฐกิจ (2) หน4วยงาน

ต4างๆ ท่ีเกี่ยวข#องมีเปqาหมายการพัฒนาอาเซียนมิติเศรษฐกิจร4วมกัน (3)

 อาเซียนมีพัฒนาการไปในทิศทางท่ีเป2นประโยชน�กับประเทศไทยมาก

ท่ีสุด

 - ผลการดําเนินโครงการ : ดําเนินการสังเคราะห�องค�ความรู#เกี่ยวกับปEจจัยท่ีมี

อิทธิพลต4อภาพอนาคตของอาเซียนในมิติด#านเศรษฐกิจ คัดเลือกปEจจัย และ

วิเคราะห�ทางเลือกของภาพอนาคตของอาเซียนในมิติด#านเศรษฐกิจ และภาพ

อนาคตท่ีปรารถนาของประเทศไทย รวมท้ังวิเคราะห�กลยุทธ�การขับเคล่ือนอาเซียน

ในมิติด#านเศรษฐกิจไปสู4ภาพอนาคตท่ีปรารถนาของประเทศไทย ท้ังนี้ อยู4ระหว4าง

ดําเนินการ เนื่องจากขอขยายระยะเวลาดําเนินการ

 - ผลสัมฤทธิ์ : หน4วยงานท่ีเกี่ยวข#องเข#าใจต4อวิธีการวิเคราะห�ภาพอนาคตของ

อาเซียนมิติเศรษฐกิจ และมีเปqาหมายการพัฒนาอาเซียนมิติเศรษฐกิจร4วมกัน

 - ปEญหา/ อุปสรรค : (1) เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ4าย ประจําปw

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาล4าช#า จึงเป2นข#อจํากัดในการ

เร่ิมกิจกรรมต4างๆ (2) เนื่องจากการแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�ใหม4 

2019 จึงมีอุปสรรคในเร่ืองช4วงเวลาจัดกิจกรรม และ (3) การจัดกิจกรรมระดม

ความคิด หรือการสัมภาษณ�เชิงลึก กลุ4มเปqาหมายไม4มีเวลา และไม4สะดวกเข#าร4วม

กิจกรรม/ให#สัมภาษณ� 

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 1,501,099.19 บาท

 - คณะการ

จัดการการ

ท4องเท่ียว

58 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

90 โครงการการพัฒนาแพลตฟอร�ม

เพ่ือออกแบบภาพอนาคตของ

อาเซียนมิติสังคมและวัฒนธรรม

จากมุมมองผลประโยชน�ของ

ประเทศไทย

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือสังเคราะห�ความต#องการ ปEญหา 

ข#อจํากัด และเปqาหมายของหน4วยงานต4าง ๆ ท่ีเกี่ยวข#องกับการทํางาน

ประชาคมอาเซียนในมิติสังคมและวัฒนธรรม (2) เพ่ือบ4งช้ีและสํารวจ

ปEจจัยท่ีมีผลต4อการพัฒนาของอาเซียนในมิติสังคมและวัฒนธรรม และ

วิเคราะห�เชิงลึกถึงสถานการณ� แนวโน#ม พัฒนาการ และผลกระทบของ

ปEจจัยดังกล4าวท้ังจากเอกสารและความคิดเห็นของผู#เช่ียวชาญ (3) เพ่ือ

ระดมความคิดเพ่ือจัดกลุ4มปEจจัย ทางเลือกการเปล่ียนแปลงของปEจจัยท่ี

สําคัญในมิติสังคมและวัฒนธรรม วิเคราะห�ฉากอนาคตท่ีเป2นไปได#

ท้ังหมด และวิเคราะห�ภาพอนาคตท่ีปรารถนาของประเทศไทย (4) เพ่ือ

พัฒนา เผยแพร4 และถ4ายทอดการใช#แพลตฟอร�มเพ่ือออกแบบภาพ

อนาคตของอาเซียนในมิติสังคมและวัฒนธรรม จากมุมมองผลประโยชน�

ของประเทศไทยสําหรับการตัดสินใจเชิงนโยบาย

 - งบประมาณ : 2,304,300 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#สังเคราะห�องค�ความรู#เกี่ยวกับปEจจัยท่ีมีอิทธิพลต4อ

ภาพอนาคตของอาเซียนในมิติสังคมและวัฒนธรรม คัดเลือกปEจจัย และวิเคราะห�

ทางเลือกของภาพอนาคตของอาเซียนในมิติด#านเศรษฐกิจ และภาพอนาคตท่ี

ปรารถนาของประเทศไทย รวมท้ังวิเคราะห�กลยุทธ�การขับเคล่ือนอาเซียนในมิติ

ด#านสังคมและวัฒนธรรมไปสู4ภาพอนาคตท่ีปรารถนาของประเทศไทย และพัฒนา

แพลตฟอร�ม

 - ผลสัมฤทธิ์ : แพลตฟอร�มเพ่ือออกแบบภาพอนาคตของอาเซียนมิติสังคมและ

วัฒนธรรมจากมุมมองผลประโยชน�ของประเทศไทย

 - ปEญหา/ อุปสรรค : (1) เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ4าย ประจําปw

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาล4าช#า จึงเป2นข#อจํากัดในการ

เร่ิมกิจกรรมต4างๆ (2) เนื่องจากการแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�ใหม4 

2019 จึงมีอุปสรรคในเร่ืองช4วงเวลาจัดกิจกรรม

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 2,304,300 บาท

 - คณะพัฒนา

สังคมและ

ส่ิงแวดล#อม
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

91 โครงการปEจจัยแวดล#อมทาง

สังคมท่ีมีต4อสุขภาพคนไทยตาม

ช4วงวัยและพ้ืนท่ี

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือสังเคราะห�มาตรการภาครัฐท่ีมี

ผลต4อสุขภาพของคนไทยท้ังทางตรงและทางอ#อม (2) เพ่ือวิเคราะห�

ปEจจัยแวดล#อมหลักทางสังคมท่ีมีผลต4อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของคน

ไทย (3) เพ่ือเผยแพร4องค�ความรู#ท่ีได#จากการศึกษา เพ่ือสร#างความ

ตื่นตัวและตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลสุขภาพแก4คนท่ัวไป และ

แก4ผู#มีส4วนเกี่ยวข#องด#านนโยบายในการกําหนดมาตรการจูงใจท่ี

เหมาะสม (4) เพ่ือใช#ความรู#ท่ีได#จากการศึกษาวิจัยเป2นส4วนหนึ่งของการ

เรียนการสอนวิชานโยบายสาธารณะ ในระดับปริญญาโทและเอก ของ

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

 - งบประมาณ : 2,139,400 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#สังเคราะห�มาตรการภาครัฐท่ีมีผลต4อสุขภาพของคน

ไทยท้ังทางตรงและทางอ#อมโดยพิจารณามาตรการด#านสาธารณสุข มาตรการ

ทางการคลัง และมาตรการทางสังคม และการสํารวจอ่ืนๆ ท่ีมีข#อมูลด#านสุขภาพ

ของคนไทย เพ่ือค#นหาปEจจัยแวดล#อมทางสังคมท่ีสําคัญๆท่ีมีผลต4อสุขภาพ และ

ความสามารถในการทําหน#าท่ี (Functional Ability) เพ่ือการกินดีอยู4ดีในยามชรา

ภาพ รวมท้ัง การเก็บข#อมูลในระดับปฐมภูมิ ท้ังในรูปของการจัดประชุมระดม

ความคิด (Focus Group) และการสํารวจในระดับครัวเรือนเพ่ือทดสอบ และ

วิเคราะห�ปEจจัยแวดล#อมทางสังคมท่ีมีผลต4อสุขภาพของคน

 - ผลสัมฤทธิ์ : ความเข#าใจในเร่ือง ปEจจัยแวดล#อมทางสังคมต4อสุขภาพในบริบท

สังคมไทย และเกิดความตระหนักรู#ในเร่ืองปEจจัยทางสังคมต4อสุขภาพในวงกว#าง

 - ปEญหา/ อุปสรรค : ในการรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ก4อนการ

สํารวจข#อมูล ต#องใช#เวลาประมาณ 1 เดือน

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 2,139,400 บาท

 - คณะ

พัฒนาการ

เศรษฐกิจ
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

92 โครงการการบริหารจัดการของ

บริจาคให#เกิดประโยชน�แก4วัด

และชุมชน

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการทําบุญของ

พุทธศาสนิกชนซึ่งเป2นฝ�ายอุปทานด#านการทําบุญ  (2) เพ่ือศึกษาความ

ต#องการส่ิงของบริจาคของวัดซึ่งเป2นฝ�ายอุปสงค�ส่ิงของทําบุญ  (3) เพ่ือ

ศึกษาหาแนวทางบริหารส่ิงของบริจาควัดอย4างมีประสิทธิภาพ และลด

ความสูญเปล4าทางเศรษฐกิจ และ (4) เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการ

กระจายส่ิงของบริจาคเหลือใช#ไปยังวัดท่ีขาดแคลน

 - งบประมาณ : 2,121,000 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#ศึกษาถึงพฤติกรรมการทําบุญของพุทธศาสนิกชนซึ่ง

เป2นฝ�ายอุปทานด#านการทําบุญ ศึกษาความต#องการส่ิงของบริจาคของวัดซึ่งเป2น

ฝ�ายอุปสงค�ส่ิงของทําบุญ ศึกษาหาแนวทางบริหารส่ิงของบริจาควัดอย4างมี

ประสิทธิภาพ และลดความสูญเปล4าทางเศรษฐกิจ และศึกษาหาแนวทางในการ

กระจายส่ิงของบริจาคเหลือใช#ไปยังวัดท่ีขาดแคลน

 - ผลสัมฤทธิ์ : นโยบายหรือมาตรการเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงของสังคมไทย

และสังคมโลก ท่ีได#รวมท้ังรูปแบบการทําบุญให#กับวัดของพุทธศาสนิกชน และ วัด

มีช4องทางในการส่ือความประสงค�ท่ีจําเป2นแก4พทธศาสนิกชน รวมท้ังได#เห็น

แนวทางในการกระจายส่ิงของบริจาคเหลือใช#

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 2,121,000 บาท

 - คณะ

พัฒนาการ

เศรษฐกิจ
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

93 โครงการมาตรการและกลไกทาง

กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการทรัพย�สินของวัดตามหลัก

ธรรมาภิบาล

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือทราบถึงแนวทางการบริหาร

จัดการทรัพย�สินของวัด สภาพปEญหาและผลกระทบในการจัดการ

ทรัพย�สินของวัดในลักษณะต4างๆ (2) เพ่ือศึกษามาตรการและกลไกทาง

กฎหมายในการบริหารจัดการทรัพย�สินของวัด (3) เพ่ือวิเคราะห�ปEญหา

ทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพย�สินของวัด (4) เพ่ือค#นหาและ

นําเสนอรูปแบบ กลไกทางกฎหมายท่ีเหมาะสมในการแก#ไขปEญหาการ

บริหารจัดการทรัพย�สินของวัดให#มีความโปร4งใสและตรวจสอบได#ตาม

หลักธรรมาภิบาล

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) ได#มาตรการและกลไกทางกฎหมาย

ในการบริหารจัดการทรัพย�สินของวัด (2) ได#รูปแบบ กลไกทางกฎหมาย

ท่ีเหมาะสมในการแก#ไขปEญหาการบริหารจัดการทรัพย�สินของวัดให#มี

ความโปร4งใสและตรวจสอบได#ตามหลักธรรมาภิบาล

 - งบประมาณ : 2,064,800 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#วิเคราะห�สภาพปEญหาการบริหารจัดการทรัพย�สิน

ของวัด โดยเก็บข#อมูลจากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข#องและสภาพปEญหาท่ีพบ ลง

พ้ืนท่ีศึกษาสภาพปEญหาการบริหารจัดการทรัพย�สินของวัดในแต4ละประเภท ศึกษา

แนวคิด ทฤษฎี กฎหมาย ระเบียบ ท่ีเกี่ยวข#องการบริหารจัดการทรัพย�สินของวัด 

ก4อนสัมภาษณ�เชิงลึกผู#ท่ีเกี่ยวข#องกับการบริหารจัดการทรัพย�สินของวัด และ

สัมมนารับฟEงความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับกลไกต4างๆ ในการบริหารจัดการ

ทรัพย�สินของวัด 

 - ผลสัมฤทธิ์ : แนวทางในการพัฒนากฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข#องกับการบริหาร

จัดการทรัพย�สินของวัดท่ีเป2นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ สอดคล#องกับแนวทาง

ในพุทธศาสนาและบริบทของสังคมไทย 

 - ปEญหา/ อุปสรรค : (1) เนื่องจากการแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�

ใหม4 2019 ทําให#เก็บข#อมูลล4าช#า ไม4สามารถลงพ้ืนท่ีได# (2) ได#รับการจัดสรร

งบประมาณล4าช#า และ (3) การจัดสัมมนา รับฟEงความคิดเห็นภายหลังการระบาด

ของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�ใหม4 2019 มีข#อจํากัดในการเข#าถึงข#อมูลและผู#ให#

ข#อมูล

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 2,064,800 บาท

 - คณะนิติศาสตร�
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94 โครงการบัญชีการเงินของวัดใน

ประเทศไทย

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือศึกษาระบบบัญชีการเงินสําหรับ

วัดในประเทศไทย (2) เพ่ือกําหนดแนวทางในการพัฒนาการรายงาน

ทางการเงินของวัดในประเทศไทย และจัดทําคู4มือสําหรับการจัดทํา

รายงานทางการเงินให#แก4วัดในประเทศไทย ภายใต#ข#อจํากัดของวัดใน

เร่ืองของบุคลากรท่ีมีความรู#สามารถในการจัดทําบัญชี (3) เพ่ือจัดทํา

ข#อเสนอเชิงนโยบายต4อการวางระบบบัญชีการเงินของวัดใน

ระดับประเทศ เพ่ือนําไปสู4การมีข#อมูลทางการเงินของวัดท่ีมีความ

โปร4งใสและตรวจสอบได# (4) เพ่ือศึกษาความเป2นไปได#ของการใช#

เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการข#อมูลทางการเงินของวัด เพ่ือการ

รายงานสถานะการเงินของวัดในภาพรวมของประเทศ และนําเสนอ

แนวทางในการดําเนินการสําหรับหน4วยงานท่ีรับผิดชอบสามารถนําไป

ประกอบการพิจารณาตัดสินใจการดําเนินการได#

 - งบประมาณ : 2,037,000 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#ศึกษาแนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข#อง พัฒนา

แบบสอบถามเพ่ือจัดเก็บข#อมูล รวมท้ังเปรียบเทียบบัญชีของวัดท่ีอยู4ในปEจจุบันกับ

ระบบบัญชีสําหรับวัด 

 - ผลสัมฤทธิ์ : แนวทางในการพัฒนาระบบการจัดทําบัญชีของวัดในประเทศไทย 

แนวทางในการใช#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช#ในการรวบรวมข#อมูลการเงินของวัด

ภายใต#ข#อจํากัดบุคลากรของวัด และกลไกในการตรวจสอบการเงินของวัดท่ีจะทํา

ให#เกิดประสิทธิภาพ เพ่ิมความโปร4งใสในการดําเนินการแก4วัดได#

 - ปEญหา/ อุปสรรค :  เนื่องจากเกิดการแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�

ใหม4 2019 ทําให#สถานท่ีสําหรับค#นคว#าข#อมูลป_ดให#บริการ

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 2,037,000 บาท

 - คณะ

พัฒนาการ

เศรษฐกิจ

95 โครงการการเสริมสร#างหลักคิด

เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือชีวิตสมดุล

ยั่งยืน สําหรับบุคลากรภาครัฐ 

ผู#นําชุมชน และประชาชนท่ัวไป

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

ขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู4สถานศึกษา (2) เพ่ือ

ขับเคล่ือนหลักสูตรวิชาการเงินเพ่ือชีวิต/ พอเพียงเพ่ือการศึกษานอก

ระบบ ให#สามารถเป2นแบบอย4างในการน#อมนําหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช#ในการบริหารการเงิน (3) เพ่ือพัฒนาวิทยากร

ขยายผลให#กับการศึกษานอกระบบ

 - งบประมาณ : 2,000,000 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ผลการดําเนินโครงการ : ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#พัฒนาหนังสือเสริมและ

คู4มือครู สําหรับระดับข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 12 เล4ม และสําหรับหลักสูตรต4อเนื่อง

อบรมประชาชนท่ัวไป จํานวน 4 เล4ม รวมท้ังนําองค�ความรู#ท่ีได#ไปจัดทําหลักสูตร 

E-Learning การเงินพอเพียงใน NIDA Learning Management System (LMS) 

 - ผลสัมฤทธิ์ : สามารถขยายผลการใช#ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด#านการ

บริหารการเงิน และช4วยลดปEญหาหนี้ครัวเรือนไทย โดยขยายผลสู4สถานศึกษา 

ชุมชนและสังคมได#อย4างยั่งยืนต4อไป

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 1,999,999 บาท

 - ศูนย�ศึกษา

การพัฒนาท่ี

ยั่งยืนและ

เศรษฐกิจพอเพียง
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96 โครงการการปฏิรูประบบบริหาร

จัดการเพ่ือลดความเส่ียงจาก

ปEญหาขยะอิเล็กทรอนิกส�ของ

ประเทศไทย

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือศึกษาถึงสถานการณ�ปEญหาและ

ความเส่ียงจากปEญหาขยะอิเล็กทรอนิกส�ในประเทศไทย (2) เพ่ือ

วิเคราะห�และพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส�ของประเทศ

ไทยท่ีมีประสิทธิภาพ

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) ได#รูปแบบ แนวทางการปฏิรูประบบ

บริหารจัดการเพ่ือลดความเส่ียงจากปEญหาขยะอิเล็กทรอนิกส�ของ

ประเทศไทย (2) ภาคประชาชน องค�กรปกครองส4วนท#องถ่ิน และ

ภาคเอกชน มีการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส�อย4างมีประสิทธิภาพ 

เช4น มีการลดการใช# การรีไซเคิล การพัฒนาผลิตภัณฑ� การจัดทํา

แผนการใช#อุปกรณ�อิเล็กทรอนิกส� (3) ภาครัฐมีการปรับปรุงกฎหมาย 

ระเบียบ ข#อบังคับ เพ่ือลดความเส่ียงจากปEญหาขยะอิเล็กทรอนิกส� (4) 

ภาคส4วนท่ีเกี่ยวข#องมีการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส�อย4างมีสิทธิ

ภาพ

 - งบประมาณ : 2,000,000 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการวิเคราะห�ข#อมูลโดยถอดบทเรียนด#านการบริหารจัดการขยะ

อิเล็กทรอนิกส�ท่ีประสบความสําเร็จและไม4ประสบความสําเร็จ และถอดบทเรียน

จากการดําเนินงานของหน4วยงานภาครัฐ องค�กรปกครองส4วนท#องถ่ิน โรงงานรี

ไซเคิล บําบัด กําจัด ผู#ผลิต ผู#นําเข#า ศูนย�รับคืนซากผลิตภัณฑ�/ เครือข4ายรับคืน 

และประชาชน รวมท้ังสัมภาษณ�กลุ4มเปqาหมาย สังเกต และระดมความคิดเห็นมา

วิเคราะห�ตามกรอบของ Balanced Scorecard และ SWOT Analysis เพ่ือ

นําเสนอแนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการเพ่ือลดความเส่ียงจากปEญหาขยะ

อิเล็กทรอนิกส�ของประเทศไทย โดยการจัดประชุมระดมความคิดเห็น

 - ผลสัมฤทธิ์ : แนวทางการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส� และแนวทางการ

บริหารจัดการเพ่ือลดความเส่ียง ซึ่งหน4วยงานต4างๆ ท่ีเกี่ยวข#อง สามารถนําไปใช#

ประโยชน�

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากเกิดการแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�

ใหม4 2019 จึงส4งผลกระทบต4อการลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ�และสังเกตการณ� ไม4สามารถ

เข#าไปยังพ้ืนท่ีเปqาหมายได#

 - ข#อเสนอแนะของการดําเนินโครงการ : จากปEญหา/ อุปสรรค ควรเพ่ิม

ระยะเวลาการวิจัย

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 1,984,787 บาท

 - คณะบริหาร

การพัฒนา

ส่ิงแวดล#อม
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97 โครงการการมีส4วนร4วม คุณภาพ

ชีวิตและความสุขของประชาชน

ในชุมชนท4องเท่ียวยั่งยืนและ

ชุมชนท4องเท่ียว OTOP นวัตวิถี

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือการมีส4วนร4วมของประชาชนกลุ4ม

ต4างๆ ในชุมชนในการจัดการท4องเท่ียวของชุมชนท4องเท่ียวยั่งยืนและ

ชุมชนท4องเท่ียว OTOP นวัตวิถี ในด#านต4างๆ (2) เพ่ือศึกษาปEจจัยสังคม

ด#านครอบครัว ชุมชน  สุขภาพกายและสุขภาพใจ การใช#ส่ือดิจิทัล 

ปEจจัยเส่ียงด#านๆ ในชุมชนท4องเท่ียวยั่งยืนและชุมชนท4องเท่ียว OTOP 

นวัตวิถี (3) เพ่ือคุณภาพชีวิตและความสุขของประชาชนกลุ4มต4างๆ ใน

ชุมชนท4องเท่ียวยั่งยืนและชุมชนท4องเท่ียว OTOP นวัตวิถี (4) เพ่ือ

อิทธิพลของการมีส4วนร4วมและเกี่ยวข#องในการจัดการท4องเท่ียวของ

ชุมชน ปEจจัยสังคมด#านครอบครัว ชุมชน สุขภาพกายและสุขภาพใจ 

การใช#ส่ือดิจิทัล ปEจจัยเส่ียงด#านต4างๆ ท่ีส4งผลต4อคุณภาพชีวิตและ

ความสุข ของประชาชนในชุมชนท4องเท่ียวยั่งยืนและชุมชนท4องเท่ียว 

OTOP นวัตวิถี 

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : ความรู#ปEจจัยต4างๆ ท่ีส4งผลและสัมพันธ�

กับการมีส4วนร4วมในการดําเนินงานชุมชนท4องเท่ียวยั่งยืนและชุมชน

ท4องเท่ียว OTOP นวัตวิถีและตลอดจนคุณภาพชีวิตและความสุขของ

ประชาชนในชุมชนท4องเท่ียวยั่งยืนและชุมชนท4องเท่ียว OTOP นวัตวิถี

 - งบประมาณ : 1,992,800 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข#องกับการท4องเท่ียวไทย 

การท4องเท่ียวยั่งยืน การท4องเท่ียว OTOP นวัตวิถี รวมท้ังสร#างแบบสอบถามและ

แบบสัมภาษณ� เพ่ือจัดเก็บรวบรวมข#อมูลการวิจัย 

 - ผลสัมฤทธิ์ : องค�ความรู#และหลักฐานข#อมูลเชิงประจักษ�ลักษณะและอิทธิพล

ของการมีส4วนร4วมในชุมชนท4องเท่ียว ปEจจัยครอบครัว ชุมชน สุขภาพกายใจ ปEจจัย

เส่ียงด#านต4างๆ คุณภาพชีวิตและความสุขของประชาชนในชุมชนท4องเท่ียว เพ่ือ

การนําไปประยุกต�พัฒนาส4งเสริมและปรับปรุงแก#ไขปEญหาอุปสรรคของการ

ส4งเสริมชุมชนท4องเท่ียว

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากเกิดการแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�

ใหม4 2019 ทําให#การเก็บข#อมูลกลุ4มตัวอย4างล4าช#า

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 1,051,880 บาท

 - คณะนิเทศ

ศาสตร�และ

นวัตกรรมการ

จัดการ
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

98 โครงการนโยบายส4งเสริมสุขภาพ

ท่ีเหมาะสมเพ่ือความพร#อมของ

การเข#าสู4สังคมสูงวัยระดับสุด

ยอดของผู#ก4อนเข#าวัยเกษียณ

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือศึกษานโยบายส4งเสริมสุขภาพท่ี

เหมาะสมสําหรับกลุ4มแรงงานตอนปลาย โดยการสํารวจและวิเคราะห�

ข#อมูลในเร่ืองความรู#เท4าทันสุขภาพ (Health literacy) พฤติกรรมด#าน

สุขภาพ สุขภาพภาวะ และทัศนคติในเร่ืองสุขภาพ พร#อมท้ังศึกษา

นโยบายและมาตรการด#านสุขภาพท่ีประสบผลสําเร็จในต4างประเทศ 

เพ่ือนําเสนอแนวทางนโยบายด#านสุขภาพท่ีเหมาะสม 

 - งบประมาณ : 1,890,400 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#สํารวจข#อมูลปฐมภูมิจากตัวอย4างกลุ4มแรงงานตอน

ปลาย หรือช4วงอายุ 45 – 59 ปw และนําข#อมูลมาวิเคราะห�เชิงปริมาณ นอกจากนี้

ศึกษาสังเคราะห�องค�ความรู#ท่ีเกี่ยวกับนโยบายสุขภาพท่ีประสบผลสําเร็จจาก

ต4างประเทศและในประเทศเพ่ือนํามาประยุกต�ใช#ในบริบทประเทศไทย 

 - ผลสัมฤทธิ์ : ประชากรท่ีมีอายุเกิน 60 ปw มีสุขภาพดีและพ่ึงพาตัวเองได# และลด

อุบัติการณ�การเกิดโรคไม4ติดต4อเร้ือรัง (Non-Communicable Diseases:NCDs) 

และโรคท่ีเกิดในผู#สูงอายุ เช4น อัลไซเมอร�และพาร�กินสัน

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 1,890,400 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - คณะ

พัฒนาการ

เศรษฐกิจ
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

99 โครงการมาตรการทางกฎหมาย

ในการบริหารจัดการขยะ

อิเล็กทรอนิกส�: กลไกเพ่ือนําไปสู4

การแก#ไขปEญหาส่ิงแวดล#อมอย4าง

ยั่งยืน

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวกับการ

จัดการปEญหาขยะอิเล็กทรอนิกส�ท่ีสอดคล#องกับหลักการและแนวปฏิบัติ

สหประชาชาติ (2) เพ่ือกําหนดมาตรการทางกฎหมาย กฎระเบียบ 

ข#อบังคับท่ีเหมาะสมกับสถานการณ�และปEญหาการบริหารจัดการขยะ

อิเล็กทรอนิกส�ในระดับชาติโดยความร4วมมือกับระดับท#องถ่ินและชุมชน 

(3) เพ่ือศึกษา วิเคราะห� และสังเคราะห� ประเด็นทางกฎหมายท้ังทาง

ทฤษฎีและการบังคับใช# ท่ีเกี่ยวข#องกับการจัดการปEญหาขยะ

อิเล็กทรอนิกส�ทุกข้ันตอน และศึกษากฎหมายเปรียบเทียบของประเทศ

ไทยและต4างประเทศ รวมท้ังแนวทางสากลในแต4ละสภาพปEญหา 

รวมท้ังการดําเนินการแก#ไขปEญหาต4างๆ (4) เพ่ือจัดทําข#อเสนอแนะใน

การจัดองค�กรท่ีมีหน#าท่ีในการจัดการปEญหาขยะอิเล็กทรอนิกส�มี

ประสิทธิภาพ ทันสมัย เป2นเอกภาพ มีความต4อเนื่องและยั่งยืน

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) ได#ข#อเสนอแนะในการจัดองค�กรท่ีมี

หน#าท่ีในการจัดการปEญหาขยะอิเล็กทรอนิกส�มีประสิทธิภาพ ทันสมัย 

เป2นเอกภาพ มีความต4อเนื่องและยั่งยืน (2) ได#รูปแบบ กลไกทาง

กฎหมายท่ีเหมาะสมในการแก#ไขปEญหาการบริหารจัดการทรัพย�สินของ

วัดให#มีความโปร4งใสและตรวจสอบได#ตามหลักธรรมาภิบาล

 - งบประมาณ : 1,800,000 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#วิเคราะห�สภาพปEญหาการจัดการปEญหาขยะ

อิเล็กทรอนิกส�โดยเก็บข#อมูลจากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข#องและสภาพปEญหาท่ี

พบ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี กฎหมาย ระเบียบ นโยบายของรัฐท่ีเกี่ยวข#องการ

จัดการปEญหาขยะอิเล็กทรอนิกส�ของประเทศไทยและต4างประเทศ 3 ประเทศท่ี

ได#รับการยอมรับว4ามีการจัดการปEญหาขยะอิเล็กทรอนิกส� มีการกําหนดมาตรการ

ทางกฎหมายท่ีดีและมีแนวทางปฏิบัติท่ีเป2นรูปธรรม ก4อนสัมภาษณ�เชิงลึกผู#บริหาร

ระดับสูงในหน4วยงานท่ีเกี่ยวข#องกับการจัดการปEญหาขยะอิเล็กทรอนิกส� จัด

สัมมนารับฟEงความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับกลไกต4างๆ ในการกําหนดมาตรการ

และกลไกทางกฎหมายในจัดการปEญหาขยะอิเล็กทรอนิกส�ใน และประชุมเชิง

ปฏิบัติการนําเสนอผลการศึกษา เพ่ือรับฟEงความคิดเห็นร4างกฎหมายและผลการ

ศึกษาวิจัย

 - ผลสัมฤทธิ์ : ข#อเสนอแนะในการจัดองค�กรท่ีมีหน#าท่ีในการจัดการปEญหาขยะ

อิเล็กทรอนิกส�มีประสิทธิภาพ ทันสมัย เป2นเอกภาพ มีความต4อเนื่องและยั่งยืน 

และนําเสนอผลการศึกษากฎหมายไปสู4หน4วยงานท่ีมีหน#าท่ีและอํานาจท่ีเกี่ยวข#อง

กับการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส�ท่ีสอดคล#องกับสากล 

 - ปEญหา/ อุปสรรค : (1) เนื่องจากเกิดการแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสาย

พันธุ�ใหม4 2019 จึงทําให#เก็บข#อมูลล4าช#า รวมท้ังไม4สามารถเดินทางลงพ้ืนท่ีได# (2) 

ได#รับการจัดสรรงบประมาณล4าช#า 

 - คณะนิติศาสตร�
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

100 โครงการบทบาทของวัดและ

เกี่ยวข#องในการช4วยลด

งบประมาณของรัฐเพ่ือเตรียม

ความพร#อมสําหรับผู#สูงอายุในยุค

ประเทศไทย 4.0

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือศึกษาว4าศาสนามีผลต4อความยืน

ยาวของชีวิต มีผลต4อสุขภาพ สามารถลดภาวะโรคเร้ือรังต4างๆ ได#จริง

หรือไม4 อย4างไร (2) เพ่ือศึกษาว4าในปEจจุบันวัดและกิจกรรมทางศาสนา

มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู#สูงอายุด#านใดบ#าง (3) เพ่ือศึกษา

ว4าการมีความเล่ือมใสศรัทธาในศาสนา มีผลต4อความยืนยาวและช4วย

ด#านงบประมาณของรัฐเพ่ือเตรียมพร#อมสําหรับผู#สูงอายุของประเทศไทย

ได#อย4างไรบ#าง และควรมีแนวทางอย4างไร

 - งบประมาณ : 1,757,100 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยรวบรวมข#อมูล เอกสารต4างๆ และผลงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข#อง การมีส4วนร4วมของชุมชน และการมีส4วนร4วมเกี่ยวข#องกับวัดใน

พระพุทธศาสนา รวมท้ังการพัฒนาโปรแกรมบันทึกข#อมูล และการสืบค#นเพ่ือ

ปรับปรุงสมมติฐานตามสถานการณ�เศรษฐกิจและสังคมโลกและเศรษฐกิจและ

สังคมไทย ณ ขณะนั้น

 - ผลสัมฤทธิ์ : ผู#สูงอายุมีแนวทางในการใช#ศาสนาเพ่ิมคุณภาพชีวิตของตน และ

วัดท่ีมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก4ผู#สูอายุ จะได#รับความเคารพนับถือ

จากพุทธศาสนิกชนเพ่ิมข้ึน

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 1,757,100 บาท

 - คณะ

พัฒนาการ

เศรษฐกิจ

101 โครงการบทบาทของวัดในการ

สร#างเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

โดยใช#นวัตกรรมภายใต#ประเทศ

ไทย 4.0

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือศึกษาบทบาทของวัดในการ

เสริมสร#างคุณธรรมจริยธรรมให#กับเด็กวัยเรียน เด็กวัยรุ4น และกลุ4มวัย

ทํางานด#วยการใช#นวัตกรรมของการส่ือสารและวิธีการสอนเป2นเคร่ืองมือ

เพ่ือให#เข#ากับยุคดิจิทัล และยุคประเทศไทย 4.0 (2) เพ่ือรวบรวม

นวัตกรรมในการเสริมสร#างคุณธรรมจริยธรรม ให#กับเด็กวัยเรียน เด็ก

วัยรุ4น และกลุ4มวัยทํางาน

 - งบประมาณ : 1,715,900 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยศึกษาบทบาทของวัดในการเสริมสร#างคุณธรรม

จริยธรรมให#กับเด็กวัยเรียน เด็กวัยรุ4น และกลุ4มวัยทํางานด#วยการใช#นวัตกรรมของ

การส่ือสารและวิธีการสอนเป2นเคร่ืองมือเพ่ือให#เข#ากับยุคดิจิทัล และยุคประเทศ

ไทย 4.0 รวมท้ังสัมภาษณ�เชิงลึกวัด 71 วัด 

 - ผลสัมฤทธิ์ : รูปแบบ วิธีการ กิจกรรมในการปลูกฝEงคุณธรรมและจริยธรรมท่ีวัด

สามารถมีบทบาท และเป2นท่ีต#องการ รวมท้ังสามารถประยุกต�เข#ากับรูปแบบการ

ดําเนินชีวิตของคนไทยในปEจจุบันได#

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากเกิดการแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�

ใหม4 2019 ทําให#การนัดหมายพระภิกษุสงฆ�เพ่ือสัมภาษณ�มีความล4าช#า

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 1,715,900 บาท

 - คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร�
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102 โครงการแนวทางการจัดการความ

เส่ียงสําหรับการจัดการขยะ

อิเล็กทรอนิกส�ใน

ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการพัฒนา

ท่ียั่งยืน

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการความ

เส่ียงสําหรับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส�ท่ีเหมาะสมสําหรับ

ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ียังยืน (2) เพ่ือศึกษาปEญหาและ

อุปสรรคและความเส่ียงในการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะ

อิเล็กทรอนิกส�ท่ีเหมาะสมสําหรับภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน (3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการลด/ บริหารความเส่ียงและพัฒนา

รูปแบบการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส�ท่ีเหมาะสมสําหรับ

ภาคอุตสาหกรรมให#มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพ่ือการพัฒนาท่ียังยืน

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) ทราบถึงรูปแบบการจัดการขยะ

อิเล็กทรอนิกส�ของภาคอุตสาหกรรม (2) ทราบถึงการจัดการความเส่ียง

สําหรับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส�ท่ีเหมาะสมสําหรับ

ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (3) ทราบถึงได#ทราบปEญหา

และอุปสรรคและความเส่ียงในการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะ

อิเล็กทรอนิกส�ท่ีเหมาะสมสําหรับภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน (4) ได#ข#อเสนอแนะแนวทางการลดและการบริหารความเส่ียง

และพัฒนารูปแบบการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส�ท่ีเหมาะสมสําหรับ

ภาคอุตสาหกรรมให#มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน

 - งบประมาณ : 1,690,000 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการศึกษาข#อมูลท่ัวไปของกลุ4มเปqาหมายเกี่ยวกับการจัดการความเส่ียง

ขยะอิเล็กทรอนิกส� โดยรวบรวมข#อมูลจากเอกสาร งานวิจัย และข#อมูลท่ีได#จาก

หน4วยงานต4างๆ ท่ีเกี่ยวข#อง รวมท้ังสัมภาษณ�แบบกึ่งโครงสร#าง และสังเกตการณ�

จากสภาพพ้ืนท่ีของกลุ4มผู#มีส4วนได#เสีย และวิเคราะห�ปEจจัยความสําเร็จของสภาวะ

แวดล#อม และจัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ�เพ่ือใช#เป2นแนวทางการจัดการความ

เส่ียงสําหรับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส�ในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน

 - ผลสัมฤทธิ์ : รูปแบบแนวทางการจัดการความเส่ียงสําหรับการจัดการขยะ

อิเล็กทรอนิกส�ในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ียังยืน

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากเกิดการแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�

ใหม4 2019 ทําให#การลงพ้ืนท่ีล4าช#ากว4าท่ีกําหนดไว# รวมท้ังโรงงานอุตสาหกรรมท่ี

ดําเนินงานด#านการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส�ไม4สามารถให#ข#อมูลเชิงลึกได# และ

การขอเข#าสัมภาษณ�และลงพ้ืนท่ีโรงงานอุตสาหกรรมทําได#ยาก

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 1,689,913 บาท

 - คณะบริหาร

การพัฒนา

ส่ิงแวดล#อม
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103 โครงการการศึกษาบทบาทของ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ี

นํามาใช#ในการดําเนินงานของวัด

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือสร#างองค�ความรู#และแนวทางการ

นําไปสู4การปฏิบัติท่ีเป2นรูปธรรม (Implementation) สําหรับการนํา

เทคโนโลยีด#านดิจิตอลและอินเตอร�เน็ตมาใช#ในการบริหารจัดการของวัด

เพ่ือทําให#วัดสามารถบริหารทรัพยากร บรรลุพันธกิจในการเผยแพร4

พระพุทธศาสนาและเพ่ือช4วยลดช4องว4างระหว4างวัดกับพุทธศาสนิกชนใน

โลกปEจจุบันได#อย4างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร4งใส อันนํามา

ซึ่งความยั่งยืนและความมั่นคงของประเทศไทย

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : การสร#างความยั่งยืนและความมั่นคง

ของประเทศไทย จากแนวทางการปฏิบัติของวัดเพ่ือการนําเทคโนโลยี

ด#านดิจิตอลและอินเตอร�เน็ตมาใช#ในการบริหารจัดการทรัพยากรของวัด

เพ่ือทําให#วัดสามารถบรรลุพันธกิจในการเผยแพร4พระพุทธศาสนาและ

เพ่ือช4วยลดช4องว4างระหว4างวัดกับพุทธศาสนิกชนในโลกปEจจุบันได#อย4าง

มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร4งใส

 - งบประมาณ : 1,663,300 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#ทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณ�เชิงลึก

สถานะปEจจุบันสําหรับการนําเทคโนโลยีด#านดิจิตอลและอินเตอร�เน็ตมาใช#เพ่ือการ

บริหารจัดการทรัพยากรของวัดและเพ่ือลดระยะห4างระหว4างพุทธศาสนิกชนกับวัด

ในประเทศไทยในยุค 4.0 พัฒนาแบบสอบถามเกี่ยวกับปEจจัยสําคัญท่ีมีผลต4อการ

ยอมรับเทคโนโลยีด#านดิจิตอลและอินเตอร�เน็ต (Digital and Internet 

Technology Adoption) เพ่ือนําไปใช#ในการบริหารจัดการทรัพยากรของวัดและ

เพ่ือลดระยะห4างระหว4างพุทธศาสนิกชนกับวัดในประเทศไทยในยุค 4.0 และการ

ตรวจสอบความเท่ียงของเคร่ืองมือ (แบบสอบถาม) จากผู#เช่ียวชาญ และจัดเก็บ

ข#อมูลวัดตัวอย4างจํานวน 316 วัด 

 - ผลสัมฤทธิ์ : ข#อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติท่ีเป2นรูปธรรมใน

การนําเทคโนโลยีด#านดิจิตอลและอินเตอร�เน็ตมาใช#ในการบริหารจัดการของวัด

 - ปEญหา/ อุปสรรค : (1) เนื่องจากได#รับงบประมาณล4าช#าจึงทําให#เร่ิมดําเนินการ

ล4าช#า (2) เนื่องจากเกิดการแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�ใหม4 2019 ทํา

ให#ไม4สามารถสัมภาษณ�ได#ตามแผน (3) เนื่องจากโครงการอ่ืนๆ ต#องเล่ือน

ดําเนินการ ทําให#ต#องดําเนินโครงการหลายโครงการพร#อมกัน จึงมีข#อจํากัดด#าน

บุคคลากร

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 1,663,300 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - คณะ

บริหารธุรกิจ
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104 โครงการบทบาทของวัดต4อการ

เสริมสร#างความเข#มแข็งของ

ชุมชนด#านจิตใจ

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือศึกษาบทบาทของวัดในการ

เสริมสร#างความเข#มแข็งของชุมชนด#านจิตใจ (2) เพ่ือศึกษาว4าพฤติกรรม

การทําบุญของคนไทยยุค 4.0 ได#ส4งผลต4อคุณภาพจิตใจและวิถีการ

ดําเนินชีวิตท่ีดีงามตามความเช่ือทางศาสนาพุทธหรือไม4 

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) มีผู#ให#ความสนใจในการทําบุญเพ่ือ

เพ่ิมคุณภาพจิตใจและวิถีชีวิตท่ีดีงามเพ่ิมข้ึน (2) วัดมีแนวทางในการ

พัฒนาจิตใจของผู#ทําบุญ โดยดูผลจากวัดต#นแบบ (3) ผลของการศึกษา

สามารถนําไปแสดงความสําคัญของการทําบุญให#ได#ผลต4อจิตใจ  และนํา

ข#อมูลนี้ไปเผยแพร4ให#วัดเพ่ิมบทบาทในด#านการเสริมสร#างความเข#มแข็ง

ของชุมชนด#านจิตใจ

 - งบประมาณ : 1,654,500 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#สัมภาษณ�เจาะลึกผู#มีส4วนเกี่ยวข#องกับการบริหาร

จัดการวัดโดยใช#วิธี descriptive statistics เพ่ือหาคําตอบว4าวัดมีบทบาทในการ

ช้ีแนะแนวทางการทําบุญแก4ชุมชนหรือไม4และมากน#อยเพียงไร และวิเคราะห� GAP

 analysis เพ่ือจัดทําแนวทางการพัฒนาบทบาทของวัดต4อการพัฒนาชุมชนด#าน

จิตใจ และแบบจําลองท่ีใช#วัดผลของการทําบุญท่ีมีต4อคุณภาพจิตใจและวิถีชีวิตท่ีดี

งาม 

 - ผลสัมฤทธิ์ : มีวัดต#นแบบ และมีต#นแบบการพัฒนาจิตใจของประชาชนบน

พ้ืนฐานหลักธรรมทางพุทธศาสนา

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากเกิดการแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�

ใหม4 2019 ทําให#ดําเนินโครงการได#ช#ากว4าแผนท่ีกําหนด

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 1,654,500 บาท

 - สํานักวิจัย

105 โครงการเศรษฐศาสตร�ว4าด#วยการ

จัดการทรัพยากรวัดอย4างมี

ประสิทธิภาพ

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพเชิงเทคนิค 

(Technical Efficiency) ของการระดมทุนของวัดในประเทศไทย (2) 

เพ่ือศึกษาปEจจัยท่ีมีอิทธิพลต4อรายรับจากการบริจาคและการทํา

กิจกรรมของภาคบุคคลท่ีวัด (3) เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการทํากิจกรรม

ระดมทุนเมื่อองค�กรศาสนาได#รายรับจากแหล4งอ่ืน เช4น การอุดหนุนจาก

ภาครัฐ (4) เพ่ือศึกษาปEญหาและสถานภาพทางการเงิน (หนี้สิน/ 

ทรัพย�สิน) ของวัด รวมไปถึงปEจจัยท่ีส4งผลต4อด#านเงินทุนและค4าใช#จ4าย

ในด#านต4างๆ ของวัด และวิเคราะห�ปEญหานี้ตามคุณลักษณะต4างๆ ของวัด

 - งบประมาณ : 1,609,700 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#วิเคราะห็ข#อมูลทุติยภูมิด#วยแบบจําลองทางสถิติ

เบื้องต#น (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห�ด#วยแบบจําลองทางเศรษฐมิติ

 (Econometrics) เป2นหลัก 

 - ผลสัมฤทธิ์ : ทราบปEจจัยเชิงสนับสนุน ซึ่งจะนํามาสู4กลยุทธ�ของวัดกับการหา

แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรภายในวัดได#อย4างมีประสิทธิภาพ

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 1,609,700 บาท

 - คณะ

พัฒนาการ

เศรษฐกิจ
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

106 โครงการบทบาทของรัฐบาล

ดิจิทัลท่ีมีต4อเศรษฐกิจดิจิทัล

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือศึกษาผลกระทบของรัฐบาล

ดิจิทัลท่ีมีต4อเศรษฐกิจดิจิทัล (2) เพ่ือศึกษาผลกระทบของปEจจัยด#าน

เศรษฐกิจ ปEจจัยด#านประชากรและด#านสังคมท่ีมีผลต4อเศรษฐกิจดิจิทัล 

(3) เพ่ือจัดทําข#อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลท่ี

สามารถส4งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลได#

 - งบประมาณ : 1,593,700 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#ศึกษาการบริหารงานภาครัฐแบบดิจิทัลท่ีส4งผลต4อ

การเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย โดยใช#ตัวช้ีวัดจากการจัดอันดับ

ของเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Competitiveness Ranking) และศึกษาปEจจัย/ 

กลไกสําคัญของภาครัฐ ได#แก4 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ สัดส4วนประชากรวัย

แรงงาน การพัฒนาทุนมนุษย� และปEจจัยด#านการเป2นรัฐบาลดิจิทัล ท่ีจะช4วยพัฒนา

เศรษฐกิจดิจิทัลได#อย4างมีประสิทธิภาพ ตามโมเดลสมการพยากรณ�แนวโน#มใน

อนาคต

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิทัลตามนโยบายไทยแลนด� 4.0 

และยุทธศาสตร� 20 ปw ของรัฐบาลดิจิทัล (2) ปEจจัยท่ีส4งผลกระทบต4อเศรษฐกิจ

ดิจิทัลตามตัวช้ีวัด ได#แก4 GDP, HDI, EGDI และ (3) กรณีศึกษา : ด#าน

ความสามารถในการประยุกต�ใช#ดิจิทัลของรัฐบาลประเทศไทยท่ีส4งผลต4อต4อระบบ

เศรษฐกิจดิจิทัล

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 1,593,700 บาท

 - คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร�
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

107 โครงการระบบการดูแลระยะยาว

ด#านสาธารณสุขสําหรับผู#สูงอายุ

ในประเทศไทย

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือศึกษาถึงระบบการดูแลระยะยาว

ด#านสาธารณสุขสําหรับผู#สูงอายุของหน4วยงานรัฐในประเทศต4างๆ และ

ในประเทศไทย (2) เพ่ือวิเคราะห�สถานการณ�ผู#สูงอายุในประเทศไทย ท้ัง

ในระดับภาพรวมและในระดับพ้ืนท่ี โดยใช#ข#อมูลผู#สูงอายุท่ีมีอยู4ใน

ปEจจุบัน (3) เพ่ือประเมินถึงความต#องการบริการในด#านการดูแลระยะ

ยาวด#านสาธารณสุขสําหรับผู#สูงอายุ (4) เพ่ือวิเคราะห�หาช4องว4างหรือ

ทิศทางในการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด#านสาธารณสุขสําหรับ

ผู#สูงอายุของหน4วยงานภาครัฐไทย ท่ีอาจสะท#อนถึงข#อจํากัดด#าน

งบประมาณรายจ4ายของรัฐบาล รวมถึงประมาณการขนาดงบประมาณ

รายจ4ายในการดูและระยะยาวด#านสาธารณสุขสําหรับผู#สูงอายุของ

หน4วยงานรัฐในบางโครงการ (5) เพ่ือให#ข#อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือ

เปล่ียนแปลงระบบการดูแลระยะยาวด#านสาธารณสุขสําหรับผู#สูงอายุ ท่ี

สอดรับกับข#อจํากัดด#านงบประมาณรายจ4ายของประเทศ

 - งบประมาณ : 1,590,000 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวด#าน

สาธารณสุขสําหรับผู#สูงอายุของหน4วยงานราชการไทยและประเทศต4างๆ และเก็บ

ข#อมูลโดยสัมภาษณ�หน4วยงานท่ีเกี่ยวข#อง ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ

วิเคราะห�ข#อมูลสถานการณ�ผู#สูงอายุในประเทศไทย และข#อมูลปEจจัยท่ีกําหนด

โอกาสในการได#รับการดูแลปรนนิบัติผู#สูงอายุในการทํากิจวัตรประจําวัน ในกลุ4ม

ผู#สูงอายุท่ีมีความต#องการผู#ดูแลปรนนิบัติและในกลุ4มผู#สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงตาม

ระดับต4างๆ โดยใช#ข#อมูลการสํารวจประชาการผู#สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2554

 - 2560 รวมท้ังวิเคราะห�ถึงความต#องการบริการในด#านการดูแลระยะยาวด#าน

สาธารณสุขสําหรับผู#สูงอายุ 

 - ผลสัมฤทธิ์ : ข#อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงระบบการดูแลระยะ

ยาวด#านสาธารณสุขสําหรับผู#สูงอายุ ท่ีสอดรับกับข#อจํากัดด#านงบประมาณ

รายจ4ายของประเทศ

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากเกิดการแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�

ใหม4 2019 ผู#วิจัยไม4สามารถดําเนินงานได#อย4างเต็มท่ี โดยเร่ิมสัมภาษณ�หน4วยงานท่ี

เกี่ยวข#องในเดือนกันยายน 2563 

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 1,590,000 บาท

 - คณะ

พัฒนาการ

เศรษฐกิจ
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

108 โครงการบทบาทวัดในพ้ืนท่ี

เสมือนกับการส่ือสารจิตวิญญาณ

เพ่ือเข#าถึงเยาวชนในยุคประเทศ

ไทย 4.0

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือศึกษาบทบาทและสถานะของการ

ส่ือสารจิตวิญญาณบนพ้ืนท่ีเสมือนของวัดไทยเป2นอย4างไร รูปแบบการ

ส่ือสารบนพ้ืนท่ีเสมือนเพ่ือถ4ายทอดจิตวิญญาณและเสริมสร#างความ

ผูกพันทางศีลธรรมระหว4างวัดไทยกับเยาวชนมีหรือไม4 อย4างไร เยาวชน

มีการส่ือสารจิตวิญญาณบนพ้ืนท่ีเสมือนอย4างไร และมีวิธีการในการใช#

ประโยชน�จากพ้ืนท่ีเสมือนของวัดอย4างไร แนวทางการส่ือสารบนพ้ืนท่ี

เสมือนของวัดไทยเพ่ือเข#าถึงเยาวชนควรเป2นอย4างไร

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) วัดต4างๆ ในกรุงเทพมีรูปแบบการ

สร#างความสัมพันธ�ท่ีดีระหว4างวัดและเยาวชน (2) เกิดกระบวนการมี

ส4วนร4วมระหว4างวัดกับเยาวชนในด#านเนื้อหาและจิตวิญญาณ (3) จาก

ผลการวิจัยทําให#สังคมอยู4ดีมีสุข ประชาชนจะมีเมตตาธรรมตามหลัก

พระพุทธศาสนา ซึ่งจะส4งผลให#การพัฒนาสังคมในด#านจิตใจท่ีดีขึ้น ผู#คน

มีความละอายต4อการคดโกง การขัดแย#งท่ีไร#สาระ การลดปEญหา

คอรัปช่ันในสังคม ฯลฯ ทําให#กรุงเทพเป2นเมืองท่ีน4าอยู4ขึ้น (4) วัด

สามารถสร#างและใช#ส่ืออย4างสร#างสรรค�กับเยาวชนและสังคมอย4าง

กว#างขวางในยุคการเปล่ียนแปลงทางดิจิทัล ทําให#พุทธศาสนิกชนบนส่ือ

สังคมออนไลน�ได#รับการส่ือสารอย4างถูกต#อง

 - งบประมาณ : 1,576,200 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการส่ือสารพุทธศาสนา 

การส่ือสารผ4านส่ือสังคมและเยาวชน รวมท้ังสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth 

interview) ผู#ให#ข#อมูลหลัก (Key Informants) จัดสนทนากลุ4มกับเยาวชนท่ีเข#าไป

ใช#พ้ืนท่ีส่ือออนไลน�ของวัด สังเกตการณ� การปฏิสัมพันธ�ระหว4างเยาวชนกับพ้ืนท่ี

เสมือนออนไลน�ของวัด และวิเคราะห�เนื้อหา (Content analysis) เพ่ือทําให#ได#

บทบาทของวัดท่ีเป2นแนวทางการส่ือสารจิตวิญญาณบนพ้ืนท่ีเสมือนของวัดไทยเพ่ือ

เข#าถึงเยาวชน

 - ผลสัมฤทธิ์ : รูปแบบการสร#างความสัมพันธ�ท่ีดีระหว4างวัด และเยาวชน ท่ี

ครอบคลุมท้ังรูปธรรมและนามธรรม (จิตใจ) ซึ่งวัดต4างๆ นําไปใช#ได# รวมท้ังมี

ข#อเสนอแนะโดยตรงจากรายงานวิจัยสําหรับหน4วยงานและผู#เกี่ยวข#อง 

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากเกิดการแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�

ใหม4 2019 ทําให#การเก็บข#อมูลของกลุ4มตัวอย4างล4าช#า

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 1,576,200 บาท

 - คณะนิเทศ

ศาสตร�และ

นวัตกรรมการ

จัดการ
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

109 โครงการการฝvกอบรมผู#สูงอายุ 

"หลักสูตรเสริมสร#างทักษะท่ี

หลากหลายของผู#สูงอายุ" (Senior

 Empowerment Program : 

SEP)

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝvกอบรมท่ีสอดคล#อง

กับความจําเป2นหรือความต#องการในการฝvกอบรมของผู#สูงอายุ

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : ผู#สูงอายุท่ีผ4านการฝvกอบรมจนจบ

หลักสูตรได#รับการพัฒนาทักษะท่ีหลากหลาย ทําให#สามารถพ่ึงพาตนเอง

ได# และเป2นพลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน และประเทศ

 - งบประมาณ : 1,500,000 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยพัฒนาหลักสูตรฝvกอบรมแก4ผู#สูงอายุ และจัดอบรม 

“หลักสูตรเสริมสร#างทักษะท่ีหลากหลายของผู#สูงอายุ” แก4ผู#สูงอายุ ระหว4างวันท่ี 1

 กรกฎาคม - 2 กันยายน 2563 มีผู#เข#าอบรม จํานวน 40 คน นอกจากนี้ยังได#

จัดทําคู4มือฝvกอบรมให#หน4วยงานท่ีเกี่ยวข#องนําไปขยายผลโดยพัฒนาหลักสูตรต4างๆ

 เพ่ือส4งเสริมศักยภาพของผู#สูงอายุได#

 - ผลสัมฤทธิ์ : ผู#สูงอายุไทยมีความพร#อมในการรับมือกับความเปล่ียนแปลง

ภายในตนเอง และสามารถปรับตัวให#เข#ากับสภาพแวดล#อมท่ีมีการเปล่ียนแปลง

อย4างรวดเร็วตลอดเวลาได#อย4างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังทําให#ผู#สูงอายุไทยมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากเกิดสถานการณ�แพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา

สายพันธุ�ใหม4 2019 จึงต#องลดจํานวนผู#เข#าอบรมจาก 2 รุ4น รุ4นละ 40 คน รวม 80

 คน เหลือ 1 รุ4น รวม 40 คน 

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 1,398,739 บาท

 - สํานักวิจัย

75 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

110 โครงการการสร#างความตระหนัก

และเสริมสร#างความรู#ให#กับ

เยาวชนในการลดปEญหามลพิษ

ฝุ�นละอองทางอากาศและ

แนวทางในการปqองกันสุขภาพ

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือปลูกฝEงให#เยาวชนมีความ

ตระหนักและมีส4วนร4วมในการลดฝุ�นละอองและลดปEญหามลพิษทาง

อากาศจากภารกิจวัตรประจําวัน รวมท้ังมีองค�ความรู#ความเข#าใจใน

เร่ืองมลพิษอากาศ (2) เพ่ือถ4ายทอดองค�ความรู#ท่ีได#จากการวิจัยเชิงลึก

ในรูปแบบของ ตํารา/ หนังสือ สําหรับการเรียนการสอนใน

ระดับอุดมศึกษา

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : เยาวชนมีความรู#ในเร่ืองมลพิษทาง

อากาศและแนวทางการปqองกัน รวมท้ังเห็นคุณค4าในการร4วมมือกันลด

มลพิษจากแหล4งกําเนิดซึ่งเป2นการวางรากฐานความมั่นคงทางด#าน

ส่ิงแวดล#อมให#กับประเทศ นอกจากนี้ประชาชนในช4วงกลุ4มอายุอื่น เช4น 

วัยทํางานและผู#สูงอายุ ยังสามารถเข#าถึงข#อมูลเร่ืองมลพิษทางอากาศ

และแนวทางการปqองกันผ4านเว็บไซต� อีกท้ังสามารถเรียนรู#เทคโนโลยี

ใหม4ลํ้ายุคท่ีมีความซับซ#อนสูงในรูปแบบท่ีเข#าถึงได#ง4าย

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝEงให#เยาวชนมีความตระหนักและ

มีส4วนร4วมในการลดฝุ�นละออง ปEญหามลพิษทางอากาศจากกิจวัตรประจําวัน 

รวมท้ังสร#างความรู#ความเข#าใจในเร่ืองมลพิษอากาศแก4นักเรียนในโรงเรียนในเขต

กรุงเทพมหานคร จํานวน 20 โรงเรียน ระหว4างเดือนธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ� 

2563 นอกจากนี้ยังได#จัดทําเว็บไซต� จํานวน 1 เว็บไซต� Animation slides 

จํานวน 10 แผ4น Motion clips จํานวน 5 คลิป หนังสือ 200 เล4ม 

 - ผลสัมฤทธิ์ : เยาวชนท่ีเข#าร4วมกิจกรรมมีความรู#ในเร่ืองมลพิษทางอากาศและ

แนวทางการปqองกัน รวมท้ังเห็นคุณค4าในการร4วมมือกันเพ่ือลดมลพิษจาก

แหล4งกําเนิด ซึ่งเป2นการวางรากฐานความมั่นคงทางด#านส่ิงแวดล#อมให#กับประเทศ

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 1,498,689.14  บาท

 - คณะพัฒนา

สังคมและ

ส่ิงแวดล#อม

76 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

111 โครงการการแบ4งปEนความรู#ด#าน

การจัดการขยะชุมชนจากใจวัย

เกษียณสู4วัยกระเตาะ

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือส4งเสริมความรู#ด#านการจัดการ

ขยะมูลฝอยให#กับผู#สูงอายุและเด็กในชุมชน (2) เพ่ือสร#างความสัมพันธ�

ท่ีดีระหว4างเด็กกับผู#สูงอายุในชุมชน (3) เพ่ือสร#างคุณค4าและความภูมิใจ

ให#กับผู#สูงอายุ

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) เด็กและผู#สูงอายุมีความรู#ด#านการ

จัดการขยะชุมชน (2) ลดปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในชุมชน (3) ก4อให#เกิด

ความสัมพันธ�ท่ีดีระหว4างเด็กและผู#สูงอายุ (4) เกิดต#นแบบการถ4ายโอน

ความรู#รวมถึงภูมิปEญญาต4างๆ จากผู#สูงอายุถึงเด็ก

 - งบประมาณ : 1,500,000 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#จัดอบรมการจัดการขยะมูลฝอยโดยให#ผู#สูงอายุเป2น

วิทยากรถ4ายทอดความรู#ให#แก4เด็กในชุมชน ในพ้ืนท่ี 8 จังหวัด ได#แก4 จังหวัด

อ4างทอง จังหวัดปทุมธานี จังหวัดชลบุรี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดขอนแก4น จังหวัด

เลย จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา โดยแต4ละคร้ังมีผู#สูงอายุเข#าร4วมเป2นวิทยากร 

จํานวน 7 คน และเยาวชนเข#าร4วม จํานวน 50 คน

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) เด็กและผู#สูงอายุมีความรู#ด#านการจัดการขยะชุมชน (2) ชุมชน

สามารถลดปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน (3) เกิดความสัมพันธ�ท่ีดีระหว4างเยาวชนและ

ผู#สูงอายุในชุมชน (4) เกิดต#นแบบการถ4ายโอนความรู#รวมถึงภูมิปEญญาต4างๆ

 - ปEญหา/ อุปสรรค : (1) ไม4ได#พ้ืนท่ีเปqาหมายในเขตกรุงเทพและปริมณฑล (2) 

ผู#สูงอายุไม4ค4อยมีความพร#อม และขาดความมั่นใจในการบรรยาย (3) เกิด

ข#อผิดพลาดในการจัดเตรียมสถานท่ีสําหรับอบรมให#กับผู#สูงอายุ (4) จํานวน

ผู#เข#าร4วมกิจกรรมไม4เป2นไปตามเปqาหมาย

 - ข#อเสนอแนะของการดําเนินโครงการ : (1) ควรมีการจัดกิจกรรมตามความ

ต#องการของผู#เข#ารับการอบรมเป2นสําคัญ โดยทําการศึกษาความพร#อมและความ

ต#องการของผู#เข#ารับการอบรมก4อนการดําเนินโครงการ (2) ควรจัดโครงการท่ี

สามารถต4อยอดจากโครงการนี้ เพ่ิมความหลากหลายของกิจกรรม เพ่ิมเวลา และ

จัดช4วงเวลาให#เหมาะสม (3) ควรเพ่ิมกลุ4มผู#เข#าอบรม เช4น กลุ4มแม4บ#าน กลุ4ม

อาสาสมัครในชุมชน เพ่ือเพ่ิมจํานวนผู#ท่ีมีความรู#ความเข#าใจในการจัดการ

ส่ิงแวดล#อมให#กับชุมชน (4) ควรเพ่ิมการสอนการพัฒนาผลิตภัณฑ�จากขยะ หรือ

การแปรรูปขยะชุมชนท่ีหลากหลาย และควรเพ่ิมการสอนทักษะการทําตลาด หรือ

การสร#างตลาดสําหรับสินค#าจากขยะชุมชน 

 - คณะบริหาร

การพัฒนา

ส่ิงแวดล#อม
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

112 โครงการการเสริมสร#างธรรมาภิ

บาลส่ิงแวดล#อมให#กับองค�กร

ปกครองส4วนท#องถ่ินและ

ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับ

การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวันออกอย4างยั่งยืน

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือเสริมธรรมาภิบาลส่ิงแวดล#อม

ให#กับองค�กรปกครองส4วนท#องถ่ินและภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการ

พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกอย4างยั่งยืน ผ4านส่ือมัลติมีเดีย

ออนไลน�ท่ีสามารถเข#าถึงได# (2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพ เสริมสร#างและ

พัฒนาองค�ความรู#ด#านธรรมาภิบาลส่ิงแวดล#อมให#กับผู#บริหารองค�กร

ปกครองส4วนท#องถ่ิน ผู#นําภาคประชาสังคมและผู#ประกอบการใน

ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

อย4างยั่งยืน ผ4านส่ือมัลติมีเดียออนไลน�ท่ีสามารถเข#าถึงได# (3) เพ่ือสร#าง

เครือข4ายการดําเนินงานและความร4วมมือด#านธรรมาภิบาลส่ิงแวดล#อม

ระหว4างหน4วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชน

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : ผู#บริหารขององค�กรปกครองส4วนท#องถ่ิน

 ผู#นําชุมชน ประชาชน รวมถึงบุคลากรภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม

และหน4วยงานท่ีเกี่ยวข#อง ได#เข#าใจวัตถุประสงค�และความเป2นมาของ

โครงการผ4านการประชาสัมพันธ�ในส่ือส่ิงพิมพ�และและส่ือมัลติมีเดีย 

(VDO) ท่ีจัดทําข้ึน

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#ผลิตส่ือส่ิงพิมพ� (แผ4นพับ/ โปสเตอร�) และส่ือ

มัลติมีเดีย (VDO) เพ่ือเสริมสร#างธรรมาภิบาลส่ิงแวดล#อม พัฒนาศักยภาพ 

เสริมสร#าง และองค�ความรู#ด#านธรรมาภิบาลส่ิงแวดล#อม พร#อมเผยแพร4ส่ือ และให#

ความรู#แก4หน4วยงานภาคอุตสาหกรรม องค�กรปกครองส4วนท#องถ่ิน และหน4วยงาน

ท่ีเกี่ยวข#อง

 - ผลสัมฤทธิ์ : ผู#บริหารขององค�กรปกครองส4วนท#องถ่ิน ผู#นําชุมชน ประชาชน 

รวมถึงบุคลากรภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมและหน4วยงานท่ีเกี่ยวข#อง มีองค�

ความรู#ด#านธรรมาภิบาลส่ิงแวดล#อม

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เกิดการแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�ใหม4 2019

 จึงเกิดความล4าช#า ไม4สามารถดําเนินการตามแผนงานท่ีกําหนดไว#ได#

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 1,500,000 บาท

 - คณะบริหาร

การพัฒนา

ส่ิงแวดล#อม
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

113 โครงการนวัตกรรมการ

สร#างสรรค�ส่ือเพ่ือการส่ือสารการ

ทําบุญตามหลักพุทธศาสนาในส่ือ

สังคมออนไลน�สู4สังคมไทย 4.0

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือศึกษาเนื้อหาของส่ือท่ีส4งเสริม

และ/ หรือบิดเบือนความรู#ความเข#าใจในการทําบุญตามหลักพุทธ

ศาสนาของพุทธศาสนิกชนชาวไทยบนส่ือสังคมออนไลน� และเสนอแนะ

แนวทางและวิธีการปรับปรุงแก#ไข (2) เพ่ือผลิตส่ือสร#างสรรค�ท่ีสามารถ

ส่ือสารเนื้อหาการทําบุญตามหลักพุทธศาสนาสู4พุทธศาสนิกชนชาวไทย

บนส่ือสังคมออนไลน� 

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) ชุดองค�ความรู#สําหรับการส่ือสาร

ความเข#าใจในการทําบุญตามหลักพุทธศาสนา (2) ส่ือท่ีสามารถ

ถ4ายทอดชุดองค�ความรู#สําหรับการส่ือสารความเข#าใจในการทําบุญตาม

หลักพุทธศาสนา 

 - งบประมาณ : 1,498,700 บาท (เงินแผ4นดิน)

 -  ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#ศึกษาวิเคราะห�เอกสารท่ีเกี่ยวข#อง และสัมภาษณ�

เชิงลึกโดยการสนทนากลุ4ม ร4วมกับเทคนิคการฉายภาพ (Projective Technique)

 พร#อมสรุปผลการวิจัย และผลิตส่ือสร#างสรรค�เพ่ือใช#ในการเผ่ือแพร4เนื้อหาการ

ทําบุญให#แก4กลุ4มเปqาหมายในส่ือสังคมออน�ไลน�กับวัดนําร4อง 

 - ผลสัมฤทธิ์ : ได#หลักการและแนวทางสําหรับการสร#างสรรค�เนื้อหาของส่ือท่ี

ส4งเสริมความรู#ความเข#าใจในการทําบุญตามหลักพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน

ชาวไทยในส่ือสังคมออนไลน� (Social Network Sites) และส่ือสร#างสรรค�ต#นแบบ

ท่ีส่ือสารเนื้อหาการทําบุญตามหลักพุทธศาสนาสู4พุทธศาสนิกชนชาวไทยผ4านส่ือ

สังคมออนไลน� (Social Network Sites)

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เกิดการแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�ใหม4 2019

 ทําให#การเก็บข#อมูลของกลุ4มตัวอย4างล4าช#า

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 1,498,699.01 บาท

 - คณะนิเทศ

ศาสตร�และ

นวัตกรรมการ

จัดการ
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114 โครงการการพัฒนาเทคโนโลยี

การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส�

เพ่ือลดความเส่ียงต4อคุณภาพชีวิต

ในยุคสังคมแห4งการเปล่ียนแปลง: 

โอกาสทางธุรกิจขยะ

อิเล็กทรอนิกส�รีไซเคิล

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือศึกษาข#อมูลพ้ืนฐาน สถานการณ�

และการขับเคล่ือนเทคโนโลยีในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส�ของ

ประเทศไทยและต4างประเทศ (2) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห�นโยบายท่ี

เกี่ยวข#องกับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส�ในประเทศไทย (3) เพ่ือ

ศึกษาและวิเคราะห�โอกาสของการใช#เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ

บริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส�ของประเทศไทย (4) เพ่ือเสนอแนะ

แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการขยะ

อิเล็กทรอนิกส�ของประเทศไทย

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) ได#ทราบนโยบาย สถานการณ� การ

บริหารจัดการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส�

ของประเทศไทยและต4างประเทศ (2) ได#แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี

และนวัตกรรมการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส�ของประเทศไทยท่ี

เหมาะสมและเป2นมิตรต4อส่ิงแวดล#อม (3) ได#ทราบโอกาสและความท#า

ทายในเชิงพาณิชย�ของธุรกิจรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส�ในประเทศไทย

จากการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส�ท่ีเป2น

มิตรต4อส่ิงแวดล#อมให#กับนักลงทุนหรือภาคส4วนท่ีเกี่ยวข#อง (4) ได#

แนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส�ของประเทศ

ไทยท่ีคาดว4าจะเป2นประโยชน�ต4อหน4วยงานท่ีเกี่ยวข#อง 

 - งบประมาณ : 1,370,000 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#เก็บรวบรวมข#อมูลทุติยภูมิท่ีเกี่ยวข#องกับการจัดการ

ขยะอิเล็กทรอนิกส�ท้ังในประเทศและต4างประเทศ และข#อมูลปฐมภูมิจากการ

สัมภาษณ�เชิงลึกผู#ให#ข#อมูลหลัก และวิเคราะห�ข#อมูลจากการสัมภาษณ�เชิงลึก และ

วิเคราะห�ช4องว4างตามกรอบ Balanced Scorecard (BSC) 

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส�ท่ีช4วย

ลดความเส่ียงต4อคุณภาพชีวิตในยุคสังคมแห4งการเปล่ียนแปลง เพ่ือเพ่ิมโอกาสทาง

ธุรกิจ และการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส�ของประเทศไทย (2) ข#อมูล

ช4องว4างของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส�ใน

ประเทศไทยท่ีเหมาะสมในยุคสังคมแห4งการเปล่ียนแปลง (3) โอกาสและความท#า

ทายของการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส�ท่ีเป2นมิตร

ต4อส่ิงแวดล#อมมาประยุกต�ใช#ในเชิงพาณิชย�

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากเกิดการแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�

ใหม4 2019 ส4งผลกระทบต4อการลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ�และสังเกตการณ� ไม4สามารถเข#า

ไปยังพ้ืนท่ีเปqาหมายได#

 - ข#อเสนอแนะของการดําเนินโครงการ :  แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ และการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส�ของ

ประเทศไทย ควรประกอบด#วย (1) ดําเนินการเร4งด4วน (2) ดําเนินการต4อเนื่อง (3)

 ดําเนินการระยะยาว

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 1,370,000 บาท

 - คณะบริหาร

การพัฒนา

ส่ิงแวดล#อม
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115 โครงการบทบาทของวัดในการ

เสริมสร#างความเข#มแข็งแก4ชุมชน

ตามหลักแนวคิด "บวร"

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือศึกษาสถานการณ� ปEญหา และ

ความต#องการของชุมชนในการส4งเสริมให#วัดมีบทบาทในการเสริมสร#าง

ความเข#มแข็งแก4ชุมชน ตามหลักแนวคิด “บวร” (2) เพ่ือศึกษาบทบาท

ของวัดท่ีเหมาะสมในการเสริมสร#างความเข#มแข็งแก4ชุมชน ตามหลัก

แนวคิด “บวร” (3) เพ่ือนําเสนอวัดและชุมชนต#นแบบในการมีส4วนร4วม

เพ่ือเสริมสร#างความเข#มแข็งแก4ชุมชน ตามหลักแนวคิด “บวร”

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : ได#วัดต#นแบบท่ีจะนํารูปแบบการสร#าง

ความสัมพันธ�ท่ีดีระหว4างวัด บ#าน และโรงเรียน

 - งบประมาณ : 1,255,200 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#ศึกษาสถานการณ� ปEญหา และความต#องการของ

ชุมชนในการส4งเสริมให#วัดมีบทบาทในการเสริมสร#างความเข#มแข็งแก4ชุมชน ตาม

หลักแนวคิด “บวร” และบทบาทของวัดท่ีเหมาะสมในการเสริมสร#างความ

เข#มแข็งแก4ชุมชน ตามหลักแนวคิด “บวร” และสัมภาษณ�เชิงลึกผู#นําชุมชน

ตัวแทนสถานศึกษา และตัวแทนวัดในชุมชน เพ่ือสร#างรูปแบบใหม4ของ

ความสัมพันธ�ท่ีดีระหว4างวัด บ#าน และโรงเรียน โดยครอบคลุมประชากรของ

ชุมชนท้ังวัยเด็กและเยาวชน วัยทํางาน และผู#สูงอายุ ท้ังรูปธรรมและนามธรรม 

 - ผลสัมฤทธิ์ : เกิดวัดต#นแบบท่ีจะนํารูปแบบการสร#างความสัมพันธ�ท่ีดีระหว4างวัด

 บ#าน และโรงเรียนโดยครอบคลุมประชากรของชุมชน ท้ังวัยเด็กและเยาวชน วัย

ทํางาน และผู#สูงอายุเกิดสังคมอยู4ดีมีสุข ซึ่งจะนําไปสู4สังคมคุณภาพ ท่ีมีความมั่นคง

 มั่งคั่งและยั่งยืน

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากเกิดการแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�

ใหม4 2019 ส4งผลให#การดําเนินการลงพ้ืนท่ี การสัมภาษณ�กลุ4มเปqาหมาย การเข#า

พบเพ่ือสัมภาษณ�หน4วยงานท่ีเกี่ยวข#องป_ดดําเนินการ และการเก็บรวบรวมข#อมูล

ล4าช#ากว4าแผนงานท่ีตั้งไว#

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 1,255,200 บาท

 - สํานักวิจัย

81 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

116 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ�

ทางการเงินเพ่ือการจัดสรรรายได#

แก4กิจการทางสังคมด#านผู#สูงอายุ

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือวิเคราะห�ความพร#อมทางการเงิน

ของประชากรในการเข#าสู4การเป2นผู#ผู#วัย (2) เพ่ือเกิดความตระหนักถึง

ความจําเป2นของการเตรียมตัวทางการเงินของประชากรในการเข#าสู4การ

เป2นผู#สูงวัย ทําให#สามารถเตรียมความพร#อมและพยายามลดการพ่ึงพา

สวัสดิการสนับสนุนผู#สูงวัยจากภาครัฐ ซึ่งมีแนวโน#มท่ีจะเป2นภาระ

ทางการคลังท่ีหนักมากข้ึนตามจํานวนประชากรผู#สูงวัยท่ีเพ่ิมข้ึน (3) 

เพ่ือให#มีความเข#าใจกิจการเพ่ือสังคมด#านผู#สูงวัยเพ่ิมข้ึน ทําให#เกิดการ

พัฒนาประเภทของกิจการเพ่ือสังคมด#านผู#สูงอายุท่ีมีความหลากหลาย 

สอดคล#องกับบริบทของประเทศไทย (4) เพ่ือจัดทําข#อเสนอแนะแนว

ทางการพัฒนาผลิตภัณฑ�ทางการเงินเพ่ือสนับสนุนกิจการเพ่ือสังคม

ทางด#านผู#สูงวัย พร#อมท้ังตัวอย4างผลิตภัณฑ�ทางการเงินในการเตรียม

ความพร#อมเพ่ือเข#าสู4การเป2นผู#สูงวัยของประชากร

 - งบประมาณ : 1,109800 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#รวบรวมข#อมูลทุติยภูมิ และทบทวนวรรณกรรมท่ี

เกี่ยวข#อง จัดทําประมาณการการออม และรายได#หลังเกษียณของกลุ4มประชากร 

Active ageing ท่ีจะเข#าสู4การเป2นผู#สูงวัย และรวบรวมข#อมูลระบบสวัสดิการ

สําหรับผู#สูงวัย มาตรการในการส4งเสริมการออมท้ังแบบบังคับออม และการจูงใจ

เพ่ือการออมของภาครัฐ 

 - ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตภัณฑ�ทางการเงินเพ่ือการเตรียมความพร#อมทางการเงิน

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เกิดการแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�ใหม4 2019

 ทําให#การสัมภาษณ�เชิงลึก และการจัดประชุมกลุ4มย4อยทําได#จํากัด 

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 1,109800 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - คณะ

พัฒนาการ

เศรษฐกิจ
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117 โครงการแนวทางการจัดการ

ส่ิงแวดล#อมเพ่ือรองรับการ

ท4องเท่ียวในชุมชนท4องเท่ียวโอ

ทอปนวัตวิถี

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือศึกษาสภาพแวดล#อมและการ

จัดการส่ิงแวดล#อมในชุมชนท4องเท่ียวโอทอปนวัตวิถี (2) เพ่ือศึกษา 

ศักยภาพ ข#อจํากัด และความต#องการของการพัฒนาการจัดการ

ส่ิงแวดล#อมในชุมชนท4องเท่ียวโอทอปนวัตวิถี (3) เพ่ือเสนอแนวทางการ

จัดการส่ิงแวดล#อมเพ่ือรองรับการท4องเท่ียวในชุมชนท4องเท่ียวโอทอปน

วัตวิถี

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) ได#แนวทางการจัดการส่ิงแวดล#อม

เพ่ือรองรับการท4องเท่ียวในชุมชนท4องเท่ียว OTOP นวัตวิถี (2) ชุมชน 

องค�การปกครองส4วนท#องถ่ิน และหน4วยงานท่ีเกี่ยวข#องสามารถนําแนว

ทางการจัดการส่ิงแวดล#อมไปพัฒนาแหล4งท4องเท่ียวอ่ืนๆ ได# (3) 

สภาพแวดล#อมในชุมชนท4องเท่ียว OTOP นวัตวิถีดีขึ้น

 - งบประมาณ : 1,073,400 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการแล#วเร็จ โดยได#ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข#อง คัดเลือก

กลุ4มเปqาหมาย ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามนักท4องเที่ยว ผู#นําชุมชน และหน4วยงานที่

เกี่ยวข#องในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ขอนแก4น สุราษฎร�ธานี และอุทัยธานี พร#อมวิเคราะห�

ศักยภาพแนวทางการจัดการส่ิงแวดล#อมสําหรับรองรับนักท4องเที่ยว เกิดเป2นองค�ความรู#

และแนวทางการจัดการส่ิงแวดล#อมเพื่อรองรับการท4องเที่ยวในชุมชนท4องเที่ยวโอทอปน

วัตวิถีที่เหมาะสม และจัดสนทนากลุ4มย4อย (Focus Group) เพื่อสรุปแนวทางการจัดการ

ส่ิงแวดล#อมเพื่อรองรับการท4องเที่ยวในชุมชนท4องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 

 - ผลสัมฤทธ์ิ : ชุมชนท4องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ#านสะนํา จังหวัดอุทัยธานี ชุมชน

ท4องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ#านเซินเหนือ จังหวัดขอนแก4น ชุมชนท4องเที่ยว OTOP นวัต

วิถีบ#านหินลาด จังหวัดสุราษฎร�ธานี และชุมชนท4องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ#านเนิน 

จังหวัดจันทบุรี มีการจัดการส่ิงแวดล#อม เพื่อรองรับการท4องเที่ยวในชุมชน ส4งผลให#

ชุมชนมีสภาพแวดล#อมที่ดี ลดมลภาวะด#านส่ิงแวดล#อม และช4วยให#เกิดการพัฒนาตนเอง

 พึ่งพาตนเอง คิดเป2นทําเป2น มีความพยายามในการเรียนรู#พัฒนา เกิดรายได#เพิ่มขึ้น มี

การรวมตัวกัน สร#างความเข#มแข็งในชุมชน นําไปสู4การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในด#านเศรษฐกิจ

 สังคมวัฒนธรรม และส่ิงแวดล#อม

 - ข#อเสนอแนะของการดําเนินโครงการ : ควรมีการดําเนินการ ดังนี้ (1) การจัดการขยะ

ในแต4ละชุมชนโดนการตัดแยกขยะ ซึ่งหน4วยงานท#องถิ่นจะสนับสนุนการจัดการด#าน

ส่ิงแวดล#อมภายในชุมชน และร4วมกันพิจารณาหาแนวทางในการแก#ไขผลกระทบ (2) ติด

ปqายประเภทของขยะให#ชัดเจน (3) รณรงค�คัดแยกขยะ และปลูกฝEงวินัยของชุมชนใน

การจัดการส่ิงแวดล#อม (4) ส4งเสริมในเรื่องการอนุรักษ�ป�าต#นน้ํา

 - งบประมาณที่ใช#จ4าย : 1,073,391.45 บาท

 - คณะบริหาร

การพัฒนา

ส่ิงแวดล#อม
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

118 โครงการการมีส4วนร4วมของ

ประชาชนในการจัดการขยะและ

นําท้ิงอย4างรู#คุณค4า เพ่ือพัฒนาบึง

กระเทียมและสวนน้ําร4มไทร เป2น

แหล4งอาหารท่ียั่งยืนตามศาสตร�

พระราชา

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือสร#างการมีส4วนร4วมในการจัดการ

ขยะและน้ําท้ิงอย4างรู#คุณค4าเพ่ือพัฒนาบึงกระเทียม และสวนน้ําร4มไทร

ให#เป2นแหล4งอาหารท่ียั่งยืนตามศาสตร�พระราชา (2) เพ่ือส4งเสริมให#มี

การทําฐานข#อมูลเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณของน้ําและประเภทและ

ปริมาณของสัตว�น้ําในบึงกระเทียมและสวนน้ําร4มไทร (3) เพ่ือส4งเสริม

ให#มีการจัดตั้งกลุ4ม เครือข4ายผู#มีส4วนได#เสียเกี่ยวกับการใช#ประโยชน�จาก

คลอง บึงและสวนน้ํา

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) ประชาชนในชุมชนเปqาหมายมีความรู#

เร่ืองการจัดการขยะและน้ําท้ิงอย4างรู#คุณค4า มีการปรับวิธีปฏิบัติในเร่ือง

การจัดการขยะและน้ําท้ิงในบ#านเรือนของตน (2) มีฐานข#อมูลเกี่ยวกับ 

คุณภาพและปริมาณของน้ําในบึงกระเทียมและสวนน้ําร4มไทย (3) 

คุณภาพชีวิต ของประชาชนในย4านนี้ดีขึ้น (4) เกิดกลุ4มเครือข4ายในการ

พัฒนาบึงกระเทียมและสวนน้ําร4มไทร (5) คุณภาพน้ําในคลองต4างๆ 

ของชุมชนเปqาหมาย และในบึงกระเทียมและสวนน้ําร4มไทรดีขึ้น (6) 

จํานวนผู#มาเท่ียวชมและใช#ประโยชน�จากบึงและสวนน้ํามากข้ึน

 - งบประมาณ : 1,000,000 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยจัดอบรมให#ความรู#เร่ืองการจัดการขยะและน้ําท้ิงอย4าง

รู#คุณค4า การใช#ประโยชน�จากขยะและน้ําท้ิง การใช#ผลิตภัณฑ�ท่ีเป2นมิตรกับ

ส่ิงแวดล#อม เพ่ือฟ��นฟูคลองและบึงในพ้ืนท่ี รวมท้ังศึกษาดูงานแหล4งน้ําท่ีมีการ

จัดการและพัฒนาแหล4งน้ําโดยประชาชนในชุมชนเปqาหมาย จํานวน 9 ชุมชน และ

ให#ประชาชนในชุมชนเปqาหมายร4วมค#นหาแหล4งน้ําเสีย สํารวจเส#นทางน้ําเสีย 

ระดมความคิดเห็นเพ่ือค#นหาแนวทาง/ มาตรการ/ วิธีการแก#ไข

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) ชุมชนเปqาหมายมีตัวแทนท่ีมีความรู#และเข#าใจเร่ืองการจัดการ

ขยะและน้ําท้ิง สามารถทําผลิตภัณฑ�ซักล#างชีวภาพ เกษตรข#างบ#านตามศาสตร�

พระราชา และร4วมค#นหาแหล4งน้ําเสีย สํารวจเส#นทางน้ําเสีย และแนวทางการ

แก#ไขได# (2) ประชาชนในชุมชนเปqาหมายมีการตื่นตัวด#านส่ิงแวดล#อม และมีส4วน

ร4วมในการจัดการขยะและน้ําท้ิง (3) คุณภาพน้ําในคู คลองเปqาหมายดีขึ้น มีสัตว�

น้ํามากข้ึน

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เกิดการแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�ใหม4 2019

 จึงทําให#การดําเนินโครงการล4าช#า

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 900,000 บาท

 - คณะบริหาร

การพัฒนา

ส่ิงแวดล#อม
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119 โครงการแนวทางการลด

ผลกระทบด#านส่ิงแวดล#อมจาก

การบริจาคทานวัตถุในยุค

ประเทศไทย 4.0

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ีอพัฒนาระบบการจัดการขยะมูล

ฝอยในเขตพ้ืนท่ีวัดท่ีเกิดจากการถวายทานวัตถุโดยการมีส4วนร4วมของ

ชุมชน (2) เพ่ือเสนอแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูล

ฝอยในเขตพ้ืนท่ีวัดท่ีเกิดจากพิธีการถวายทานวัตถุโดยการมีส4วนร4วม

ของชุมชน (3) เพ่ือสร#างกลไกความร4วมมือของหน4วยงานท่ีเกี่ยวข#องต4อ

การขับเคล่ือนการจัดการขยะมูลฝอยจากทานวัตถุโดยการมีส4วนร4วม

ของชุมชน

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) เกิดกระบวนการมีส4วนร4วมใน

กิจกรรมทางสังคม โดยชุมชนได#ร4วมทํากิจกรรมทางการจัดการขยะมูล

ฝอยจากทานวัตถุในเขตพ้ืนท่ีวัด (2) เกิดกลไกความร4วมมือของ

หน4วยงานท่ีเกี่ยวข#องต4อการขับเคล่ือนการจัดการขยะมูลฝอยจากทาน

วัตถุโดยการมีส4วนร4วมของชุมชน (3) เกิดชุมชนต#นแบบในด#านการ

จัดการขยะมูลฝอยจากทานวัตถุอย4างมีประสิทธิภาพในเขตพ้ืนท่ีวัด (4) 

ชุมชนวัดคามวาสีอื่นๆ สามารถนําต#นแบบการจัดการขยะมูลฝอยจาก

ทานวัตถุอย4างมีประสิทธิภาพในเขตพ้ืนท่ีวัด ไปปรับใช#จัดการขยะมูล

ฝอยจากทานวัตถุในพ้ืนท่ีของชุมชนตนเองได#อย4างเหมาะสม

 - งบประมาณ : 896,500 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข#อง คัดเลือก

กลุ4มเปqาหมาย สัมภาษณ�องค�กรปกครองส4วนท#องถิ่น ผู#นําชุมชน และกลุ4มตัวแทนวัด 

พร#อมวิเคราะห�ศักยภาพในการพัฒนาแนวทางการมีส4วนร4วมชุมชนเพื่อการจัดการขยะ

มูลฝอยจากทานวัตถุ และจัดสนทนากลุ4มย4อย (Focus Group) เพื่อสรุปแนวทางการมี

ส4วนร4วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยจากทานวัตถุที่มีประสิทธิผลและมีศักยภาพ

ต4อการพัฒนาทั้งด#านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล#อม 

 - ผลสัมฤทธ์ิ : (1) ต#นแบบชุมชน (Best Practice) ในการลดผลกระทบด#านส่ิงแวดล#อม

จากการบริจาคทานวัตถุในยุคประเทศไทย 4.0 (2) แนวทางการลดผลกระทบด#าน

ส่ิงแวดล#อมจากการบริจาคทานวัตถุในยุคประเทศไทย 4.0

 - ปEญหา/ อุปสรรค : (1) วัดบางแห4งอยู4ในชุมชนที่ส4วนใหญ4นับถือศาสนาอื่นๆ ที่ไม4ได#

นับถือศาสนาพุทธ ส4งผลให#เป2นอุปสรรคในการให#ความร4วมมือ หรือการมีส4วนร4วม

ระหว4างวัดกับชุมชน (2) ติดขัดในเรื่องการติดต4อ ส่ือสารกับหน4วยงานที่เกี่ยวข#อง

 - ข#อเสนอแนะของการดําเนินโครงการ : (1) บุคลากรภายในวัด ประกอบด#วยภิกษุ สา

เณร และศิษย�วัด ควรมีการจัดการขยะจากกิจวัตรประจําวัน ด#วยหลักการคัดแยก

ประเภทขยะ 3R ก4อนทิ้ง (2) ควรจัดเตรียมถังขยะแบบคัดแยกประเภทสําหรับร#านค#า

จําหน4ายสินค#าทานวัตถุ และผู#มาบริจาคทานวัตถุไว# 4 ประเภท ประกอบด#วยถังขยะ

สําหรับขยะอินทรีย� ถังขยะทั่วไป ถังขยะรีไซเคิล และถังขยะอัตรายให#ชัดเจน เพื่อ

ส4งเสริมและปลูกฝEงพฤติกรรมการคัดแยกขยะด#วยหลักการการคัดแยกขยะมูลฝอย 3R 

(3) ควรจัดทําปqายประชาสัมพันธ�เพื่อรณรงค�ให#ประชาชนรักษาส่ิงแวดล#อม และความ

สะอาดภายในวัด ด#วยการคัดแยกประเภทขยะ และลดปริมาณขยะด#วยการลดการใช4

ภาชนะบรรจุทานวัตถุด#วยถุงพลาสติก แล#วหันมาใช#ถุงผ#า และป_�นโต เป2นต#น

 - งบประมาณที่ใช#จ4าย : 896,500 บาท

 - คณะบริหาร

การพัฒนา

ส่ิงแวดล#อม
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

120 โครงการพฤติกรรมสุขภาพของผู#

สูงวัยไทยช4วงต#น

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมสุขภาพกายและ

ช4องปากของผู#สูงวัยไทยช4วงต#น (2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมเส่ียงต4อสุขภาพ

กายและช4องปากของผู#สูงวัยไทยช4วงต#น

 - งบประมาณ : 800,000 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพกายและช4องปากของผู#สูงวัย

ไทยช4วงต#น และพฤติกรรมเส่ียงต4อสุขภาพกายและช4องปากของผู#สูงวัยไทยช4วงต#น 

โดยทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข#อง จัดทําแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข#อมูลทุติยภูมิ

 และวิเคราะห�ข#อมูล 

 - ผลสัมฤทธิ์ : ประชากรท่ีมีอายุเกิน 60 ปw มีสุขภาพดีและพ่ึงพาตัวเองได# และลด

อุบัติการณ�การเกิดโรคไม4ติดต4อเร้ือรัง (Non-Communicable Diseases:NCDs) 

และโรคท่ีเกิดในผู#สูงอายุ เช4น อัลไซเมอร�และพาร�กินสัน

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 800,000 บาท

 - คณะ

พัฒนาการ

เศรษฐกิจ

121 โครงการพยากรณ�และวิเคราะห�

เศรษฐกิจ

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือพัฒนาแบบจําลองเศรษฐกิจมห

ภาคและนําไปใช#ในพยากรณ�และวิเคราะห�เศรษฐกิจ (2) เพ่ือรวบรวม

ข#อมูลทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญด#านการเงิน การคลัง อุตสาหกรรม 

การเกษตร การพาณิชย� การคมนาคมขนส4ง การค#าและการลงทุน

ระหว4างประเทศหรือจัดทําบทวิเคราะห�ทางเศรษฐกิจ/ บทความวิจัย

เผยแพร4สู4สาธารณชน

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) อาจารย�และนักศึกษาปริญญาโท

และปริญญาเอกของคณะ ผู#ใช#ฐานข#อมูลทางเศรษฐกิจสําหรับการเรียน

การสอน การวิจัย (2) ภาคธุรกิจและประชาชนท่ัวไป ได#ใช#ประโยชน�

จากแบบจําลองมหเศรษฐศาสตร�และพยากรณ�เศรษฐกิจ (3) ส่ือมวลชน

ได#รับผลพยากรณ�เพ่ือนําไปเผยแพร4สู4สาธารณะ

 - งบประมาณ : 290,800 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#จัดทําแบบจําลองมหเศรษฐศาสตร� รวมถึงการ

พยากรณ�เศรษฐกิจมหภาค รวมถึงวิเคราะห�ผลกระทบเชิงนโยบายต4างๆ และ

เผยแพร4สู4สาธารณะ

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) อาจารย�และนักศึกษาสามารถใช#ฐานข#อมูลทางเศรษฐกิจ

สําหรับการเรียนการสอนและการวิจัย (2) ภาคธุรกิจและประชาชนท่ัวไปสามารถ

นําแบบจําลองไปใช#ประโยชน�

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 290,800 บาท

 - คณะ

พัฒนาการ

เศรษฐกิจ
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

122 โครงการ HRD Intelligence 

and HRD Research Day

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพื่อเป2นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู#เกี่ยวกับ

องค�ความรู#ใหม4ๆ ในหลักสูตรที่คณะเป_ดการเรียนการสอนระดับช้ันปริญญา

โท และเผยแพร4นวัตกรรมงานวิชาการของนักศึกษาและอาจารย�ประจําคณะ 

(2) เพื่อเป2นการสร#างเครือข4ายทั้งทางด#านนักวิชาการและนักปฏิบัติในสาขา

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�และองค�การ และสาขาภาวะผู#นํา การจัดการ 

และนวัตกรรม (3) เพื่อเป2นเวทีในการนําเสนอผลงานวิจัยของอาจารย� 

นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (4) เพื่อพัฒนาทักษะการ

วิจัยให#กับนักศึกษา คณาจารย� และเจ#าหน#าที่ของคณะ (5) เพื่อเป2นเวที

แลกเปล่ียนเรียนรู#ด#านการวิจัยร4วมกันของชุมชนนักวิจัยของคณะ (6) เพื่อให#

ผู#ปฏิบัติงานด#านทรัพยากรมนุษย�ได#แลกเปล่ียนความรู#และประสบการณ� (7) 

เพื่อให#เกิดการแลกเปล่ียนความรู# ความคิดเห็น และประสบการณ�ที่เป2น

ประโยชน�ต4อทรัพยากรมนุษย�ในประเทศไทย 

 - ประโยชน�ที่คาดว4าจะได#รับ : (1) นักศึกษาและอาจารย�ของคณะได#แสดง

นวัตกรรมทางวิชาการในศาสตร�ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�และองค�การ 

และภาวะผู#นํา การจัดการ และนวัตกรรมไปสู4สายตาคนทั่วไป (2) ผู#เข#าร4วม

สัมมนาได#ประสบการณ�การแลกเปล่ียนเรียนรู#ที่หลากหลายและผ4อนคลาย (3)

 คณะได#ประชาสัมพันธ�ถึงทิศทางของคณะ และสร#างเครือข4ายที่เพิ่มขึ้น (4) 

ผู#เข#าร4วมโครงการคณาจารย� นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู#ปฏิบัติงาน

ด#านทรัพยากรมนุษย�ในสถาบันการศึกษา หน4วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 

และผู#สนใจทั่วไปได#เพิ่มพูนความรู# ความเข#าใจถึงสถานการณ�ในมิติระดับ

ความสามารถในการแข4งขันกับนานาชาติ การศึกษา เศรษฐกิจ การค#า และ

ด#านอื่นๆ 

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#จัดการสัมมนา HRD Intelligence & HRD 

Research day ประจําปw 2563 เพ่ือนําเสนอผลงานวิจัย/ IS ผ4านช4องทางออนไลน�

 Microsoft Team เมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม 2563 มีผู#เข#าร4วม จํานวน 186 คน

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) นักศึกษาและอาจารย�คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ได#แสดง

นวัตกรรมทางวิชาการในศาสตร�ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�และองค�การ และ

ภาวะผู#นําการจัดการและนวัตกรรมสู4สาธารณะ (2) ผู#เข#าร4วมสัมมนาได#

ประสบการณ�การแลกเปล่ียนเรียนรู#ท่ีหลากหลาย

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากเป2นการนําเสนอผลงานทางออนไลน�ผ4าน 

Microsoft Teams จึงเกิดปEญหาเร่ืองการประสานงานการเข#าใช#งาน Microsoft 

Teams ของผู#ทรงคุณวุฒิ รวมท้ังสัญญาน Internet/ WIFI ไม4เสถียร

 - ข#อเสนอแนะของการดําเนินโครงการ : หากในอนาคตจะต#องจัดสัมมนาในรูแปบ

 Online จะต#องมีแผนการดําเนินการและเตรียมงานให#รอบคอบท้ังในส4วนข้ันตอน

การเข#าใช#งานใน Microsoft Teams ของผู#ทรงคุณวุฒิ และข้ันตอนการเข#าใช#งาน

 การ upload file ท่ีจะ present ของนักศึกษา 

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 107,440 บาท

 - คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย�
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

123 โครงการจัดทําบทวิเคราะห�ทาง

เศรษฐกิจเผยแพร4ต4อสาธารณะ

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือเผยแพร4องค�ความรู#ทางเศรษฐศาสตร�

 และประเด็นทางเศรษฐศาสตร�ท่ีสังคมสนใจ เพ่ือสร#างช่ือเสียงและ

ภาพลักษณ�ท่ีดีให#แก4คณะ

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : สร#างช่ือเสียงให#แก4คณะ

 - งบประมาณ : 230,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยอาจารย�และนักศึกษาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจจัดทํา

บทความเกี่ยวกับองค�ความรู#ทางเศรษฐศาสตร�ในประเด็นท่ีสังคมสนใจ และ

เผยแพร4ในส่ือต4างๆ ทุกสัปดาห� เช4น หนังสือพิมพ� Post Today/ Facebook : 

econ nida fanpage 

 - ผลสัมฤทธิ์ : คณะพัฒนาการเศรษฐกิจได#เผยแพร4องค�ความรู#ทางเศรษฐศาสตร� 

และสร#างช่ือเสียงให#แก4คณะ

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 160,000 บาท

 - คณะ

พัฒนาการ

เศรษฐกิจ

124 โครงการ HROD TALK ร4วมกับ

ส่ือ Theory and Application 

Linked Knowledge

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือเป2นการประชาสัมพันธ�และเผยแพร4

ผลงานองค�ความรู#ของคณะ

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : เพ่ือเป2นการประชาสัมพันธ�และเผยแพร4

ผลงานองค�ความรู#ของคณะ จัดทําหนังสือหรือการเผยแพร4ผลงานในรูป

ส่ือ infographic

 - งบประมาณ : 85,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#จัดเสวนาทางวิชาการ HROD TALK จํานวน 5 คร้ัง 

(คร้ังท่ี 118 - 122) ตั้งแต4เดือนตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ� 2563

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ได#ประชาสัมพันธ�และเผยแพร4

ผลงาน (2) มีการจัดทําหนังสือ/ การเผยแพร4ผลงานในรูปส่ือ infographic

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากเกิดสถานการณ�แพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา

สายพันธุ�ใหม4 2019 จึงงดจัดกิจกรรมตั้งแต4เดือนมีนาคม 2563 เป2นต#นมา

 - ข#อเสนอแนะของการดําเนินโครงการ : ควรปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดกิจกรรม

เป2น Online

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 15,623 บาท

 - คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย�
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ
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125 โครงการเตรียมความพร#อมกาย 

วาจา ใจ และพัฒนาบุคลิกภาพสู4

ความสําเร็จสําหรับนักศึกษาภาค

ปกติ

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือเป2นการเสริมสร#างวิสัยทัศน�และ

พัฒนาความคิด ทักษะ บุคลิกลักษณะท่ีดีในการทํางาน (2) เพ่ือให#

นักศึกษาได#พัฒนาความรู#และเป2นการปลูกฝEงคุณธรรม จริยธรรมในด#าน

การบริหารงานท่ีดี (3) เพ่ือให#นักศึกษาได#มีโอกาสแลกเปล่ียนความรู# 

ความคิดเห็น ประสบการณ�กับคณาจารย� วิทยากร รุ4นพ่ีและเพ่ือน

นักศึกษาท่ีเข#าร4วมโครงการ

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) นักศึกษามีการพัฒนาความคิด 

ทักษะ บุคลิกลักษณะท่ีดีในการทํางานร4วมกับผู#อื่น (2) เพ่ือให#นักศึกษา

ได#พัฒนาความรู#และปลูกฝEงคุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารงานและ

การดํารงชีวิต (3) เพ่ือให#นักศึกษาได#มีโอกาสแลกเปล่ียนความรู#ความ

คิดเห็นและประสบการณ�กับคณาจารย� วิทยากร รุ4นพ่ี และเพ่ือน

นักศึกษาท่ีเข#าร4วมโครงการ (4) เพ่ือให#นักศึกษารู#เทคนิคในการสมัคร

งาน สัมภาษณ�งาน (5) นักศึกษาสามารถนําความรู#ท่ีได#ทางด#าน

คุณธรรม จริยธรรม ไปประยุกต�ใช#เพ่ือประโยชน�ต4อตนเอง เพ่ือน

ร4วมงานและสังคม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงาน

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยจัดบรรยายพิเศษ เร่ืองเทคนิคการสัมภาษณ�งานให#

ได#รับการคัดเลือก โดยวิทยากรจากบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน (จํากัด) 

มหาชน และเร่ืองการทํางานอย4างมีศักยภาพในหน4วยงานภาครัฐ โดย ดร.ป_ยวัฒน�

 ศิวรักษ� รองเลขาธิการสํานักงาน ก.พ. พร#อมพิธีแสดงมุฑิตาจิต และให#โอวาทแก4

นักศึกษา โดยคณบดี รองคณบดี และคณาจารย�ของคณะรัฐประศาสนศาสตร� เมื่อ

วันท่ี 24 กรกฎาคม 2563 มีผู#เข#าร4วมท้ังหมด 52 คน  

 - ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษามีการพัฒนาความคิด ทักษะ บุคลิกลักษณะท่ีดีในการ

ทํางานร4วมกับผู#อื่น รวมท้ังพัฒนาความรู# ปลูกฝEงคุณธรรม จริยธรรมในการ

บริหารงานและการดํารงชีวิต และรู#เทคนิคในการสมัครงานและสัมภาษณ�งาน 

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เกิดสถานการณ�แพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�

ใหม4 2019 ทําให#การจัดกิจกรรมมีความล4าช#ากว4าท่ีกําหนดไว# เนื่องจากต#องรอ

นโยบายของสถาบันในการเข#าใช#สถานท่ีจัดงาน จึงมีระยะเวลาในการเตรียมการ

ส้ัน และนักศึกษาบางคนไม4สามารถร4วมงานได#ตลอดช4วงเวลาเนื่องจากติดภารกิจ

อ่ืนๆ

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : ไม4ได#ใช#งบประมาณเงินทุนคณะ แต4ใช#งบประมาณจาก

เงินกิจกรรมพิเศษ จํานวน 26,642 บาท

 - คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร�
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126 โครงการฝvกงานสําหรับนักศึกษา

ภาคปกติ

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือเป2นการเสริมสร#างวิสัยทัศน�และ

พัฒนาความคิด ทักษะ และประสบการณ�ในการทํางานร4วมกับผู#อื่นได#

เป2นอย4างดี (2) เพ่ือให#นักศึกษาได#มีโอกาสแลกเปล่ียนความรู# 

ประสบการณ� กับผู#บริหารและผู#เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพต4างๆ (3) 

เพ่ือให#นักศึกษาได#นําความรู#จากทฤษฎี ไปประยุกต�ใช#ในการทํางานจริง 

(4) เพ่ือเตรียมความพร#อมแก4นักศึกษาในด#านการทํางานให#มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) นักศึกษาได#เสริมสร#างวิสัยทัศน�และ

พัฒนาความคิด ทักษะ และประสบการณ�ในการทํางานร4วมกับผู#อื่น (2) 

นักศึกษาได#มีโอกาสแลกเปล่ียนความรู# ประสบการณ� กับผู#บริหารและ

ผู#เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพต4างๆ (3) นักศึกษาได#นําความรู#จากทฤษฎีท่ี

เรียนไปประยุกต�ใช#ในการทํางานจริง (4) นักศึกษาได#เตรียมความพร#อม

ในการทํางานในอนาคต

 - งบประมาณ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ไม4ได#ดําเนินการ เนื่องจากเกิดสถานการณ�การแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา

สายพันธุ�ใหม4 2019 รัฐบาลขอความร4วมมือให#หน4วยงานต4างๆ ปฏิบัติตาม

มาตรการควบคุมการแพร4ระบาดอย4างเคร4งครัด ดังนั้นหน4วยงานท่ีได#ติดต4อเพ่ือขอ

ส4งนักศึกษาไปฝvกงานจึงขอยกเลิกการฝvกงานในปwนี้

 - คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร�

127 โครงการพัฒนาสมรรถนะ

นักศึกษาตามกรอบศตวรรษท่ี 21

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีให#เหมาะสมกับยุคสมัยและสภาพการณ� เสริมสร#างทักษะการ

เรียนรู#ในศตวรรษท่ี 21 และประชาสัมพันธ�ให#นักศึกษาในระดับปริญญา

ตรีได#รู#จักสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : เป2นการเป_ดโอกาสให#นิสิตนักศึกษา 

รวมถึงสถาบันต4างๆ ท่ัวประเทศได#สร#างและพัฒนาความสัมพันธ�เชิง

เครือข4าย

 - งบประมาณ : 50,000 บาท (เงินรายได#ของสถาบัน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#จัดบรรยายเชิงวิชาการและกิจกรรมกลุ4มการพัฒนา

สมรรถนะนักศึกษาตามกรอบศตวรรษท่ี 21 เร่ือง "ภาวะผู#นําสําหรับการทํางานใน

โลกยุคดิจิตัล (Leadership in the Digitalized World of Work)" แก4นักศึกษา

ระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาต4างๆ เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ� 2563 มี

ผู#เข#าร4วม จํานวน 99 คน ผลการประเมินระดับความพึงพอใจเฉล่ีย เท4ากับ ร#อยละ

 96.12 

 - ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาท่ีเข#าร4วมโครงการมีสมรรถนะ และทักษะการเรียนรู#ใน

ศตวรรษท่ี 21 รวมท้ังได#รับรู#ข#อมูลการศึกษาต4อระดับปริญญาโทของสถาบัน

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 43,936.10 บาท

 - กองงาน

ผู#บริหาร
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128 โครงการเสริมสร#างศักยภาพการ

หาทุนวิจัย

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือให#อาจารย� นักวิจัย และบุคลากร

ของสถาบันได#รับความรู#เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� (2) เพ่ือลด

ความเส่ียงหรือปqองกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนต4อผู#เข#าร4วมการ

วิจัย (3) เพ่ือรับฟEงและแลกเปล่ียนข#อมูลและความจําเป2นของ

กระบวนการยื่นขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ใน

งานวิจัยสําหรับคณาจารย� นักวิจัยและบุคลากรท่ีเกี่ยวข#องของสถาบัน

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : ได#รับความสนใจจากนักวิจัยเป2นจํานวน

มาก โดยหลังจากการประชุมเสวนาคร้ังนี้นักวิจัยได#รับความรู#มากมาย

เกี่ยวกับข้ันตอนการยื่นเอกสาร และข#อมูลมากมายเกี่ยวกับการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�สําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร�

 - งบประมาณ : 50,000 บาท (เงินรายได#ของสถาบัน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#จัดเสวนาหัวข#อ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�สําหรับ

การวิจัยทางสังคมศาสตร�” บรรยายโดยคณะกรรมการศูนย�จริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย�ท่ีมีประสบการณ�ด#านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 5 ประเด็น ดังนี้ (1) หลัก

จริยธรรมพ้ืนฐาน และการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยด#านสังคมศาสตร� (2) 

กระบวนการขอความยินยอม (3) การวิจัยในกลุ4มเปราะบาง และการรักษา

ความลับและความเป2นส4วนตัว (4) การประเมินคุณประโยชน�ต4อความเส่ียง (5) 

แนวทางการขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� (ECNIDA) เมื่อ

วันท่ี 24 สิงหาคม 2653 ผ4านช4องทาง Microsoft Teams มีผู#เข#าร4วม 105 คน

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) ผู#เข#าร4วมมีความรู#เกี่ยวกับข้ันตอนการยื่นเอกสาร และ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�สําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร� (2) ผู#เข#าร4วมมี

ศักยภาพในการทําวิจัยท่ีดี และการขอทุนสนับสนุนการวิจัย

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 22,073.30 บาท

 - สํานักวิจัย

129 โครงการอบรมให#ความรู# เร่ือง 

"ข#อควรระวังการคัดลอก

วิทยานิพนธ�สําหรับการเขียน

รายงานทางวิชาการ" ประจําปw

งบประมาณ พ.ศ. 2563

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือให#นักศึกษาและผู#ท่ีสนใจได#ทราบ

ถึงเร่ืองการคัดลอกผลงาน (2) เพ่ือสร#างความเข#าใจให#นักศึกษาและผู#ท่ี

สนใจให#สามารถเขียนอ#างอิงผลงานของผู#อื่นได#อย4างถูกต#อง (3) เพ่ือให#

นักศึกษาได#ทราบถึงบทลงโทษทางวินัยนักศึกษาในการคัดลอกผลงาน

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) นักศึกษาและผู#ท่ีสนใจได#รับความรู#ใน

เร่ืองการคัดลอกผลงาน (2) นักศึกษาและผู#ท่ีสนใจสามารถเขียนอ#างอิง

ผลงานของผู#อื่นได#อย4างถูกต#อง (3) นักศึกษาและผู#สนใจได#ฝvกปฏิบัติ

จากการทํา Work Shop (4) นักศึกษารับทราบบทลงโทษทางวินัย

นักศึกษาในการคัดลอกผลงาน

 - งบประมาณ : 30,000 บาท (เงินรายได#ของสถาบัน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#จัดอบรมให#ความรู# เร่ือง "ข#อควรระวังการคัดลอก

วิทยานิพนธ�สําหรับการเขียนรายงานทางวิชาการ" ประจําปwงบประมาณ พ.ศ. 

2563 เมื่อวันท่ี 3 กันยายน 2563

 - ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาและผู#เข#าร4วมมีความรู#ในเร่ืองการคัดลอกผลงาน สามารถ

เขียนอ#างอิงผลงานของผู#อื่นได#อย4างถูกต#อง และทราบบทลงโทษทางวินัยนักศึกษา

ในการคัดลอกผลงาน

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 12,150 บาท

 - กองบริการ

การศึกษา
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ
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130 โครงการเผยแพร4ความรู#ทาง

เศรษฐศาสตร�ผ4านส่ือโทรทัศน�

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือเผยแพร4องค�ความรู#ทางเศรษฐศาสตร�

 และประเด็นทางเศรษฐศาสตร�ท่ีสังคมสนใจ เพ่ือสร#างช่ือเสียงและ

ภาพลักษณ�ท่ีดีให#แก4คณะ

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : สร#างช่ือเสียงให#แก4คณะ

 - งบประมาณ : 20,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยอาจารย�คณะพัฒนาการเศรษฐกิจได#ให#สัมภาษณ�ผ4าน

ส่ือต4างๆ ในประเด็นท่ีสังคมให#ความสนใจ เช4น นโยบายชิม ช�อป ใช# ออกอากาศ

ทางช4อง NEW18 เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 2562

 - ผลสัมฤทธิ์ : คณะพัฒนาการเศรษฐกิจได#เผยแพร4องค�ความรู#ทางเศรษฐศาสตร�

แก4สังคม และสร#างช่ือเสียงให#แก4คณะ

 - ข#อเสนอแนะของการดําเนินโครงการ : ควรจัดทําแผนประชาสัมพันธ�ของคณะ

ให#มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

 - คณะ

พัฒนาการ

เศรษฐกิจ

131 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู#

สําหรับศตรวรรษท่ี 21

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือส4งเสริมทักษะการเรียนรู#ในเร่ืองการ

วิจัย กระบวนการจัดทําวิทยานิพนธ� การค#นคว#าอิสระ 

 - งบประมาณ : 20,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยจัดอบรมเร่ืองการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

ให#แก4นักศึกษา เมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2563 และวันท่ี 18 กรกฎาคม 2563 มี

นักศึกษาเข#าร4วมรวมท้ังส้ิน จํานวน 44 คน 

 - ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาท่ีเข#าอบรมมีความเข#าใจในกระบวนการทําวิจัยเพ่ิมมาก

ข้ึน 

 - คณะพัฒนา

สังคมและ

ส่ิงแวดล#อม

132 โครงการจัดทํา Newsletter เทิด

เท่ียวไทย

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือจัดทําจดหมายข4าวเทิดเท่ียวไทย 

สําหรับเผยแพร4สู4สาธารณะ

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : สาธารณชนได#รับรู#ข4าวสารและกิจกรรม

ของคณะการจัดการการท4องเท่ียวมากยิ่งข้ึน

 - งบประมาณ : 20,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#จัดทําจดหมายข4าวเทิดเท่ียวไทยเผยแพร4สู4สาธารณะ

 - ผลสัมฤทธิ์ : คณะการจัดการการท4องเท่ียวได#เผยแพร4ข4าวสารสู4สาธารณะ และ

เป2นท่ีรู#จักมากข้ึน

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 9,000 บาท

 - คณะการ

จัดการการ

ท4องเท่ียว

133 โครงการหลักสูตรอบรมด#าน

กฎหมาย

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือให#ความรู#ด#านกฎหมายแก4นักศึกษา

และบุคคลท่ัวไป

 - งบประมาณ : 20,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ไม4ได#ดําเนินการ เนื่องจากเกิดสถานการณ�การแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา

สายพันธุ�ใหม4 2019

 - คณะนิติศาสตร�
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

134 โครงการเผยแพร4งานวิจัยร4วมกับ

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แห4งชาติและสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือนําผลงานทางวิชาการเผยแพร4สู4

สังคม (2) เพ่ือนําผลงานวิจัยไปใช#ประโยชน�ในด#านต4างๆ รวมท้ังการ

กําหนดนโยบายท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองค�กรท่ีไม4แสวงหาผลกําไร

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) มีการเผยแพร4งานวิจัยสู4สาธารณะ 

เพ่ือก4อให#เกิดการนําความรู#ท่ีได#จากงานวิจัยไปใช#ประโยชน�ในด#านต4างๆ 

(2) สร#างช่ือเสียงให#อาจารย� และนักวิชาการในวงวิชาการพัฒนบริหาร

ศาสตร�

 - งบประมาณ : 20,000 บาท (เงินรายได#ของสถาบัน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#ร4วมกับสํานักงานการวิจัยแห4งชาติ กระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม และหน4วยงานในเครือข4าย จัดงาน 

"มหกรรมงานวิจัยแห4งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)" คร้ังท่ี 15 

ระหว4างวันท่ี 2 - 6 กรกฎาคม 2563 ซึ่งคณาจารย�ของสถาบันได#นําเสนองานวิจัย

ในภาคการประชุม/ สัมมนา จํานวน 4 ผลงาน และภาคนิทรรศการ จํานวน 6 

ผลงาน

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) มีการเผยแพร4งานวิจัยสู4สาธารณะ ก4อให#เกิดการนําความรู#ท่ีได#

จากงานวิจัยไปใช#ประโยชน�ในด#านต4างๆ (2) อาจารย� นักวิชาการ และสถาบันมี

ช่ือเสียงในวงวิชาการด#านพัฒนบริหารศาสตร�

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากเกิดสถานการณ�แพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา

สายพันธุ�ใหม4 2019 จึงเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดงาน ซึ่งส4งผลกับการ

ประชาสัมพันธ�ให#คณาจารย�ท่ีสนใจเข#าร4วม

 - สํานักวิจัย

135 โครงการค4ายนักกฎหมายวิถีไทย 

วิถีธรรม

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือเพ่ิมพูนความรู#ให#นักศึกษาคณะ

นิติศาสตร�และคณะอ่ืนๆ เสริมสร#างบรรยากาศทางวิชาการ

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : ผู#เข#าอบรมได#รับการพัฒนาความรู#และ

ความสามารถ ทางด#านกฎหมาย เกิดการนําความรู#ท่ีได#รับไปขยายผล

ต4อในสถานศึกษา

 - งบประมาณ : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยจัดกิจกรรมเผยแพร4องค�ความรู#หัวข#อ "การคัดลอก

วรรณกรรมกับการฉ#อฉลทางวิชาการ" แก4นักศึกษาของคณะนิติศาสตร�และคณะ

ต4างๆ เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2563 มีผู#เข#าร4วม จํานวน 80 คน

 - ผลสัมฤทธิ์ : ผู#เข#าร4วมกิจกรรมมีความรู#และความสามารถทางด#านกฎหมาย 

และนําความรู#ท่ีได#รับไปขยายผลต4อไป

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 9,700.00 บาท

 - คณะนิติศาสตร�
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136 โครงการอาศรมวิชาการ  - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ิมพูนความรู#ทางนิติศาสตร�แก4นักศึกษา

 บุคลากรและบุคคลท่ัวไป เผยแพร4ความรู#ของคณาจารย�ภายในและ

วิทยากรภายนอก สร#างบรรยากาศทางวิชาการ

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : ได#สร#างบรรยากาศทางวิชาการ เพ่ิมพูน

องค�ความรู#แก4ผู#สนใจ และสร#างเครือข4ายกับศาลรัฐธรรมนูญ

 - งบประมาณ : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#จัดบรรยายพิเศษโดยผู#ทรงคุณวุฒิ ประกอบด#วย 

ประธานศาลรัฐธรรมนูญฮังการี และผู#อํานวยการสํานักการคลัง ศาลรัฐธรรมนูญ

ฮังการี เมื่อวันท่ี 11 มกราคม 2563 มีคณาจารย� นักวิจัย นักวิชาการ และ

นักศึกษาเข#าร4วม จํานวน 30 คน และมีผู#เข#าร4วมจากศาลรัฐธรรมนูญ 20 คน

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) ผู#เข#าร4วมมีความรู#ทางกฎหมายเพ่ิมข้ึน (2) คณาจารย�และ

บุคคลภายนอกได#เผยแพร4ความรู# และเกิดบรรยากาศทางวิชาการ

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 10,000 บาท

 - คณะนิติศาสตร�
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ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

137 โครงการประชาสัมพันธ�องค�

ความรู#ด#านพัฒนบริหารศาสตร�สู4

สังคม

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือเผยแพร4องค�ความรู#ด#านพัฒนบริ

หารศาสตร�สู4อาเซียนให#แก4นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป (2) เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข4งขันกับมหาวิทยาลัยช้ันนําต4างๆ ในอาเซียน (3) 

เพ่ือสร#างภาพลักษณ�สถาบันในฐานะมหาวิทยาลัยช้ันนําด#านการวิจัย 

และการบริหารเพ่ือการพัฒนา

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : องค�ความรู#ต4างๆ ถูกเผยแพร4ออกสู4สังคม

ในวงกว#าง ทําให#ประชาชนสามารถเข#าถึง เข#าใจ และสามารถนําไป

ประยุกต�ใช#ให#เกิดประโยชน�ต4อตนเอง สังคม และประเทศชาติต4อไป 

 - งบประมาณ : 5,500,000 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#จัดซื้อส่ือโฆษณาโทรทัศน� หนังสือพิมพ� ส่ือออนไลน� 

เว็บไซต� ผลิตส่ือ ประชาสัมพันธ� และจัดกิจกรรมเพ่ือสร#างภาพลักษณ�และ

ประชาสัมพันธ�องค�ความรู#ของสถาบัน ดังนี้ (1) Advertorial 

www.thairath.co.th (2) AD ประชาสัมพันธ� หนังสือพิมพ�ไทยรัฐ (3) Banner 

เว็บไซต�มติชนออนไลน� (4) Advertorial เว็บไซต�มติชนออนไลน� (5) บทสัมภาษณ�

หนังสือพิมพ�มติชน คร่ึงหน#า (6) Facebook มติชน (7) บทสัมภาษณ�หนังสือพิมพ�

กรุงเทพธุรกิจ คร่ึงหน#า (8) พิธีกรพูดประชาสัมพันธ�ในรายการ “เช#าชวนคุย” ช4อง

 MCOT HD (9) VTR ในรายการ "เช#าชวนคุย" ช4อง MCOT HD (10) Spot 

โฆษณาในรายการ "เช#าชวนคุย" "ข4าวเท่ียง" "คุยโขมงบ4าย 3 โมง" "คู4ข4าวเสาร�-

อาทิตย�" "ไนน�เอ็นเตอร�เทนสุดสัปดาห�" "เร่ืองพลบค่ํา" และ "ข4าวค่ํา" ทางช4อง 

MCOT HD (11) Plate อาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล ร.10 ความยาว 30 

วินาที ทางช4อง NATION TV และ  (12) out of home 2 branches 

 - ผลสัมฤทธิ์ : สถาบันมีภาพลักษณ�ท่ีดี สามารถได#เผยแพร4องค�ความรู#และข#อมูล

ข4าวสารออกสู4สังคมในวงกว#าง ประชาชนสามารถเข#าถึง เข#าใจในองค�ความรู#และ

นําไปประยุกต�ใช#ให#เกิดประโยชน�ต4อตนเอง สังคม และประเทศชาติ 

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากเกิดสถานการณ�การแพร4ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา

สายพันธุ�ใหม4 2019 ทําให#การดําเนินงานล4าช#า

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 5,191,280 บาท

 - กองงาน

ผู#บริหาร

แผนการดําเนินงานภายใต�กลยุทธ4ท่ี 2.4 "การส่ือสารเพ่ือบริหารภาพลักษณ4ท่ีมีประสิทธิผล"
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

138 โครงการค4ายเยาวชน  - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือส4งเสริมให#เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู#

และสร#างเครือข4ายความร4วมมือระหว4างนักศึกษาจากประเทศต4างๆ 

กระชับความสัมพันธ�กับสถาบันการศึกษาท่ีมีข#อตกลงความร4วมมือ และ

ขยายความร4วมมือไปยังสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ในต4างประเทศ รวมถึง

ประชาสัมพันธ�สถาบันให#เป2นท่ีรู#จักแก4สถาบันการศึกษาในต4างประเทศ

เพ่ือดึงดูดให#นักศึกษามาเข#าศึกษาต4อท่ีสถาบัน

 - งบประมาณ : 1,500,000 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ไม4ได#ดําเนินการ เนื่องจากสถานการณ�การแพร4ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�

ใหม4 2019

 - กองงาน

ผู#บริหาร

139 โครงการพัฒนาภาพลักษณ�ของ

สถาบันต4อกลุ4มเปqาหมาย

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือศึกษาความต#องการ การรับรู#

และพฤติกรรมเชิงลึก (Insights) ของผู#รับบริการกลุ4มเปqาหมายด#านการ

เรียนการสอน/ ด#านบริการทางวิชาการ (2) เพ่ือประเมินการเป2นท่ีรู#จัก

ภาพลักษณ� ช่ือเสียง และความน4าเช่ือถือของสถาบันต4อกลุ4มเปqาหมาย

ด#านการเรียนการสอน/ ด#านบริการทางวิชาการ (3) เพ่ือพัฒนา

เคร่ืองมือวัดและสํารวจการเป2นท่ีรู#จัก และรับรู#ช่ือเสียงของสถาบันจาก

ผู#รับบริการกลุ4มเปqาหมายด#านการเรียนการสอน/ ด#านบริการทางวิชาการ

 - งบประมาณ : 1,000,000 บาท (เงินรายได#ของสถาบัน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#จัดทํางานวิจัย จํานวน 2 เร่ือง ดังนี้ (1) "คุณค4าการ

รับรู#พฤติกรรมของผู#รับบริการด#านการเรียนการสอนและแนวทางการสร#าง

ช่ือเสียงการเป2นท่ีรู#จักของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�" และ (2) “คุณค4า

การรับรู#พฤติกรรมของผู#รับบริการด#านบริการทางวิชาการและแนวทางการสร#าง

ช่ือเสียงการเป2นท่ีรู#จักของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�”

 - ผลสัมฤทธิ์ : สถาบันทราบผลการศึกษา 6 ข#อ ประกอบด#วย (1) แรงขับเคล่ือน

ด#าน Value Drivers (2) แนวทางการสร#างช่ือเสียงและความน4าเช่ือถือ Trust 

Drivers (3) ปEจจัยท่ีมีผลต4อการตัดสินใจการรับบริการ (Decision Making) (4) 

เคร่ืองมือวัดและการสํารวจเป2นท่ีรู#จักสถาบัน (Familiarity) (5) แนวทางการ

ส่ือสารเพ่ือสร#างและรักษาภาพลักษณ�ของสถาบัน (Image) และ (6) เคร่ืองมือวัด

และกลไกการสํารวจการรับรู#ช่ือเสียงของนิด#า (Brand Image/Perception)

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากสถานการณ�แพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสาย

พันธุ�ใหม4 2019 ทําให#การตรวจรับโครงการวิจัยล4าช#า

 - ข#อเสนอแนะของการดําเนินโครงการ : ควรหาท่ีปรึกษางานวิจัยท่ีมีความ

เช่ียวชาญ ชํานาญในด#านการทําวิจัยโดยเฉพาะ

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 570,000 บาท

 - กองแผนงาน
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

140 โครงการการศึกษานานาชาติและ

เจรจาธุรกิจของคณะ/ สํานัก

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือส4งเสริมให#คณาจารย�ของสถาบัน

มีการเผยแพร4ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ (2) 

เพ่ือสร#างภาพลักษณ�และเผยแพร4ช่ือเสียงของสถาบันให#เป2นท่ีรู#จักแก4

นานาประเทศ

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) ช4วยพัฒนาและส4งเสริมให#มีการ

ตีพิมพ�เผยแพร4ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการในวารสารช้ันนําระดับ

นานาชาติ มีผลงานทางวิชาการท่ีได#รับการอ#างอิงอย4างกว#างขวาง (2) 

สถาบันได#รับการยอมรับในระดับสากลและเป2นท่ีรู#จักแก4นักวิชาการจาก

ต4างประเทศ

 - งบประมาณ : 800,000 บาท (เงินรายได#ของสถาบัน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#ดําเนินการสนับสนุนการเดินทางไปนําเสนอผลงาน

ทางวิชาการในต4างประเทศของอาจารย�คณะต4างๆ ของสถาบัน จํานวน 17 ราย

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) สถาบันมีการเผยแพร4ผลงานวิชาการในวารสารช้ันนําระดับ

นานาชาติ และได#รับการอ#างอิงอย4างกว#างขวาง (2) สถาบันได#รับการยอมรับระดับ

สากลและเป2นท่ีรู#จักนักวิชาการต4างประเทศ

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากเกิดสถานการณ�การแพร4ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา

สายพันธุ�ใหม4 2019 ทําให#การเดินทางไปนําเสนอผลงานทางวิชาการใน

ต4างประเทศของอาจารย�มีจํานวนลดลง

 - ข#อเสนอแนะของการดําเนินโครงการ : ควรสนับสนุนค4าลงทะเบียนการเข#าร4วม

ประชุมและนําเสนอผลงานทางวิชาการในต4างประเทศแบบออนไลน� ให#แก4

คณาจารย�ของคณะต4างๆ 

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 220,940.32 บาท

 - กองงาน

ผู#บริหาร
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

141 โครงการเดินทางไปเจรจาความ

ร4วมมือและประชาสัมพันธ�

แนะนําหลักสูตรการศึกษา

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือประชาสัมพันธ�และเผยแพร4

ข#อมูลหลักสูตรของสถาบันให#เป2นท่ีรู#จักแก4นานาประเทศ และเป2นการ

ชักชวนให#นักศึกษาต4างประเทศเดินทางมาศึกษาต4อ ณ สถาบันฯ (2) 

เพ่ือเป_ดโอกาสให#นักวิชาการของสถาบันการศึกษาในต4างประเทศได#

รู#จักและสานเครือข4ายความร4วมมือทางวิชาการให#กว#างขวางยิ่งข้ึน (3) 

เพ่ือกระชับความสัมพันธ�และความร4วมมือระหว4างสถาบันฯ กับ

สถาบันการศึกษาในต4างประเทศ

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) เกิดการสร#างเครือข4ายความร4วมมือ

ระหว4างสถาบันกับมหาวิทยาลัยในต4างประเทศ (2) ได#ประชาสัมพันธ�

หลักสูตรของสถาบันให#เป2นท่ีรู#จักแก4นักศึกษาในต4างประเทศ (3) 

สถาบันได#จํานวนนักศึกษาต4างชาติเพ่ิมข้ึน

 - งบประมาณ : 800,000 บาท (เงินรายได#ของสถาบัน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยสนับสนุนการเดินทางไปเจรจาสร#างเครือข4ายความ

ร4วมมือและประชาสัมพันธ�แนะนําหลักสูตรการศึกษากับมหาวิทยาลัยใน

ต4างประเทศของผู#บริหารและอาจารย�ของสถาบัน จํานวน 4 คร้ัง ดังนี้ (1) ระหว4าง

วันท่ี 16 - 17 ตุลาคม 2562 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (2) ระหว4าง

วันท่ี 17 - 18 ตุลาคม 2562 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (3) ระหว4างวันท่ี 21 - 

27 พฤศจิกายน 2562 ณ สาธารณรัฐฝร่ังเศส และ (4) ระหว4างวันท่ี 10 - 14 

ธันวาคม 2562 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) สถาบันมีเครือข4ายความร4วมมือกับมหาวิทยาลัยในต4างประเทศ 

(2) สถาบันได#ประชาสัมพันธ�หลักสูตรให#เป2นท่ีรู#จักแก4นักศึกษาในต4างประเทศ (3) 

สถาบันมีจํานวนนักศึกษาต4างชาติเพ่ิมข้ึน 

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากเกิดสถานการณ�การแพร4ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา

สายพันธุ�ใหม4 2019 ทําให#การเดินทางไปจัดประชาสัมพันธ�หลักสูตรและรับสมัคร

นักศึกษา ณ มณฑลกว4างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ต#องยกเลิกลง

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 222,396.41 บาท

 - กองงาน

ผู#บริหาร
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

142 โครงการประชารวมใจคืนความ

สดใสให#คลองแสนแสบ

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือจัดกิจกรรมในการรณรงค�สร#าง

จิตสํานึกรักษาส่ิงแวดล#อมให#กับชุมชนท่ีอยู4ในพ้ืนท่ีใกล#เคียงกับคลอง

แสนแสบ และส4งเสริมภาพลักษณ�ด#านความรับผิดชอบต4อสังคม

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : เกิดความร4วมมือระหว4างหน4วยงานรัฐ 

หน4วยงานเอกชน โรงเรียน เครือข4ายชุมชนในพ้ืนท่ีเปqาหมายโดยรอบ

สถาบัน และชุมชนได#รับการพัฒนา

 - งบประมาณ : 661,000 บาท (เงินรายได#ของสถาบัน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยดําเนินการ ดังนี้ (1) กิจกรรมประชุมสร#างเครือข4าย

ชุมชน จํานวน 28 คร้ัง (2) กิจกรรมอบรม/ บรรยายให#ความรู#เกี่ยวกับการคัดแยก/

 การจัดการขยะ ลดการใช#น้ําท้ิง ทําน้ําสกัดชีวภาพ ผลิตภัณฑ�ซักล#างอเนกประสงค�

 การเพาะเห็ดเยื่อไผ4 และการจัดการขยะชุมชน และการอนุรักษ�คู คลอง จํานวน 7

 คร้ัง และ (3) กิจกรรมการรณรงค�สร#างจิตสํานึกการอนุรักษ�คู คลอง รวมท้ังส้ิน 

จํานวน 14 คร้ัง

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) ประชาชนเกิดจิตสํานึกในการรักษาส่ิงแวดล#อมให#กับชุมชนท่ีอยู4

ในพ้ืนท่ีใกล#เคียงกับคลองแสนแสบ (2) เกิดความร4วมมือระหว4างหน4วยงานรัฐ 

หน4วยงานเอกชน โรงเรียน เครือข4ายชุมชนในพ้ืนท่ีเปqาหมายโดยรอบสถาบัน (3) 

สถาบันมีภาพลักษณ�ด#านความรับผิดชอบต4อสังคม

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากเกิดสถานการณ�การแพร4ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา

สายพันธุ�ใหม4 2019 ทําให#ไม4สามารถดําเนินโครงการได#ระหว4างเดือนมีนาคมถึง

เดือนพฤษภาคม รวมท้ังยกเลิกกิจกรรมบางกิจกรรม

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 660,100 บาท

 - กองงาน

ผู#บริหาร

143 โครงการจัดงาน Home Coming

 Day

 - วัตถุประสงค� : เพ่ือเป2นการประชาสัมพันธ�ผลการดําเนินงาน 

ความสําเร็จของหลักสูตร/ คณะต4อสาธารณชน รวมถึงเป2นโอกาสให#

คณาจารย� ศิษย�เก4า และนักศึกษาปEจจุบันได#สานสัมพันธ�เช่ือมเครือข4าย

เพ่ือสร#างโอกาสในการส4งเสริมกิจกรรมเพ่ือสังคมและธุรกิจด#วยกันใน

อนาคต

 - งบประมาณ : 600,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ไม4ได#ดําเนินการจัดงาน Home Coming Day ของคณะบริหารธุรกิจ เนื่องจาก

สถานการณ�แพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�ใหม4 2019

 - คณะ

บริหารธุรกิจ

99 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

144 โครงการ Thank You Gift  - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือเป2นการสร#างความสัมพันธ�อันดี

ระหว4างศูนย�ฯ กับผู#สนับสนุนการดําเนินงานให#บรรลุตามเปqาหมายท่ีตั้ง

ไว# ได#แก4 คณะผู#บริหาร ตัวอย4างหลัก ผู#ว4าจ#างโครงการธุรกิจโพล และ

ส่ือมวลชน

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : ได#สร#างความสัมพันธ�อันดีกับส่ือมวลชน

 และได#แสดงความขอบคุณแก4คณะผู#บริหาร ตัวอย4างหลัก ผู#ว4าจ#าง

โครงการธุรกิจโพล

 - งบประมาณ : 550,000 บาท (เงินรายได#ของสถาบัน และเงินรายได#

ศูนย�)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#มอบของท่ีระลึกแก4ส่ือมวลชน จํานวน 20 แห4ง 

มอบของท่ีระลึกแก4ตัวอย4างหลัก จํานวน 800 หน4วยตัวอย4าง และส4งข#อความ 

(SMS) ขอบคุณ/ สวัสดีปwใหม4แก4ตัวอย4างหลัก จํานวน 50,000 หน4วยตัวอย4าง 

 - ผลสัมฤทธิ์ : สถาบันมีความสัมพันธ�อันดีกับส่ือมวลชน และได#แสดงความ

ขอบคุณคณะผู#บริหาร ตัวอย4างหลัก ผู#ว4าจ#างโครงการธุรกิจโพล ท่ีสนับสนุนการ

ดําเนินงาน

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 113,628 บาท

 - ศูนย�สํารวจ

ความคิดเห็น 

"นิด#าโพล"

145 โครงการสร#างความร4วมมือ

เกี่ยวกับขบวนการเสรีไทยและ

การรําลึกเสรีไทย

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือเผยแพร4ผลงานและคุณประโยชน�

ของขบวนการเสรีไทยท่ีมีต4อประเทศชาติ (2) เพ่ือเสริมสร#างความ

ร4วมมือในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเสรีไทยท่ีจังหวัดแพร4 (3) เพ่ือ

ประชาสัมพันธ�เกี่ยวกับขบวนการเสรีไทยและการรําลึกเสรีไทย

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) สถาบันได#ส4งเสริมบทบาทด#านความ

รับผิดชอบต4อสังคมรวมถึงจัดกิจกรรมสร#างความร4วมมือในการจัด

กิจกรรมเกี่ยวกับเสรีไทย (2) สถาบันได#ส4งเสริมการจัดกิจกรรมการ

อนุรักษ�ข#อมูลสําคัญทางประวัติศาสตร�เกี่ยวกับขบวนการเสรีไทย (3) 

สถาบันได#สร#างความร4วมมือกับองค�กรท่ีเกี่ยวกับขบวนการเสรีไทยใน

การอนุรักษ�ข#อมูลสําคัญทางประวัติศาสตร� (4) สถาบันได#เผยแพร4

กิจกรรมเกี่ยวกับขบวนการเสรีไทย และการรําลึกเสรีไทย

 - งบประมาณ : 300,000 บาท (เงินรายได#ของสถาบัน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยจัดประชุมคณะทํางานโครงการ จํานวน 4 คร้ัง ดังนี้ 

คร้ังท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 คร้ังท่ี 2/2563 เมื่อวันท่ี 24 

กุมภาพันธ� 2563 คร้ังท่ี 3/2563 เมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน 2563 และคร้ังท่ี 4/2563 

เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2563 รวมท้ังจัดกิจกรรมสร#างความร4วมมือเกี่ยวกับเสรีไทย

 ณ จังหวัดแพร4

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) สถาบันได#ส4งเสริมบทบาทด#านความรับผิดชอบต4อสังคมรวมท้ัง

จัดกิจกรรมสร#างความร4วมมือในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเสรีไทย (2) สถาบันมี

ความร4วมมือกับองค�กรเกี่ยวกับขบวนการเสรีไทยในการอนุรักษ�ข#อมูลสําคัญทาง

ประวัติศาสตร�

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากเกิดสถานการณ�การแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโร

นาสายพันธุ�ใหม4 2019 จึงงดการจัดกิจกรรมบางกิจกรรม

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 6,787 บาท

 - สํานักบรรณ

สารการพัฒนา

100 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

146 โครงการเสวนาวิชาการและการ

แถลงข4าว

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือเป2นการเผยแพร4ข#อมูลข4าวสารหรือ

เป2นการจัดกิจกรรมแถลงผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนใน

ประเด็นต4างๆ ท่ีน4าสนใจ

 - งบประมาณ : 250,000 บาท (เงินรายได#ของสถาบัน) และ 300,000

 บาท (เงินรายได#ศูนย�)

 - ไม4ได#ดําเนินการจัดเสวนาวิชาการและการแถลงข4าว เนื่องจากเกิดสถานการณ�

แพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�ใหม4 2019 ส4งผลกระทบให#ไม4สามารถจัด

งานหรือกิจกรรมท่ีจะต#องมีการรวมตัวกันของกลุ4มคนจํานวนมากได#

 - ศูนย�สํารวจ

ความคิดเห็น 

"นิด#าโพล"

147 โครงการพัฒนาเว็บไซต�  - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือพัฒนาโครงสร#างและรูปแบบ

เว็บไซต�ให#มีความทันสมัยง4ายต4อการสืบค#น (2) เพ่ือเป2นการ

ประชาสัมพันธ�การให#บริการวิจัยเชิงสํารวจ การประกาศเกี่ยวกับการ

จัดซื้อจัดจ#างของศูนย�ฯ การนําเสนอข#อมูลเกี่ยวกับวิธีการดําเนินงาน

ด#านการควบคุมคุณภาพข#อมูลและอ่ืนๆ (3) เพ่ือเป2นการสร#างการรับรู#

ข#อมูลข4าวสารของศูนย�ฯ กับส่ือมวลชนและประชาชนผู#สนใจท่ัวไปให#

มากยิ่งข้ึน

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : ได#รวบรวมผลการดําเนินงานของศูนย�ฯ 

นิด#าโพล ท้ังด#านการให#บริการวิจัยเชิงสํารวจ ผลการสํารวจความ

คิดเห็นของประชาชน การพัฒนาตัวอย4างหลัก (Master Sample) เพ่ือ

เป2นแหล4งเรียนรู#และศึกษาข#อมูลเกี่ยวกับการทําโพลของและการทําวิจัย

เชิงสํารวจสถาบัน

 - งบประมาณ :  250,000 บาท (เงินรายได#ของสถาบัน) และ 300,000

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยพัฒนาเว็บไซต�ศูนย�การสํารวจความคิดเห็น "นิด#าโพล" 

ให#มีรูปแบบทันสมัย ง4ายต4อการสืบค#น รวมท้ังรวบรวมผลการดําเนินงานของศูนย�ฯ

 ท้ังการให#บริการวิจัยเชิงสํารวจ ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน การ

พัฒนาตัวอย4างหลัก (Master Sample) เพ่ือเป2นแหล4งเรียนรู#และศึกษาข#อมูล

เกี่ยวกับการทําโพลและการทําวิจัยเชิงสํารวจสถาบัน

 - ผลสัมฤทธิ์ : สถาบันมีแหล4งรวบรวมผลการดําเนินงานท้ังด#านการให#บริการวิจัย

เชิงสํารวจ ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน การพัฒนาตัวอย4างหลัก 

(Master Sample) เพ่ือเป2นแหล4งเรียนรู#และศึกษาข#อมูลเกี่ยวกับการทําโพลของ

และการทําวิจัยเชิงสํารวจ

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 214,000 บาท

 - ศูนย�สํารวจ

ความคิดเห็น 

"นิด#าโพล"

101 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

148 โครงการการเป2นนานาชาติ  - วัตถุประสงค� : (1) เพ่ือวางแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาคณะ

บริหารธุรกิจสู4ความเป2นนานาชาติ (2) เพ่ือให#คณะบริหารธุรกิจสามารถ

นําแผนสู4ความเป2นนานาชาติไปปฏิบัติอย4างเป2นรูปธรรม (3) เพ่ือสร#าง

มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพคณะบริหารธุรกิจอย4างเป2นระบบสู4ความ

เป2นนานาชาติ

 - งบประมาณ : 500,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ไม4ได#ดําเนินการ เนื่องจากเกิดสถานการณ�แพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสาย

พันธุ�ใหม4 2019

 - คณะ

บริหารธุรกิจ

149 โครงการนิด#าจิตอาสา  - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือจัดกิจกรรม Focus Group ในการ

ค#นหาประเด็นเพ่ือการพัฒนาท่ีตรงตามความต#องการของชุมชน สํารวจ

พ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรมเพ่ือนําข#อมูลมาออกแบบการจัดกิจกรรมให#

สอดคล#องกับบริบทพ้ืนท่ี ประชาสัมพันธ�โครงการและสร#างเครือข4าย

ร4วมกับภาคประชาสังคมในการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน สังคมอย4าง

ยั่งยืน

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) ทราบข#อมูลของพ้ืนท่ีซึ่งเป2นประเด็น

ด#านศักยภาพ ปEญหา และความต#องการในการพัฒนาเพ่ือมากําหนด

กิจกรรมการพัฒนาท่ีตรงตามความต#องการของชุมชน (2) เกิดกลุ4ม

เครือข4ายระหว4างนักศึกษาและภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ีในการร4วมจัด

กิจกรรมพัฒนาชุมชน สังคม (3) โครงการเกิดการประชาสัมพันธ�โดย

 - ไม4ได#ดําเนินการ เนื่องจากเกิดสถานการณ�การแพร4ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนาสาย

พันธุ�ใหม4 2019

 - กองงาน

ผู#บริหาร

102 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

150 โครงการประชาสัมพันธ�เชิงรุก  - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือประชาสัมพันธ�หลักสูตรศิลปศา

สตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศ

ศาสตร�และนวัตกรรม (2) เพ่ือเพ่ิมการรับรู#เกี่ยวกับคณะและหลักสูตร

ของคณะ (3) เพ่ือเพ่ิมช่ือเสียงและการสร#างภาพลักษณ�คณะ

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) กลุ4มบุคคลท้ังภายในและภายนอก

สถาบัน ได#รับทราบข4าวสารความเคล่ือนไหวและกิจกรรมต4างๆ ของ

คณะอย4างต4อเนื่องและถูกต#อง (2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและ

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร�และนวัตกรรม เป2น

ท่ีรู#จักของบุคคลท่ัวไป

 - งบประมาณ : 250,000 บาท (งบภาคพิเศษและงบปริญญาเอก)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#ประชาสัมพันธ�หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและ

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร�และนวัตกรรม ผ4านส่ือ

ออนไลน�และส่ือออฟไลน�ต4างๆ

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) หลักสูตรเป2นท่ีรู#จักของบุคคลท่ัวไป (2) บุคคลภายในและ

ภายนอกรับทราบข4าวสารความเคล่ือนไหวและกิจกรรมของคณะอย4างต4อเนื่อง

และถูกต#อง 

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 25,028.15 บาท

 - คณะนิเทศ

ศาสตร�และ

นวัตกรรมการ

จัดการ

151 โครงการเรียนรู#วัฒนธรรมเบื้องต#น

 และการส่ือสารข#ามวัฒนธรรม

สําหรับนักศึกษาต4างชาติ

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือให#นักศึกษาต4างชาติได#เรียนรู#และ

เข#าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และมารยาททางสังคม (2) เพ่ือให#

นักศึกษาต4างชาติได#รับทราบถึงข#อห#ามและข#อควรปฏิบัติทางวัฒนธรรม

ไทย (3) เพ่ือให#นักศึกษาต4างชาตินําความรู#ท่ีได#รับไปปรับใช#ในการ

ดําเนินชีวิตประจําวันกับคนไทยได#อย4างเหมาะสม 

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : นักศึกษาต4างชาติได#เรียนรู#และเข#าใจ

เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และมารยาททางสังคม รวมถึงการส่ือสาร

ข#ามวัฒนธรรมสําหรับนักศึกษาต4างชาติ สามารถนําความรู#ท่ีได#รับไป

ปรับใช#ในการดําเนินชีวิตประจําวันได#อย4างเหมาะสม

 - งบประมาณ : 140,000 บาท (เงินรายได#ของสถาบัน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยจัดกิจกรรมเรียนรู#วัฒนธรรมไทยเบื้องต#นและการ

ส่ือสารข#ามวัฒนธรรมสําหรับนักศึกษาต4างชาติ 2 คร้ัง ดังนี้ (1) ภาคการศึกษาท่ี 

2/2562 ระหว4างวันท่ี 16 - 17 มกราคม 2563 นักศึกษาต4างชาติเข#าร4วม 112 คน

 ความพึงพอใจของผู#เข#าร4วม ร#อยละ 94.67 และ (2) ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 

ระหว4างวันท่ี 27 - 28 สิงหาคม 2563 ผ4านช4องทางออนไลน� (Microsoft Teams)

 นักศึกษาต4างชาติเข#าร4วม 81 ราย ความพึงพอใจของผู#เข#าร4วมร#อยละ 98.56

 - ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาต4างชาติเข#าใจสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทยมากยิ่งข้ึน 

และสามารถนําไปปรับใช#ในชีวิตประจําวันได#

 - ปEญหา/ อุปสรรค : การจัดอบรมคร้ังท่ี 2 เป2นการจัดอบรมผ4านช4องทางออนไลน�

 (Microsoft Teams) จึงมีปEญหาด#านสัญญาณอินเตอร�เน็ตเป2นบางช4วง

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 110,824 บาท

 - กองงาน

ผู#บริหาร

103 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

152 โครงการ Home Coming Day  - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือจัดกิจกรรมร4วมกับศิษย�เก4า ศิษย�

ปEจจุบัน ทําบุญ แข4งกีฬา และกิจกรรมภาคเย็น

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) ทําให#นักศึกษาเก4าของหลักสูตรการ

จัดการส่ิงแวดล#อมได#มีโอกาสกลับมาเยี่ยมเยียนคณะและสถาบัน พร#อม

ท้ังได#มีโอกาสในการแลกเปล่ียนเรียนรู#ประสบการณ�ต4างๆ ภายหลังจาก

การสําเร็จการศึกษา (2) ทําให#เกิดความสามัคคี และความสัมพันธ�อันดี 

ระหว4างนักศึกษาเก4า นักศึกษาปEจจุบัน คณาจารย� และเจ#าหน#าท่ีของ

คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล#อม

 - งบประมาณ : 120,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยจัดงาน Home Coming Day คณะบริหารการพัฒนา

ส่ิงแวดล#อม ร4วมกับศิษย�เก4า ศิษย�ปEจจุบัน มีกิจกรรมทําบุญ แข4งกีฬา และ

กิจกรรมภาคเย็น เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2562 มีผู#เข#าร4วมงาน จํานวน 300 คน

 - ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาเก4า นักศึกษาปEจจุบัน คณาจารย� และเจ#าหน#าท่ีของคณะ

บริหารการพัฒนาส่ิงแวดล#อม เกิดความสามัคคีและความสัมพันธ�อันดี

 - ข#อเสนอแนะของการดําเนินโครงการ : (1) ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ�ให#มากข้ึน

 (2) การใช#สถานท่ีภายในสถาบันมีราคาสูง

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 47,818.5 บาท

 - คณะบริหาร

การพัฒนา

ส่ิงแวดล#อม

153 โครงการประชาสัมพันธ�วัน

สถาปนาคณะ

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือให#บุคลากร นักศึกษาปEจจุบัน 

และนักศึกษาเก4าคณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการได#ร4วมกันจัด

กิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน�เพ่ือสังคม (2) เพ่ือ

เผยแพร4ความรู#ทางด#านนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมให#กับบุคลากร 

นักศึกษา และผู#สนใจท่ัวไป

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) บุคลากร นักศึกษาปEจจุบัน และ

นักศึกษาเก4าคณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการได#ร4วมกันจัดกิจกรรม

ทางศาสนา และกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน�เพ่ือสังคม ก4อให#เกิดความ

ภาคภูมิใจและความรักผูกพัน (2) กลุ4มเปqาหมาย และประชาชนท่ัวไป 

ได#รับทราบและรับรู#ความก#าวหน#าของคณะ และมีโอกาสสนับสนุนการ

ทํากิจกรรมของคณะ โดยการเข#าร4วมกิจกรรมหรือบริจาคเงินและส่ิงของ

 - งบประมาณ : 100,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#จัดกิจกรรม "8 ปwนิเทศ@นิด#า เปล่ียนวิกฤติให#เป2น

โอกาสสําหรับ Digital Marketing บน 8 Digital Platforms" เมื่อวันท่ี 23 

พฤษภาคม 2563 ผ4านช4องทางออนไลน�ระบบ ZOOM

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) บุคลากร นักศึกษาปEจจุบัน และศิษย�เก4าได#ร4วมกันจัดกิจกรรม 

ก4อให#เกิดความภาคภูมิใจและความรักผูกพัน (2) กลุ4มเปqาหมายและประชาชน

ท่ัวไปรับรู#ความก#าวหน#าของคณะ

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 30,165.50 บาท

 - คณะนิเทศ

ศาสตร�และ

นวัตกรรมการ

จัดการ

104 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

154 โครงการสร#างเครือข4ายกิจกรรม

เพ่ือสังคมสู4การพัฒนาชุมชน

อย4างยั่งยืน

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือเสริมสร#างองค�ความรู#ให#กับแกนนํา

ชุมชนท่ีอาศัยอยู4ในเขตกรุงเทพมหานครเพ่ือนําไปพัฒนาชุมชนของ

ตนเองให#ยั่งยืนต4อไป และสร#างเครือข4ายภาคประชาชน

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) แกนนําชุมชนหรือประชาชนท่ีอาศัย

อยู4ในกรุงเทพสามารถวิเคราะห� สังเคราะห� ส่ือข#อมูลได#อย4างรู#เท4าทัน

และสามารถขยายผลให#แกนนํากลุ4มองค�กรในพ้ืนท่ีได# (2) แกนนําชุมชน

หรือประชาชนท่ีอาศัยอยู4ในกรุงเทพมีสํานึกท่ีดีในการพัฒนาชุมชนมี

ความใฝ�รู#เพ่ือให#เท4าทันต4อสถานการณ� และสามารถนําไปเผยแพร4ทํา

ความเข#าใจท่ีถูกต#องให#ชุมชนได# (3) แกนนําชุมชนหรือประชาชนท่ี

อาศัยอยู4ในกรุงเทพสามารถวางแผนพัฒนากลุ4ม สามารถนําคู4มือไปปรับ

ใช#กับการทํางานในพ้ืนท่ีชุมชนของตนเองได#

 - งบประมาณ : 100,000 บาท (เงินรายได#ของสถาบัน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยจัดกิจกรรม ดังนี้ (1) ประชุมคณะทํางานสมัชชา 

จํานวน 4 คร้ัง (2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเขียนโครงการ (พัฒนาศักยภาพ

กองทุนสนับสนุนการเสริมสร#างสุขภาพ (สสส.)) ผู#เข#าร4วม 60 คน (3) ติดตามผล

การดําเนินงานสมัชชาองค�กรชุมชนกรุงเทพฯ ระดับพ้ืนท่ี ผู#เข#าร4วม 80 คน และ 

(4) จัดเวทีสรุปบทเรียนผลการดําเนินงานของสมัชชาองค�กรชุมชนกรุงเทพฯ 

ผู#เข#าร4วม จํานวน 80 คน

 - ผลสัมฤทธิ์ : แกนนําชุมชน/ ประชาชนสามารถวิเคราะห� สังเคราะห� ส่ือข#อมูล

ได#อย4างรู#เท4าทัน มีสํานึกท่ีดีในการพัฒนาชุมชน มีความใฝ�รู#เพ่ือให#เท4าทันต4อ

สถานการณ� และสามารถนําไปเผยแพร4ให#ชุมชนได#

 - ข#อเสนอแนะของการดําเนินโครงการ : ควรปรับแผนกาดําเนินงานให#มีความ

สอดคล#องกับยุทธศาสตร�ของสถาบัน มีการสร#างเครือข4ายและความร4วมมือกับ

หน4วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจต4างๆ เพ่ือสร#างผลลัพธ�ของโครงการ

ให#เป2นท่ีประจักษ�ต4อสาธารณะมากยิ่งข้ึน

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 95,500 บาท

 - กองงาน

ผู#บริหาร

105 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

155 โครงการ NIDA USR สร#าง

จิตสํานึกช4วยเหลือสังคม

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือเสริมสร#างบทบาทและหน#าท่ี

ด#านความรับผิดชอบต4อสังคมของสถาบัน (2) เพ่ือสร#างสร#างจิตสํานึก

ช4วยเหลือสังคมให#แก4นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย�ของสถาบัน  

และเพ่ือบริจาคเงินและส่ิงของเคร่ืองอุปโภค บริโภค ช4วยเหลือสังคม

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : นักศึกษา อาจารย� เจ#าหน#าท่ี ได#มีส4วน

ร4วมในการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม เกิดจิตสํานึกความรับผิดชอบต4อสังคม

 - งบประมาณ : 100,000 บาท (เงินรายได#ของสถาบัน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยจัดกิจกรรม ดังนี้ (1) มอบเงินบริจาคให#กับหน4วยงานท่ี

ขาดแคลน 3 แห4ง ได#แก4 โรงพยาบาลแม4สะเรียง จังหวัดแม4ฮ4องสอน โรงเรียนบ#าน

อ4างเตย จังหวัดฉะเชิงเทรา และมูลนิธิศูนย�มะเร็งเต#านมเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพ 

(2) มอบเงินสนับสนุนกีฬาสีให#แก4โรงเรียนบางกะป_ (3) มอบเงินบริจาคเพ่ือสมทบ

ทุนช4วยเหลือผู#ป�วยจิตเวชยากไร# มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา ในงาน “9 ทศวรรษ 

วิทยุกระจายเสียงแห4งประเทศไทย” (4) มอบกล4องอะคลิลิคปqองกันการติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ�ใหม4 2019 ให#แก4ศูนย�บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ4ม และ (5)

 มอบเงินบริจาคและเคร่ืองใช#สําหรับภิกษุ สามเณรอาพาธแก4โรงพยาบาลสงฆ�

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) สถาบันได#เสริมสร#างบทบาทและหน#าท่ีด#านความรับผิดชอบต4อ

สังคม (2) นักศึกษา บุคลากร คณาจารย�ของสถาบันได#สร#างจิตสํานึกช4วยเหลือ

สังคม

 - กองงาน

ผู#บริหาร

156 โครงการกิจกรรมนันทนาการ

ให#แก4นักศึกษาต4างชาติ

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือเสริมสร#างความสัมพันธ�ระหว4าง

นักศึกษาต4างชาติของสถาบัน และสร#างความเข#าใจเกี่ยวกับสังคมและ

วัฒนธรรมต4างๆ ผ4านการจัดกิจกรรมรูปแบบต4างๆ ท้ังกิจกรรมเชิง

สันทนาการ และกิจกรรมท่ีเป2นเชิงวิชาการ

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู#ระหว4าง

นักศึกษาจากชาติต4างๆ และนักศึกษาได#มีส4วนร4วมในการทํากิจกรรม

ต4างๆ ท่ีสถาบันจัดข้ึนร4วมกัน ท้ังในส4วนท่ีเป2นกิจกรรมเชิงสันทนาการ 

และกิจกรรมท่ีเป2นเชิงวิชาการ

 - งบประมาณ : 100,000 บาท (เงินรายได#ของสถาบัน)

  - ดําเนินการจัดกิจกรรมนันทนาการให#แก4นักศึกษาต4างชาติ 1 กิจกรรม คือ 

เรียนภาษาไทยพ้ืนฐานสําหรับนักศึกษาต4างชาติ ระหว4างวันท่ี 23 มกราคม - 19 

มีนาคม 2563 โดยได#ดําเนินการ 7 คร้ังจากท้ังหมด 10 คร้ัง ท้ังนี้ สถาบันมีแผน

จะดําเนินกิจกรรมให#แก4นักศึกษาต4างชาติ 4 กิจกรรม แต4ดําเนินการได#เพียง 1 

กิจกรรม เนื่องจากเกิดสถานการณ�การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�ใหม4 

2019 จึงยกเลิกการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ

 - ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาต4างชาติสามารถใช#ภาษาไทยพ้ืนฐานในชีวิตประจําวันได#

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากเกิดสถานการณ�การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา

สายพันธุ�ใหม4 2019 จึงยกเลิกการจัดกิจกรรมหลายกิจกรรม

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 20,849.40 บาท

 - กองงาน

ผู#บริหาร

106 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

157 โครงการประชาสัมพันธ�เพ่ือ

เสริมสร#างภาพลักษณ�

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือสร#างเครือข4ายความร4วมมือทาง

การศึกษากับมหาวิทยาลัยต4างๆ ในกรุงเทพและปริมณฑล (2) เพ่ือการ

ดําเนินงานการประชาสัมพันธ�เชิงรุก ให#กลุ4มเปqาหมายได#รับทราบ

ข4าวสารอย4างท่ัวถึงและขยายไปในวงกว#าง ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และให#

มาซึ่งนักศึกษา/ บุคลากรท่ีมีคุณภาพ และเพ่ิมจํานวนผู#สมัคร (3) เพ่ือ

สร#างความเช่ือถือและความเช่ือมั่นต4อภาพลักษณ�ของคณะรัฐประศาสน

ศาสตร�ในการเป2นผู#นําด#านการศึกษา

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) ได#ส่ือประชาสัมพันธ�ออนไลน� (2) ได#

เครือข4ายความร4วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยต4างๆ ในกรุงเทพ

และปริมณฑล (3) จํานวนผู#สมัครเข#าศึกษาเพ่ิมข้ึน (4) ได#

ประชาสัมพันธ�หลักสูตรสู4กลุ4มเปqาหมายอย4างแท#จริง (5) ได#เผยแพร4องค�

ความรู#ทางรัฐประศาสตรศาสตร�

 - งบประมาณ : 70,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  - ไม4ได#ดําเนินการ เนื่องจากมีการปรับเปล่ียนรายละเอียดเป2นจัดจ#างบริษัทจัดทํา

ส่ือโฆษณาและการโฆษณาผ4านทางส่ือออนไลน� และประชาสัมพันธ�หลักสูตรไปยัง

หน4วยงานต4างๆ ซึ่งในการประสานงานเพ่ือจัดหาบริษัทจัดทําส่ือประชาสัมพันธ�มี

ความล4าช#า ส4งผลให#ไม4สามารถดําเนินงานจัดซื้อจัดจ#างได#ตามกรอบระยะเวลา

 - คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร�

107 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

158 โครงการสถิติประยุกต�เพ่ือสังคม  - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือให#ผู#เข#าอบรมทราบถึงวิธีการใช#

โปรแกรม Autodesk 3dsMax ในการสร#างงานออกแบบทางด#าน

สถาปEตยกรรมและตัวละครเบื้องต#น (2) เพ่ือให#ผู#เข#าอบรมทราบการนํา 

3D Models ท่ีได#ไปใช#ในการแสดงผลงาน (3) เพ่ือให#ผู#เข#าอบรมทราบ

ถึงวิธีการใช#โปรแกรม Substance Painter ในการสร#างพ้ืนผิววัสดุให#มี

ความสมจริง (4) เพ่ือนําไฟล� PBR Textures ไปทําการใส4ให#แก4 3D 

Models สําหรับงานสถาปEตยกรรม เกมส� งานแสดงสินค#า ภาพยนตร�

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) ผู#เข#าอบรมสามารถใช#โปรแกรม 

Autodesk 3dsMax ในการออกแบบ 3D Models เบื้องต#น (2) ผู#เข#า

อบรมสามารถไปเรียนรู#วิธีการใช#โปรแกรม Autodesk 3dsMax ได#เอง

ในอนาคต (3) ผู#เข#าอบรมสามารถใช#โปรแกรม Substance Painter ใน

การสร#างพ้ืนผิววัสดุให#มีความสมจริง

 - งบประมาณ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยจัดอบรมการใช#โปรแกรม Autodesk 3dsMax และ

โปรแกรม Substance Painter ให#แก4บุคคลท่ัวไป ระหว4างวันท่ี 5 ตุลาคม - วันท่ี 

14 ธันวาคม 2562 ผู#เข#าร4วม จํานวน 21 คน ผลการประเมิน ดังนี้ (1) ผู#เข#าอบรม

บรรลุวัตถุประสงค�และได#ประโยชน�ท่ีได#รับจากการเข#าร4วมกิจกรรม เท4ากับ 4.71 

คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 (2) ผู#เข#าอบรมได#รับความรู#หลังจากอบรมในระดับท่ี 

"มาก" ก4อนอบรม เท4ากับ 2.46 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 หลังอบรม เท4ากับ 

4.46 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 และ (3) ความพึงพอใจโดยรวมของกิจกรรมนี้ 

เท4ากับ 4.92 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 

 - ผลสัมฤทธิ์ : ผู#เข#าอบรมสามารถใช#โปรแกรม Autodesk 3dsMax ในการ

ออกแบบ 3D Models เบื้องต#น และสามารถใช#โปรแกรม Substance Painter 

ในการสร#างพ้ืนผิววัสดุให#มีความสมจริง

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากเป2นการอบรมท่ีไม4เสียค4าใช#จ4ายจึงมีผู#สมัครเข#า

อบรมบางท4านท่ียืนยันการเข#าร4วมอบรม แต4วันจริงไม4มาอบรม ทําให#เสียสิทธิของ

คนอ่ืนในการเข#าอบรม

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย :  35,600 บาท

 - คณะสถิติ

ประยุกต�

159 โครงการ Home Coming Day  - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือเป2นเวทีในการนําเสนอและ

เผยแพร4ผลงานวิชาการด#านการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร�การบริหาร

สู4สาธารณะ (2) เพ่ือเสริมสร#างความรู# ความเข#าใจ เกี่ยวกับการ

เคล่ือนไหวทางวิชาการในสถานการณ�ท่ีเกี่ยวข#องแก4 คณาจารย� นักวิจัย

 นักศึกษา และผู#สนใจ (3) เพ่ือแลกเปล่ียนความรู#ทางวิชาการท่ีเป2น

ประโยชน�ระหว4างคณาจารย� นักวิจัย นักศึกษา และผู#สนใจ

 - งบประมาณ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  - ไม4ได#ดําเนินการจัดงาน Home Coming Day ของคณะพัฒนาสังคมและ

ส่ิงแวดล#อม เนื่องจากเกิดสถานการณ�แพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�ใหม4

 2019

 - คณะพัฒนา

สังคมและ

ส่ิงแวดล#อม

108 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

160 โครงการส4งเสริมการอ4านและ

บริการชุมชน

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือส4งเสริมและสนับสนุนให#เด็กและ

เยาวชนมีนิสัยรักการอ4าน (2) เพ่ือเสริมสร#างความสัมพันธ�กับชุมชน 

โรงเรียน บริเวณรอบสถาบัน (3) เพ่ือสร#างภาพลักษณ�ท่ีดีของสถาบันให#

เป2นท่ีรับรู#แก4สังคม (4) เพ่ือเสริมสร#างบทบาทและความรับผิดชอบของ

สถาบันท่ีมีต4อสังคม (5) เพ่ือสนับสนุนการใช#ทรัพยากรสารสนเทศ

ร4วมกันในท#องถ่ิน (6) เพ่ือเผยแพร4และกระจายองค�ความรู#สู4ท#องถ่ิน

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ4าน

มากข้ึน (2) สถาบันเป2นท่ีรู#จักของคนในชุมชนและนักเรียนบริเวณรอบ

สถาบัน (3) สถาบันมีส4วนร4วมในการพัฒนาชุมชนและโรงเรียนบริเวณ

รอบสถาบัน (4) สถาบันได#เผยแพร4องค�ความรู#และร4วมแบ4งปEน

ทรัพยากรสารสนเทศให#แก4ชุมชน

 - งบประมาณ : 25,000 บาท (เงินกองทุนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ)

  - ไม4ได#ดําเนินการจัดกิจกรรมห#องสมุดเคล่ือนท่ี เนื่องจากเกิดสถานการณ�การ

แพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ�ใหม4 2019 คณะทํางานจึงเห็นสมควร

ชะลอการดําเนินกิจกรรมออกไปก4อนเพ่ือความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน

 - สํานักบรรณ

สารการพัฒนา

161 โครงการประชาสัมพันธ�หลักสูตร

นานาชาติและหลักสูตรฝvกอบรม

นานาชาติโดยภาพรวมของ

สถาบัน (NIDA IP)

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือประชาสัมพันธ�เชิงรุกและ

เผยแพร4หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรฝvกอบรมนานาชาติต4างๆ ของ

สถาบัน (2) เพ่ือเผยแพร4ภาพลักษณ�ของสถาบันให#เป2นท่ีรู#จักแก4นานา

ประเทศ (3) เพ่ือขับเคล่ือนนโยบายเชิงรุกของสถาบันในการเพ่ิมจํานวน

นักศึกษานานาชาติ ภายใต#แนวทาง Internationalization of NIDA

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) นักศึกษา ผู#สนใจและ

สถาบันการศึกษาได#รับข#อมูลข4าวสารเกี่ยวกับสถาบันและหลักสูตรของ

สถาบันเพ่ิมมากข้ึน (2) สถาบันเป2นท่ีรู#จักในระดับนานาชาติมากยิ่งข้ึน 

(3) สนับสนุนการขับเคล่ือนนโยบายเชิงรุกของสถาบันในการเพ่ิม

จํานวนนักศึกษานานาชาติภายใต#แนวทาง Internationalization of 

NIDA 

 - งบประมาณ : 50,000 บาท (เงินรายได#ของสถาบัน)

  - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#จัดทําหนังสือประชาสัมพันธ�หลักสูตรนานาชาติ 

และหลักสูตรฝvกอบรมนานาชาติโดยภาพรวมของสถาบัน (NIDA IP) และจัดส4ง

ข#อมูลเพ่ือประชาสัมพันธ�หลักสูตรในรูปแบบ E-brochure จํานวน 3 คร้ัง ไปยัง

มหาวิทยาลัยในกลุ4มประเทศอาเซียน จํานวน 64 แห4ง กลุ4มประเทศเอเชียใต# 

จํานวน 73 แห4ง และกลุ4มประเทศญี่ปุ�นและเกาหลีใต# จํานวน 57 แห4ง 

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) ชาวต4างชาติสมัครเข#าศึกษาท่ีสถาบัน 25 ราย (ปริญญาเอก 5 

ราย และปริญญาโท 20 ราย) (2) ผู#ได#รับคัดเลือกให#เข#าศึกษา 17 ราย จําแนกราย

คณะดังนี้ คณะบริหารธุรกิจ 5 ราย คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 1 ราย คณะพัฒนา

สังคมและส่ิงแวดล#อม 9 คน คณะการจัดการการท4องเท่ียว 1 ราย และวิทยาลัย

นานาชาติ 1 ราย โดยมาจากประเทศสาธารณรัฐแห4งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน และสหรัฐอเมริกา

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 49,755 บาท

 - กองงาน

ผู#บริหาร

109 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

162 โครงการ NIDA Team Forum  - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือร4วมแลกเปล่ียนเรียนรู#ในประเด็น

ต4างๆ ท่ีมีความสําคัญในปEจจุบัน และเป2นประโยชน�ต4อคณาจารย�ภายใน

สถาบัน อันจะช4วยส4งเสริมให#เกิดความก#าวหน#าทางด#านวิชาการ รวมท้ัง

เพ่ือสร#างบรรยากาศทางวิชาการ และเป2นโอกาสอันดีท่ีคณาจารย�ท้ัง

ภายในและภายนอกสถาบัน

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : ผู#เข#าร4วมโครงการเสวนาวิชาการได#

รับทราบความก#าวหน#า ความเคล่ือนไหว และแนวโน#มทางวิชาการ 

พร#อมท้ังได#มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในประเด็นต4างๆ ระหว4าง

คณาจารย�ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน

 - งบประมาณ : 30,000 บาท (เงินรายได#ของสถาบัน)

  - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยจัดโครงการ NIDA Team Forum ประจําปw 2563 

หัวข#อ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� (Institutional Review Board: IRB)" เมื่อวันท่ี

 30 กันยายน 2563 ณ สถาบัน และ Facebook live ของสภาคณาจารย� 

 - ผลสัมฤทธิ์ : อาจารย�และผู#เข#าร4วมงานเสวนามีความรู#ความเข#าใจในเร่ือง

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� Institutional Review Board: IRB) 

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากสถานการณ�แพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสาย

พันธุ�ใหม4 2019 จึงต#องเล่ือนกําหนดการจัดโครงการ 

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 19,426 บาท

 - สภาคณาจารย�

163 โครงการส4งเสริมความรับผิดชอบ

ต4อสังคม

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือขอรับบริจาคทุนทรัพย�และอุปกรณ�

กันหนาวท่ีเป2นประโยชน�ต4อเด็กนักเรียนในถ่ินทุรกันดาร 

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการ

ช4วยเหลือสังคมมากข้ึน เป2นการเสริมสร#างบทบาทและภาพลักษณ�ของ

องค�กร

 - งบประมาณ : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#รับบริจาคทุนทรัพย�และอุปกรณ�กันหนาวท่ีเป2น

ประโยชน�ต4อเด็กนักเรียน และนําไปบริจาคให#เด็กนักเรียน โรงเรียนบ#านผาฮ้ี 

จังหวัดเชียงราย ระหว4างวันท่ี 5 - 7 มกราคม 2563 

 - ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ศิษย�เก4า และนักศึกษามีความ

รับผิดชอบและช4วยเหลือสังคมมากข้ึน รวมท้ังเป2นการเสริมสร#างบทบาทและ

ภาพลักษณ�ขององค�กร

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : ไม4ได#ใช#งบประมาณ

 - คณะ

พัฒนาการ

เศรษฐกิจ

164 โครงการความร4วมมือกับสมาคม

ศิษย�เก4า

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือจัดกิจกรรมร4วมกับสถาคมศิษย�เก4า 

คณะนิติศาสตร�

 - งบประมาณ : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  - ไม4ได#ดําเนินการ เนื่องจากเกิดสถานการณ�แพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสาย

พันธุ�ใหม4 2019

 - คณะนิติศาสตร�

110 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

165 โครงการเก็บข#อมูลด#วย

คอมพิวเตอร� และโปรแกรมการ

สุ4มตัวอย4างหลัก

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บ

ฐานข#อมูลตัวอย4างหลัก 

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : มีการจัดเก็บฐานข#อมูลตัวอย4างหลัก 

300,000 หน4วยตัวอย4างให#อยู4ในระบบท่ีมีความปลอดภัย และเป2นการ

เพ่ิมโอกาสทางธุรกิจในการให#บริการวิชาการด#านการวิจัยเชิงสํารวจ

 - งบประมาณ : 500,000 บาท (เงินรายได#สถาบัน และเงินรายได#ศูนย�)

  - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#เขียนโปรแกรมการจัดเก็บฐานข#อมูลตัวอย4างหลัก 

และการสุ4มตัวอย4างหลัก 

 - ผลสัมฤทธิ์ : ข#อมูลตัวอย4างหลักเก็บอยู4ในระบบท่ีมีความปลอดภัยทางข#อมูล 

และง4ายต4อการสุ4มตัวอย4างในการทําการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 360,000 บาท

 - ศูนย�สํารวจ

ความคิดเห็น 

"นิด#าโพล"

แผนการดําเนินงานภายใต�กลยุทธ4ท่ี 3.1 "การเพ่ิมความพึงพอใจของผู�รับบริการ"

แผนการดําเนินงานภายใต�กลยุทธ4ท่ี 3.2 "มีระบบการวัด เปรียบเทียบ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติการ"

แผนการดําเนินงานภายใต�กลยุทธ4ท่ี 2.5 "ผู�ใช�บริการมีความประทับใจสูง"

ยุทธศาสตร4ท่ี 3 "การปฏิบัติการท่ีเปRนเลิศ (Excellent Operation)"

111 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

166 โครงการประเมินผลการ

ดําเนินงานเพ่ือคัดเลือก

หน4วยงานดีเด4น สพบ. ปw 2562

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือ

คัดเลือกหน4วยงานดีเด4น (NIDA Excellence Award) (2) เพ่ือส4งเสริม

และสนับสนุนให#หน4วยงานมีการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานและการบริหารจัดการของหน4วยงาน และสร#างแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน4วยงาน รวมท้ังยกย4องชมเชย

หน4วยงานของสถาบันท่ีมีผลการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการดีเด4น 

โดยแบ4งการประเมินออกเป2น 2 กลุ4ม คือ 1. ระดับคณะ 2. ระดับสํานัก

และระดับกอง

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) บุคลากรมีการพัฒนาและปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีการพัฒนากระบวนการ

ทํางานอย4างต4อเนื่อง (2) บุคลากรและหน4วยงานมีขวัญและกําลังใจใน

การปฏิบัติงาน (3) การปฏิบัติงานในด#านต4างๆ ของสถาบัน บรรลุ

วัตถุประสงค�อย4างมีประสิทธิภาพ

 - งบประมาณ : 230,000 บาท (เงินรายได#ของสถาบัน)

  - ดําเนินการแล#วเสร็จ ผลการคัดเลือกหน4วยงานดีเด4น ดังนี้ (1) รางวัล 

"หน4วยงานดีเด4นระดับคณะ" หลักเกณฑ�การตัดสินกําหนดให#คะแนนของ

หน4วยงานท่ีได#รับรางวัลชนะเลิศจะต#องได#คะแนนไม4น#อยกว4าร#อยละ 80 แต4ไม4มี

คณะท่ีได#คะแนนตามเกณฑ� ดังนั้น จึงไม4มีคณะท่ีได#รับรางวัล ท้ังนี้ คณะท่ีได#

คะแนนสูงสุด 4 อันดับ ได#แก4 1. คณะสถิติประยุกต� 2. วิทยาลัยนานาชาติ 3. 

คณะการจัดการการท4องเท่ียว และ 4. คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล#อม และ (2) 

รางวัล "หน4วยงานดีเด4นระดับสํานักและระดับกอง" 1. รางวัลชนะเลิศ ได#แก4 

สํานักบรรณสารการพัฒนา 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได#แก4 สํานักเทคโนโลยี

สารสนเทศ 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได#แก4 กองบริการการศึกษา และ 4) 

รางวัลชมเชย ได#แก4 สํานักสิริพัฒนา

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) บุคลากรมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ตลอดจนพัฒนากระบวนการทํางานอย4างต4อเนื่อง (2) บุคลากรและหน4วยงานมี

ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน (3) การปฏิบัติงานในด#านต4างๆ ของสถาบัน 

บรรลุวัตถุประสงค�อย4างมีประสิทธิภาพ

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากเกิดสถานการณ�แพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา

สายพันธุ�ใหม4 2019 จึงไม4สามารถจัดพิธีมอบรางวัลในวันสถาปนาสถาบันได#

 - กองแผนงาน

167 โครงการ NIDA Quality Award

 ประจําปwงบประมาณ พ.ศ. 2562

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือส4งเสริมให#คณะ/ วิทยาลัย พัฒนา

ระบบคุณภาพตามเกณฑ�มาตรฐานสากลเพ่ือยกย4องและสร#างส่ิงจูงใจ

ให#กับผู#ปฏิบัติงานในการดําเนินงานจนประสบผลสําเร็จ โดยมีรางวัล

เป2นส่ือกลาง และเพ่ือให#คณะ/ วิทยาลัยท่ีได#รับรางวัล สามารถพัฒนาจน

เป2นแบบอย4าง ถ4ายทอดและกระตุ#นให#เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู#ในการ

ดําเนินงานให#กับคณะ/ วิทยาลัย

 - งบประมาณ : 158,000 บาท (เงินรายได#ของสถาบัน)

  - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#จัดการประกวด NIDA Quality Award ประจําปw

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการประกวด ดังนี้ รางวัลท่ี 1 ได#แก4 คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย� รางวัลท่ี 2 ได#แก4 คณะสถิติประยุกต� และรางวัลท่ี 3 ได#แก4 คณะ

พัฒนาการเศรษฐกิจ

 - ผลสัมฤทธิ์ : คณะ/ วิทยาลัยมีการพัฒนาดําเนินการเพ่ือเข#าสู4การรับรอง

มาตรฐานสากล

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 150,000 บาท

 - กองแผนงาน

แผนการดําเนินงานภายใต�กลยุทธ4ท่ี 3.3 "มีการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานอย<างต<อเนื่อง"

112 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

168 โครงการส4งเสริมการให#ความรู# 

การจัดทําคู4มือ/ รายงาน และ

การแปลเอกสารท่ีเกี่ยวกับการ

รับรองมาตรฐาน

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือให#บุคลากรมีความรู#ในด#านการ

รับรองมาตรฐานสากล

 - งบประมาณ : 2,000,000 บาท (เงินแผ4นดิน)

  - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#จัดสัมมนาผู#บริหารสถาบัน เร่ือง "ทิศทางการ

ปรับตัวของสถาบันในยุคหลัง COVID-19" เมื่อวันท่ี 2 กันยายน 2563

 - ผลสัมฤทธิ์ : สถาบันมีแนวทางการปรับตัวหลังจากยุค COVID-19

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 400,000 บาท

 - กองแผนงาน

169 โครงการการนําผลงานวิจัย (R2R)

 มาพัฒนาเพ่ือเพ่ิมความเป2นเลิศ

ในกระบวนงานสําคัญ

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือสนับสนุนให#บุคลากรได#พัฒนา

กระบวนการปฏิบัติงานให#มีประสิทธิภาพ ในลักษณะของการทํางาน

ข#ามหน4วยงาน ตาม 5 ระบบงานหลักท่ีสถาบันกําหนด

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : บุคลากรได#พัฒนากระบวนงานท่ี

เกี่ยวข#องให#มีประสิทธิภาพตอบสนองต4อผู#รับบริการ  และเป2นการ

ส4งเสริมให#บุคลากรได#แลกเปล่ียนเรียนรู#ประสบการณ�การปฎิบัติงาน

ข#ามหน4วยงาน

 - งบประมาณ : 1,000,000 บาท (เงินแผ4นดิน)

  - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#พัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน จํานวน 5 

กระบวนงาน ได#แก4 (1) ระบบการให#บริการนักศึกษาต4างชาติ (2) ระบบบริหาร

จัดการโครงการ (3) ระบบงานบริหารทรัพยากร (4) ระบบงานสารบัญดิจิทัล และ 

(5) ระบบงานรักษาความปลอดภัยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และได#มีการ

นําเสนอผลงานของแต4ละกระบวนงานในงาน NIDA Knowledge Forum & Best

 Practice เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2563

 - ผลสัมฤทธิ์ : กระบวนงานท้ัง 5 กระบวนงาน มีประสิทธิภาพและตอบสนอง

ผู#รับบริการ

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เกิดสถานการณ�แพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�

ใหม4 2019 จึงมีการป_ดสถาบันช่ัวคราวและให#บุคลากรทํางานท่ีบ#าน กิจกรรมบาง

กิจกรรมจึงไม4สามารถดําเนินการได#อย4างมีประสิทธิภาพ

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 357,484.54 บาท

 - กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

113 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

170 โครงการพัฒนาคุณภาพการ

ดําเนินงานคณะพัฒนาทรัพยากร

มนุษย�

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน

ของคณะอย4างเป2นระบบ (2) เพ่ือเสริมสร#างความรู# ความเข#าใจใน

เกณฑ�คุณภาพท้ังในระดับหลักสูตรและคณะแก4บุคลากร ให#สามารถ

ช4วยขับเคล่ือนคณะเข#าสู4กระบวนการและตลอดจนได#รับการรับรอง

มาตรฐานในระดับสากลได# (3) เพ่ือเสริมสร#างสภาพแวดล#อมในการ

ทํางานและความสัมพันธ�ท่ีดีระหว4างบุคลากรของคณะ ขับเคล่ือนไปสู4

การพัฒนาอย4างยั่งยืน (Sustainable Development) (4) เพ่ือส4งเสริม

สุขภาวะองค�กร (Happy Workplace) ให#บุคลากรทุกคนมีความสุขใน

การทํางาน ลดความตึงเครียดจากการทํางาน และสภาพแวดล#อม ลด

ความขัดแย#งในองค�กร เพ่ือให#การดําเนินงานของคณะเป2นไปอย4างมี

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (5) เพ่ือการรับรองมาตรฐานในระดับ

สากล ภายใต#เกณฑ�คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเป2นเลิศ ( 

EdPEx หมวดท่ี 5 การมุ4นเน#นบุคลากร 5.1 สภาพแวดล#อมการในการ

ทํางาน: วิธีการสร#างสภาพแวดล#อมในการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ และ

สนับสนุนบุคลากร และ 5.2 ความผูกพันของบุคลากร) (6) เพ่ือท่ีจะ

สามารถเป2นองค�กรสุขภาวะต#นแบบท่ีดีได#ในอนาคต

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : พัฒนาคุณภาพการดําเนินงานคณะ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย�

 - งบประมาณ : 500,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยจัดกิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา ตรวจประเมินเพ่ือ

การพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน รวมท้ังจัดกิจกรรมโยคะให#กับบุคลากรของ

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 

 - ผลสัมฤทธิ์ : คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ได#พัฒนาคุณภาพระบบงานและ

พัฒนาบุคลากรของคณะ

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากเกิดสถานการณ�แพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา

สายพันธุ�ใหม4 2019 ทําให#ต#องปรับรูปแบบกิจกรรม และบางกิจกรรมต#องถูกเล่ือน

ออกไปเพ่ือความปลอดภัย

 - ข#อเสนอแนะของการดําเนินโครงการ : เนื่องจากโลกมีการเปล่ียนแปลงอย4าง

รวดเร็ว การจัดกิจกรรมจึงอาจมีการปรับเปล่ียนไปตามความเหมาะสม

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 209,774.80 บาท

 - คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย�

114 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

171 โครงการการจัดการความรู#เพ่ือ

มุ4งสู4ความเป2นเลิศ

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือนําองค�ความรู#ท่ีได#จากการ

ดําเนินงานของหน4วยงานตามโครงสร#างการจัดการความรู#สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� มาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน 5 

กระบวนการ (2) เพ่ือพัฒนาทักษะบุคลากรเพ่ือการปฏิบัติงาน ท่ีเน#น

การตอบสนองผู#รับบริการ และการใช#ข#อมูลในการวิเคราะห�ปEญหาอย4าง

เป2นระบบ (3) เพ่ือส4งเสริมการเผยแพร4และแลกเปล่ียนความเรียนรู#

ร4วมกันท้ังระบบออนไลน�และออฟไลน� มีการรวบรวมและจัดเก็บข#อมูล

ท่ีสะดวกต4อการเข#าถึงของบุคลากร

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) มีการปรับปรุงและพัฒนาการ

ปฏิบัติงานท่ีเกิดจากองค�ความรู#ของหน4วยงานภายในสถาบันอย4าง

ต4อเนื่องและยั่งยืน (2) บุคลากรมีทักษะและความรู#ในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือตอบสนองผู#รับบริการ (3) เกิดระบบข#อมูลการปฏิบัติงานท่ีสะดวก

ต4อการเข#าถึงข#อมูล

 - งบประมาณ : 500,000 บาท (เงินแผ4นดิน)

  - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยนําองค�ความรู#ท่ีได#จากการดําเนินงานของหน4วยงาน

ตามโครงสร#างการจัดการความรู#ของสถาบัน มาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน

 จํานวน 5 กระบวนการ พร#อมเผยแพร4และแลกเปล่ียนเรียนรู#ร4วมกัน รวมท้ังจัด

งาน NIDA Knowledge Forum & Best Practice เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2563 

มีผู#เข#าร4วม จํานวน 450 คน

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) บุคลากรได#พัฒนาทักษะเพ่ือการปฏิบัติงานท่ีเน#นการ

ตอบสนองผู#รับบริการ และการใช#ข#อมูลในการวิเคราะห�ปEญหาอย4างเป2นระบบ (2) 

สถาบันพัฒนาการปฏิบัติงานท่ีเกิดจากองค�ความรู#ของหน4วยงานภายในสถาบัน

อย4างต4อเนื่องและยั่งยืน

 - ปEญหา/ อุปสรรค : (1) การจัดสรรงบประมาณมีความล4าช#า (2) เกิด

สถานการณ�แพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�ใหม4 2019 จึงมีการป_ด

สถาบันช่ัวคราว (3) เกิดความล4าช#าในการติดต4อส่ือสาร

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 171,099.40บาท

 - กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

115 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

172 โครงการเพ่ิมขนาดและปรับปรุง

แก#ไขข#อมูลตัวอย4างหลัก (Master

 Sample) สําหรับการสํารวจ

ความคิดเห็น

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือปรับปรุงแก#ไขข#อมูลของตัวอย4าง

หลักท่ีมีอยู4เดิมให#เป2นปEจจุบัน และเพ่ือเพ่ิมขนาดตัวอย4างหลักให#

ครอบคลุมทุกกลุ4มลักษณะทางชีวสังคมในสัดส4วนท่ีเหมาะสม ให#มีขนาด

มากพอท่ีจะใช#เป2นตัวแทนในการแสดงความคิดเห็นท้ังด#านโพล

สาธารณะ และด#านธุรกิจโพล

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : ศูนย�ฯ มีขนาดตัวอย4างหลักเพ่ิมข้ึน และ

มีขนาดเพียงพอท่ีจะใช#เป2นตัวแทนในการสํารวจความคิดเห็นท้ังในด#าน

โพลสาธารณะ และด#านธุรกิจโพล

 - งบประมาณ : 330,000 บาท (เงินรายได#สถาบัน และเงินรายได#ศูนย�)

  - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#ปรับปรุงข#อมูลของตัวอย4างหลักท่ีมีอยู4เดิมให#เป2น

ปEจจุบัน และเพ่ิมขนาดตัวอย4างหลักด#วยการสัมภาษณ�ทางโทรศัพท� ปEจจุบันศูนย�

สํารวจความคิดเห็น "นิด#าโพล" มีตัวอย4างหลักท่ีมีอยู4ในระบบฐานข#อมูล จํานวน 

318,187 หน4วยตัวอย4าง

 - ผลสัมฤทธิ์ : ศูนย�มีขนาดตัวอย4างหลักเพ่ิมข้ึน และมีเพียงพอท่ีจะใช#เป2นตัวแทน

ในการสํารวจความคิดเห็นท้ังในด#านโพลสาธารณะ และด#านธุรกิจโพล

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากสถานการณ�การแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา

สายพันธุ�ใหม4 2019 ส4งผลกระทบให#ไม4สามารถเพ่ิมขนาดตัวอย4างหลักได#ช่ัวคราว

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 250,400 บาท

 - ศูนย�สํารวจ

ความคิดเห็น 

"นิด#าโพล"

173 โครงการเพ่ิมผลิตภาพของคณะฯ  - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือสร#างหลักสูตรระยะส้ันท่ีมี

กลุ4มเปqาหมายคือ ศิษย�เก4า และหน4วยงานราชการ (2) เพ่ือเพ่ิมรายได#

ให#แก4คณะ (3) เพ่ือใช#เป2นภาระงานแทนภาระงานสอนภาคปกติ (4) เพ่ือ

เป2นการประชาสัมพันธ�คณะอีกช4องทางหนึ่ง

  - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : มีรายได#จากการบริการวิชาการ

 - งบประมาณ : 140,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#ออกแบบและจัดหลักสูตรอบรมพ้ืนฐานทางการ

บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย� ระหว4างวันท่ี 7 - 11 กันยายน 2563 มี

ผู#เข#าร4วม จํานวน 31 คน

 - ผลสัมฤทธิ์ : คณะพัฒนทรัพยากรมนุษย�มีรายได#จากการบริการวิชาการเพ่ิมข้ึน

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากเกิดสถานการณ�แพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา

สายพันธุ�ใหม4 2019 จึงต#องเปล่ียนระยะเวลาจัดอบรมจากเดือนมีนาคม 2563 เป2น

เดือนกันยายน 2563 ทําให#ผู#สมัครเข#าอบรมยกเลิกการเข#าอบรม 30 คน 

 - ข#อเสนอแนะของการดําเนินโครงการ : ควรปรับปรุงหลักสูตรใหม4ให#เหมาะสม

กับความต#องการของผู#รับบริการ

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : ไม4ได#ใช#งบประมาณ

 - คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย�
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174 โครงการจัดการความรู#ของคณะ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย�

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือยกระดับการปฏิบัติงานให#เป2น

มาตรฐาน เพ่ือตอบสนองความต#องการของผู#มีส4วนได#ส4วนเสีย (2) เพ่ือ

รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร4ความรู#ของคณะท่ีมาจากการปรับปรุงและ

พัฒนาระบบงานของบุคลากรในคณะ (3) เพ่ือส4งเสริมและกระตุ#น

วัฒนธรรมการเรียนรู# และการแลกเปล่ียนความรู#ร4วมกันเพ่ือสร#างความ

มีส4วนร4วมของบุคลากรในคณะ (4) เพ่ือให#เกิดแนวปฎิบัติท่ีดีท่ีสามารถ

เป2นต#นแบบในการศึกษาเรียนรู#ต4อหน4วยงานภายในระดับสถาบัน และ

หน4วยงานภายนอก

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) ผลการยกระดับการปฏิบัติงานเป2น

มาตรฐาน ตอบสนองความต#องการของผู#มีส4วนได#ส4วนเสีย (2) ความรู#

ของคณะได#รับการเผยแพร4 ระบบงานของบุคลากรในคณะได#รับการ

ปรับปรุงและพัฒนา (3) เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู# และการแลกเปล่ียน

เรียนรู# (4)  มีแนวปฎิบัติท่ีดีท่ีสามารถเป2นต#นแบบในการศึกษาเรียนรู#

ต4อคณะ หน4วยงานภายในระดับสถาบันและหน4วยงานภายนอก 

 - งบประมาณ : 100,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยจัดกิจกรรมการจัดการความรู# จํานวน 4  กิจกรรม 

ดังนี้ (1) การจัดทําแผนการจัดการความรู#คณะ (2) การเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู#

หรือการถ4ายทอด Best Practices (3) จัดทํา Infographic เผยแพร4ความรู#ผ4าน

ช4องทางการส่ือสารออนไลน� และ (4) จัดทําแนวปฏิบัติท่ีดีของปwงบประมาณ พ.ศ. 

2563

 - ผลสัมฤทธิ์ : องค�ความรู#ของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ได#รับการเผยแพร4 และ

ระบบงานของบุคลากรในคณะได#รับการปรับปรุงและพัฒนา สามารถตอบสนอง

ความต#องการของผู#มีส4วนได#ส4วนเสีย

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากเกิดสถานการณ�แพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา

สายพันธุ�ใหม4 2019 ทําให#การดําเนินโครงการล4าช#า

 - ข#อเสนอแนะของการดําเนินโครงการ : ควรปรับรูปแบบการจัดการความรู#ร4วม

ไปกับโครงการอ่ืนๆ ของคณะ

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : ไม4ได#ใช#งบประมาณ

 - คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย�
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175 โครงการพัฒนาระบบงานประกัน

คุณภาพการศึกษาตามแนวทาง

มาตรฐานสากล

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานให#

เกิดผลผลิตและผลลัพธ�ตามแผนยุทธศาสตร�ของสถาบัน และแผน

ยุทธศาสตร�ของคณะ (2) เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมด#านการประกัน

คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ�ท่ีเกี่ยวข#อง รวมถึงการจัดทํารายงาน (3) 

เพ่ือดําเนินการตรวจประเมินรายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ท้ังระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจําปwให#ดําเนินไปด#วยความ

เรียบร#อย (4) เพ่ือให#บุคลากรมีการปรับเปล่ียนแนวทางการทํางานตาม

เกณฑ�สากล โดยเน#น 3 เร่ือง คือ 1. System thinking 2. 

Manatement by fact และ 3. PDCA

 - งบประมาณ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#เตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษา ของหลักสูตร

การเรียนการสอนของคณะรัฐประศาสนศาสตร� และพัฒนาการทํางานของคณะให#

สอดคล#องกับเกณฑ� AUN-QA

 - ผลสัมฤทธิ์ : ระบบงานของคณะได#รับการพัฒนา และหลักสูตรทุกหลักสูตรของ

คณะรัฐประศาสนศาสตร�มีความพร#อมในการขอรับการรับรองจาก AUN-QA

 - ปEญหา/ อุปสรรค : การแก#ไข/ ปรับปรุงรายงานการประเมินตนเองมีความล4าช#า

 ทําให#ส4งเล4มรายงานให#คณะกรรมการล4าช#ากว4าท่ีกําหนดประมาณ 1 เดือน

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 30,540 บาท

 - คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร�

176 โครงการพัฒนากระบวนการ

ภายในของสภาคณาจารย�เพ่ือ

ตอบสนองนโยบายของสถาบัน

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือพัฒนากระบวรการทํางานของสภา

คณาจารย�

 - งบประมาณ : 20,000 บาท (เงินรายได#ของสถาบัน)

  - ไม4ได#ดําเนินการสรุปเนื้อหาของการจัด NIDA Team Forum ประจําปw 2563 

หัวข#อ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� (Institutional Review Board: IRB)" 

เนื่องจากเล่ือนการจัด NIDA Team Forum ประจําปw 2563 เป2นวันท่ี 30 

กันยายน 2563 จึงไม4สามารถสรุปเนื้อหา และจัดทําเป2น Infographic ได#ทัน

ภายในปwงบประมาณ พ.ศ. 2563

 - สภาคณาจารย�
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177 โครงการบริหารจัดการความรู#

ภายในองค�การ (KM)

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือให#บุคลากรได#มีกิจกรรมท่ี

ก4อให#เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู#ร4วมกัน (2) เพ่ือสร#างความรัก ความ

สามัคคี และบรรยากาศการทํางานท่ีดีในองค�กร  (3) เพ่ือให#บุคลากรได#

พัฒนางานของตนและทํางานได#อย4างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) บุคลากรได#มีกิจกรรมท่ีก4อให#เกิด

การแลกเปล่ียนเรียนรู#ร4วมกัน (2) บุคลากรมีความรัก ความสามัคคี 

และบรรยากาศการทํางานท่ีดีในองค�กร (3) บุคลากรได#พัฒนางานของ

ตนและทํางานได#อย4างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 - งบประมาณ : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยจัดกิจกรรมการจัดการความรู#คณะพัฒนาการ

เศรษฐกิจ และเผยแพร4ผลงานผ4าน Workplace by facebook (Econ Group) 

รวมท้ังจัดเก็บความรู# โดยภาพถ4ายการจัดกิจกรรม และ INFOGRAPHIC

 - ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรของคณะพัฒนาการเศรฐกิจมีการแลกเปล่ียนเรียนรู#ร4วมกัน

 รวมท้ังได#พัฒนางานของตน และทํางานได#อย4างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 5,426 บาท

 - คณะ

พัฒนาการ

เศรษฐกิจ

178 โครงการบริหารจัดการความรู#

ภายในองค�การ

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือส4งเสริมให#เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู# 

แสวงหาความรู#สนับสนุนการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานแก4บุคลากร

ของคณะ เข#าใจหลักการวิเคราะห� สังเคราะห�งานประจํา

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : เกิดการพัฒนา เรียนรู# แลกเปล่ียน

ประสบการณ� และพัฒนางานประจําเพ่ือให#ผลการปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพสูงสุด

 - งบประมาณ : 5,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยมีการจัดการความรู#ของคณะนิติศาสตร� รวมท้ังอบรม

ปฏิบัติ จัดประกวดผลงานกระบวนการ และประชุมทีม เมื่อวันท่ี 19 และวันท่ี 26 

กุมภาพันธ� 2563

 - ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรเข#าในการดําเนินงานวิจัย R2R เกิดการพัฒนา เรียนรู# 

แลกเปล่ียนประสบการณ� และพัฒนางานประจําเพ่ือให#ผลการปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพสูงสุด

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 5,000 บาท

 - คณะนิติศาสตร�

แผนการดําเนินงานภายใต�กลยุทธ4ท่ี 3.4 "มีแผนพัฒนาสู<องค4กรท่ีมีความคล<องตัว"
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179 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถ

และประสิทธิภาพของสถาบัน

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและ

ประสิทธิภาพของสถาบันให#มีความเป2นเลิศ และมุ4งสู4องค�กรท่ีมีความ

คล4องตัวทางด#านต4างๆ

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : สถาบันมีขีดความสามารถและ

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมท้ังมีผลงานเชิงวิชาการ และองค�ความรู#ต4างๆ ท่ี

เป2นประโยชน�ต4อสังคม ประเทศชาติ ได#เผยแพร4ออกไปสู4สังคมในวง

กว#าง 

 - งบประมาณ : 8,000,000 บาท (เงินรายได#ของสถาบัน)

  - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#ดําเนินการศึกษาโครงสร#างองค�การและกรอบ

อัตรากําลังของสถาบัน นอกจากนี้ยังได#เตรียมความพร#อมสําหรับการจัดประชุม

วิชาการระดับชาติ การจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ICADA) และการ

จัดประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ (ICCS) 

 - ผลสัมฤทธิ์ : สถาบันมีขีดความสามารถและประสิทธิภาพมากข้ึน รวมท้ังได#

เผยแพร4ผลงานวิชาการ และองค�ความรู#ท่ีเป2นประโยชน�ต4อสังคมประเทศชาติ 

กลุ4มเปqาหมายสามารถเข#าถึง เข#าใจและนําไปประยุกต�ใช#ให#เกิดประโยชน�ต4อตนเอง

 สังคม และประเทศชาติ

 - ปEญหา/ อุปสรรค : สถานการณ�แพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�ใหม4 

2019 เป2นข#อจํากัดสําคัญ ทําให#ต#องปรับ/ เล่ือนการดําเนินกิจกรรมต4างๆ ตามท่ี

ได#วางแผนไว#

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 5,442,896.63 บาท

 - กองแผนงาน

180 โครงการ NIDA Transformation  - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือสร#างหลักสูตรให#มีความยืดหยุ4น

ตอบสนองต4อกลุ4มเปqาหมาย (2) เพ่ือพัฒนาเทคนิคและวิธีการเรียนการ

สอน (3) เพ่ือขยายฐานกลุ4มผู#เรียนให#สนองการเรียนรู#ตลอดชีวิต 

(Lifelong learning)

 - งบประมาณ : 4,000,000 บาท (เงินรายได#สถาบัน)

 - ไม4ได#ดําเนินการ เนื่องจากเกิดสถานการณ�แพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสาย

พันธุ�ใหม4 2019

 - กองงาน

ผู#บริหาร

120 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

181 โครงการขับเคล่ือนการเปล่ียน

สถานภาพสู4การเป2น

สถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ

ระยะท่ี 5 สพบ.

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือให#การดําเนินการและขับเคล่ือนการ

เปล่ียนสถานภาพสถาบันสู4การเป2นสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ 

ระยะท่ี 5 เป2นไปอย4างมีประสิทธิภาพ

 - งบประมาณ : 1,200,000 บาท (เงินรายได#ของสถาบัน)

 - กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

  - ดําเนินการแล#วเสร็จ ดังนี้ (1) ประชุมสร#างความเข#าใจและแลกเปล่ียนเรียนรู#เกี่ยวกับ

การเป2นสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ เรื่อง "การรายงานความคืบหน#าในการจัดทํา

ระบบงานและข#อบังคับเพื่อการบริหารจัดการสถาบันภายในพระราชบัญญัติใหม4 ครั้งที่ 

1" (2) ประชุมจัดทําข#อบังคับเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและมาตรฐานภาระ

งาน จํานวน 2 ครั้ง (3) ส4งบุคลากรเข#าอบรมหลักสูตร HR Fundamental Skill (4) 

ประชุมคณะกรรมการกํากับและติดตามการดําเนินการจัดทําระบบงานและข#อบังคับเพื่อ

การเปล่ียนสถานภาพเป2นสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ (5) ประชุมคณะกรรมการ

จัดทําข#อเสนอปรับปรุงโครงสร#างองค�การ (6) ประชุมคณะกรรมการจัดทําระบบงาน

และข#อบังคับด#านการบริหารทรัพยากรบุคคล (7) ประชุมคณะกรรมการจัดทําระบบงาน

และข#อบังคับด#านการบริหารจัดการ (8) ประชุมคณะกรรมการจัดทําระบบงานและ

ข#อบังคับด#านการเงินและการตรวจสอบ (9) ประชุมคณะกรรมการจัดทําระบบงานและ

ข#อบังคับด#านการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ (10) ประชุมคณะกรรมการจัดทํา

ระบบงานและข#อบังคับด#านแผนงาน (11) แต4งต้ังอนุกรรมการจัดทําข#อร4างบังคับฯ ที่

เกี่ยวข#องกับตําแหน4งทางวิชาการของผู#ทรงคุณวุฒิภายนอก (12) แต4งต้ังอนุกรรมการ

จัดทําร4างข#อบังคับฯ ที่เกี่ยวข#องกับตําแหน4งทางวิชาการ (13) จัดการประชุม

คณะอนุกรรมการจัดทําร4างข#อบังคับฯ ที่เกี่ยวกับภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน

ของสถาบัน (14) จัดการประชาพิจารณ�ร4างข#อบังคับฯ ว4าด#วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ� และ

วิธีการได#มาซึ่งผู#ดํารงตําแหน4งอธิการบดีและรองอธิการบดี พ.ศ. .......... และ (15) 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข#อ "การแปลงข#อบังคับด#านการบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู4

การปฏิบัติ (From Regulation TO Execution)"

 - ผลสัมฤทธ์ิ : สถาบันเปล่ียนสถานภาพสู4การเป2นสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐได#

อย4างเรียบร#อย 

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากเกิดสถานการณ�แพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�

ใหม4 2019 ต#องใช#การประชุมออนไลน� จึงเกิดความล4าช#าในการออกข#อบังคับบางฉบับ
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

182 โครงการศึกษาออกแบบการปรับ

โครงสร#างองค�การและกรอบ

อัตรากําลัง สพบ.

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือศึกษาโครงสร#างองค�กรของสถาบันท่ี

มีประสิทธิภาพ

 - งบประมาณ : 1,200,000 บาท (เงินรายได#ของสถาบัน)

  - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#ถอดรหัสวิสัยทัศน�และยุทธศาสตร�ของสถาบัน 

สํารวจและศึกษาข#อมูลเกี่ยวกับสถาบัน สัมภาษณ�เชิงลึกผู#บริหารและผู#ท่ีเกี่ยวข#อง

 ประชุมเชิงปฏิบัติการร4วมกับคณะผู#บริหาร คณะกรรมการบริหารสถาบัน และ

คณะกรรมการจัดทําข#อเสนอปรับปรุงโครงสร#างองค�การ และผู#ท่ีเกี่ยวข#อง เพ่ือ

พัฒนายุทธศาสตร�การเปล่ียนแปลง และกลยุทธ�การส่ือสารของสถาบัน

 - ผลสัมฤทธิ์ : มีข#อสรุปท่ีได#จากการดําเนินการ และเสนอต4อคณะกรรมการกํากับ

โครงการ/ คณะผู#บริหาร คณะกรรมการบริหารสถาบัน และคณะกรรมการจัดทํา

ข#อเสนอปรับปรุงโครงสร#างองค�การ

 - ปEญหา/ อุปสรรค : การนัดหมายวันของผู#เข#าร4วมกิจกรรมต4างๆ มีความ

ยากลําบาก เนื่องจากมีระยะเวลาในการดําเนินการจํากัดและเร4งด4วน

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 443,685.22 บาท

 - กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

183 โครงการศึกษาธรรมาภิบาลและ

ความพึงพอใจต4อผลงานของ

ผู#บริหารสถาบัน

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือศึกษาธรรมาภิบาลและความพึง

พอใจของ "ผู#มีส4วนได#ส4วนเสีย" ต4อการบริหารงานของผู#บริหารสถาบัน 

และเพ่ือเป2นการสะท#อนผลการปฏิบัติงานของผู#บริหารสถาบันในรอบปw

ท่ีมีการประเมิน 

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) ผู#บริหารสถาบันได#รับทราบความ

คิดเห็นของคณาจารย� และบุคลากรท่ีมีต4อการบริหารงานของผู#บริหาร

สถาบัน (2) เป2นการเป_ดโอกาสให#บุคลากรทุกสายได#แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับนโยบาย และการบริหารงานของผู#บริหารสถาบัน (3) เป2นการ

กระตุ#นให#บุคลากรมีความสนใจ ติดตามผลการบริหารงานของผู#บริหาร

สถาบัน

 - งบประมาณ : 100,000 บาท (เงินรายได#ของสถาบัน)

  - ไม4ได#ดําเนินการ เนื่องจากเกิดสถานการณ�แพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสาย

พันธุ�ใหม4 2019 ติดต4อกันหลายเดือน ส4งผลให#ไม4สามารถดําเนินการศึกษาธรร

มาภิบาลและความพึงพอใจต4อผลงานของผู#บริหารสถาบันได#ทันตามกําหนดเวลา 

ท้ังนี้ อยู4ระหว4างทบทวนข#อคําถามท่ีจะใช#ในการสอบถามความคิดเห็นของ

ประชาคมในปwงบประมาณต4อไป

 - สภาคณาจารย�

แผนการดําเนินงานภายใต�กลยุทธ4ท่ี 3.5 "เสริมสร�างธรรมาภิบาลในการดําเนินงาน"
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

184 โครงการสภาสถาบันพบประชาคม  - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของ

สภาสถาบันในปwท่ีผ4านมาต4อประชาคมนิด#า และ (2) เพ่ือรับฟEงความ

คาดหวัง และความคิดเห็นของประชาคมต4ออนาคตนิด#า

 - งบประมาณ : 30,000 บาท (เงินรายได#ของสถาบัน)

  - ไม4ได#ดําเนินการจัดงานสภาสถาบันพบประชาคม เนื่องจากท่ีประชุมสภา

สถาบัน คร้ังท่ี 5/2563 เมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน 2563 กําหนดให#จัดงานสภา

สถาบันพบประชาคม ในวันท่ี 21 ตุลาคม 2563 เพ่ือให#รวบรวมข#อมูลท่ีได#จาก

การประชุม Retreat สภาสถาบัน ปw 2563 ในวันท่ี 23 กันยายน 2563 มา

 - สํานักงานสภา

สถาบัน

185 โครงการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร4งใสในการดําเนินงาน 

สพบ.

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือให#ความรู#ในการประเมินผล

ระดับคุณธรรมและความโปร4งใสในการดําเนินงานของหน4วยงานภาครัฐ 

(2)  เพ่ือจัดเตรียมความพร#อมในการเข#ารับการประเมินผลระดับ

คุณธรรมและความโปร4งใสในการดําเนินงานของหน4วยงานภาครัฐ

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : สถาบันได#รับผลคะแนนตามตัวช้ีวัด 

ก.พ.ร. 5 : ระดับคุณธรรมและความโปร4งใสในการดําเนินงานของ

สถาบัน ในระดับ 4 คือ มีระดับคุณธรรมและความโปร4งใสในการ

ดําเนินงานสูง

 - งบประมาณ : 20,000 บาท (เงินรายได#ของสถาบัน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยจัดประชุมคณะทํางานโครงการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร4งใสในการดําเนินงานภาครัฐ สพบ. จํานวน 4 คร้ัง รวมท้ังจัดกิจกรรม

ตอบแบบวัดการรับรู#ของผู#มีส4วนได#สีย (IIT) เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2563 

 - ผลสัมฤทธิ์ : ผลการประเมินความโปร4งใส (ITA) ของสถาบัน เท4ากับ ร#อยละ 

84.09

 - ปEญหา/ อุปสรรค : ประเด็นการประเมินในปwงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวช้ีวัดท่ี 

10 ตัวช้ีวัดย4อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพ่ือการปqองกันการทุจริตของสํานักงาน 

ป.ป.ช. มีการเปล่ียนแปลงข#อมูลท่ีใช#ประกอบการพิจารณา เอกสารท่ีสถาบัน

เผยแพร4และส4งให#สํานักงาน ป.ป.ช. ไม4สอดคล#องกับแนวทางการพิจารณา

 - ข#อเสนอแนะของการดําเนินโครงการ : ในปwงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบัน

กําหนดแนวทางแก#ไข โดยศึกษาข#อมูลจากองค�กรท่ีได#คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

ในข#อดังกล4าวแล#ว และได#กําหนดแนวทางในการเผยแพร4และส4งข#อมูลประกอบให#

ครอบคลุมผลการวิเคราะห�การประเมินท้ัง 3 ด#าน รวมท้ังจัดทํามาตรการเพ่ือ

ขับเคล่ือนส4งเสริมคุณธรรมและความโปร4งใสภายในหน4วยงานให#ดีขึ้นและติดตาม

การดําเนินงานให#เกิดการปฏิบัติตามมาตรการปqองกันการทุจริตอย4างเป2นรูปธรรม

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 5,646 บาท

 - กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

123 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

186 โครงการการสนับสนุนกองทุน

ส4งเสริมและพัฒนางานวิจัย

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือให#ทุนสนับสนุนแก4คณาจารย�ภายใน

สถาบัน

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : องค�ความรู#และผลงานวิจัยท่ีมี

คุณภาพสูง ท่ีเป2นประโยชน�ต4อการเรียนการสอนในสาขาต4างๆ ของ

สถาบัน และผลงานการตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

 - งบประมาณ : 6,000,000 บาท (เงินรายได#ของสถาบัน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยดําเนินการให#ทุนสนับสนุนด#านงานวิจัยแก4อาจารย�

ภายในสถาบัน จํานวน 58 ทุน

 - ผลสัมฤทธิ์ : สถาบันมีองค�ความรู#และผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูง เป2นประโยชน�

ต4อการเรียนการสอนในสาขาต4างๆ รวมท้ังมีผลงานตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เกิดสถานการณ�แพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�

ใหม4 2019 ทําให#ดําเนินการได#ช#ากว4าแผน และมีจํานวนผู#ขอรับทุนลดน#อยลง 

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 2,668,950 บาท

 - สํานักวิจัย

187 โครงการสรรหาบุคลากรท่ีมี

คุณภาพ

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือการสรรหาคณาจารย� บุคลากร ท่ีมี

คุณภาพ ให#สอดคล#องกับอัตราส4วนอาจารย�ต4อนักศึกษา

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : ได#คณาจารย�ท่ีมีความรู#ความสามารถสูง

 - งบประมาณ : 1,900,000 บาท (เงินรายได#ของสถาบัน และเงินทุน

คณะ (หมวดเงินเดือน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#สรรหาคณาจารย�ใหม4ของคณะนิเทศศาสตร�และ

นวัตกรรมการจัดการ จํานวน 2 ราย ได#แก4 (1) อาจารย� ดร.ธีรติร� บันเทิง บรรจุ

เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 และ (2) ผู#ช4วยศาสตราจารย� ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ 

อยุธยา บรรจุเมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2562 

 - ผลสัมฤทธิ์ : คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการมีบุคลากรท่ีมี

คุณภาพสูง สอดคล#องกับภารกิจของคณะและสถาบัน

 - คณะนิเทศ

ศาสตร�และ

นวัตกรรมการ

จัดการ

ยุทธศาสตร4ท่ี 4 "ทรัพยากรท่ีเปRนเลิศ (Excellent Resources)"

แผนการดําเนินงานภายใต�กลยุทธ4ท่ี 4.1 "รักษาและเพ่ิมความโดดเด<นของอาจารย4ประจํา"
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

188 โครงการสร#างความเข#มแข็งด#าน

งานวิจัย

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือให#ภารกิจด#านการวิจัยมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุ4งเน#นการทําวิจัยเชิงรุกเพ่ือการ

พัฒนาประเทศและสอดคล#องกับยุทธศาสตร�สถาบัน (2) เพ่ือขับเคล่ือน

งานวิจัยของสถาบันเพ่ือนําไปสู4การสืบค#นและการอ#างอิง (citation) ซึ่ง

เป2นแนวทางขับเคล่ือนสถาบันไปสู4สถาบันการศึกษาระดับสากล

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) สถาบันได#ผลิตงานวิจัยท่ีสอดคล#อง

กับความต#องการทางสังคมและประเทศ (2) สถาบันมีความเข#มแข็ง

ทางด#านงานวิจัยด#านพัฒนบริหารศาสตร�

 - งบประมาณ : 800,000 บาท (เงินรายได#ของสถาบัน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#จัดกิจกรรมส4งเสริมด#านการวิจัยแก4อาจารย�ของ

สถาบัน เพ่ือเสริมสร#างประสิทธิภาพและประสิทธิผล มุ4งเน#นการทําวิจัยเชิงรุกเพ่ือ

พัฒนาประเทศและสอดคล#องกับยุทธศาสตร�สถาบัน รวมท้ังขับเคล่ือนการสืบค#น

และการอ#างอิง (citation) 

 - ผลสัมฤทธิ์ : สถาบันมีงานวิจัยท่ีสอดคล#องกับความต#องการทางสังคมและ

ประเทศ และมีความเข#มแข็งทางด#านงานวิจัยด#านพัฒนบริหารศาสตร�

 - สํานักวิจัย

189 โครงการพัฒนาศักยภาพด#านการ

เผยแพร4งานวิจัย

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือให#บุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุนมีความรู# ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานด#านงาน

วิชาการ และงานสนับสนุนวิชาการ

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) บุคลากรท่ีเข#ารับการอบรมได#นําผล

มาประยุกต�ใช#ในการปฏิบัติงาน ก4อให#เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

สูงข้ึน (2) สถาบันมีบุคลากรท่ีมีความรู#และมีทักษะในการใช#เทคโนโลยี 

เพ่ือผลิตส่ือในการเผยแพร4งานวิจัย

 - งบประมาณ : 10,000 บาท (เงินรายได#ของสถาบัน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข#อ “การจัดประชุม 

Online ด#วย Microsoft Teams” แก4บุคลากรของสถาบัน เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 

2563 มีผู#เข#าร4วม จํานวน 13 คน

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) บุคลากรท่ีเข#าร4วมนําความรู#ไปประยุกต�ใช#ในการปฏิบัติงานได#

อย4างมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสูงข้ึน (2) บุคลากรมีความรู#และทักษะในการ

ใช#เทคโนโลยีเพ่ือผลิตส่ือในการเผยแพร4งานวิจัย

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 6,140 บาท

 - สํานักวิจัย

แผนการดําเนินงานภายใต�กลยุทธ4ท่ี 4.2 "พัฒนาบุคลากรสู<ความเปRนมืออาชีพ"
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

190 โครงการสัมมนาเพ่ือเสริมสร#าง

ประสบการณ�ฝvกอบรม

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือเป_ดโลกทัศน�แห4งการเรียนรู#ด#าน

การบริหารงานฝvกอบรมให#กับบุคลากรของสํานักสิริพัฒนา (2) เพ่ือนํา

แนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) จากหน4วยงานท้ังภายในและภายนอก

ประเทศมาพัฒนาปรับใช#กับการปฏิบัติงานภายในสํานักสิริพัฒนาในมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) ผู#เข#าร4วมการสัมมนาได#เป_ดโลกทัศน�

แห4งการเรียนรู#ด#านการบริหารงานฝvกอบรม (2) ผู#เข#าร4วมการสัมมนานํา

แนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) จากหน4วยงานท้ังภายในและภายนอก

ประเทศมาพัฒนาปรับใช#กับการปฏิบัติงานภายในสํานักสิริพัฒนาในมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

 - งบประมาณ : 745,000 บาท (เงินทุนสํานัก)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยจัดสัมมนาเพ่ือเสริมสร#างประสบการณ�ฝvกอบรมแก4

บุคลากรสํานักสิริพัฒนา โดยศึกษาดูงานหน4วยงานต#นแบบด#านการบริหารจัดการ

การพัฒนาบุคลากร การจัดฝvกอบรม และการบริหารจัดการภายในหน4วยงาน มี

ผู#เข#าร4วม จํานวน 26 คน

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) ผู#เข#าร4วมได#เป_ดโลกทัศน�การเรียนรู#ด#านการบริหารงานฝvกอบรม

 และนําแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช#กับการปฏิบัติงานได#อย4างมีประสิทธิภาพ (2) มี

ความร4วมมือกับหน4วยงานต4างๆ เพ่ือร4วมพัฒนาหลักสูตรและความร4วมมือด#าน

ต4างๆ รวมถึงขยายฐานลูกค#าในต4างประเทศ

 - ข#อเสนอแนะของการดําเนินโครงการ : ควรศึกษาหน4วยงาน/ มหาวิทยาลัย/ 

สถาบันต#นแบบด#านการพัฒนาการเรียนการสอน การฝvกอบรม ท่ีดําเนินการ

พัฒนาคนในศตวรรษท่ี 21 รวมถึงวิธีการดําเนินการ การบริหารภายใต#สภาวะ

วิกฤติต4างๆ 

 - สํานักสิริพัฒนา
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

191 โครงการสัมมนาบุคลากรประจําปw  - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือให#บุคลากรคณะมีความรู#ความ

เข#าใจเกี่ยวกับสถานการณ�และปEจจัยแวดล#อมท่ีมีผลต4อการดําเนินงาน

ของคณะท้ังในปEจจุบันและในอนาคต (2) เพ่ือให#บุคลากรคณะมีส4วนร4วม

ในการกําหนดแนวทางการพัฒนาคณะให#สอดรับเกณฑ�พัฒนาคุณภาพ

ระดับสากล (3) เพ่ือเสริมสร#างความสัมพันธ�อันดี และสร#างเครือข4าย

ความร4วมมือทางวิชาการกับหน4วยงานภายนอก

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) บุคลากรคณะมีความรู#ความเข#าใจ

เกี่ยวกับสถานการณ�และปEจจัยแวดล#อมท่ีมีผลต4อการดําเนินงานของ

คณะท้ังในปEจจุบันและในอนาคต (2) บุคลากรคณะมีส4วนร4วมในการ

กําหนดแนวทางการพัฒนาคณะให#สอดรับเกณฑ�พัฒนาคุณภาพระดับ

สากล (3) เกิดความสัมพันธ�อันดี และเครือข4ายความร4วมมือทาง

วิชาการกับหน4วยงานภายนอก

 - งบประมาณ : 460,000 บาท (เงินทุนคณะ (หมวดค4าใช#สอย))

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยจัดสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือเสริมสร#าง

ทีมงานสู4มาตรฐานสากล ประจําปwงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะนิเทศศาสตร�

และนวัตกรรมการจัดการ ระหว4างวันท่ี 20 - 21 พฤศจิกายน 2562 มีผู#เข#าร4วม 

จํานวน 22 คน

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) บุคลากรคณะมีความรู#ความเข#าใจเกี่ยวกับสถานการณ�และ

ปEจจัยแวดล#อมท่ีมีผลต4อการดําเนินงานของคณะท้ังในปEจจุบันและในอนาคต (2) 

คณะมีแนวทางการพัฒนาให#สอดรับกับเกณฑ�พัฒนาคุณภาพระดับสากล 

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 24,868 บาท

 - คณะนิเทศ

ศาสตร�และ

นวัตกรรมการ

จัดการ
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192 โครงการสัมมนาแผนประจําปw  - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานและ

ปรับปรุงการจัดทําแผนการดําเนินงานในปwถัดไป

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ :ได#รับทราบความคิดเห็น เสนอปEญหา 

และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และหาแนวทางแก#ไขปEญหาและพัฒนา

คณะต4อไป

 - งบประมาณ : 100,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยจัดสัมมนาอาจารย�และเจ#าหน#าท่ีคณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย� เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานและปรับปรุงการจัดทําแผนการ

ดําเนินงานในปwถัดไป เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2563 ผู#เข#าร4วม จํานวน 34 คน

 - ผลสัมฤทธิ์ : คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย�มีแผนการดําเนินงานในปwงบประมาณ

 พ.ศ. 2564 รวมท้ังมีการติดตามผลการดําเนินงานและนําไปปรับปรุงแผนการ

ดําเนินงานในปwถัดไป

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากเกิดสถานการณ�แพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา

สายพันธุ�ใหม4 2019 ทําให#ต#องปรับแผนและเล่ือนระยะเวลาการดําเนินงาน

 - ข#อเสนอแนะของการดําเนินโครงการ : ควรปรับระยะเวลาให#การจัดสัมมนา

อย4างน#อย 2 วัน

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 28,950 บาท

 - คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย�

193 โครงการสัมมนาพัฒนาการเรียน

การสอนคณะนิติศาสตร�

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือให#บุคลากรของคณะมีความสามารถ

ในการเช่ือมโยงข#อมูลข#อกําหนดของเกณฑ�และกระบวนการทํางานของ

คณะ ปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ือความเป2นเลิศ

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : พัฒนาแนวทางการจัดการคุณภาพ

การศึกษา ตามแนวทาง AUNQA/EdPEx 

 - งบประมาณ : 75,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดระหว4าง

อาจารย�และเจ#าหน#าท่ีของคณะนิติศาสตร� เพ่ือปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรการเรียน

การสอนเพ่ือความเป2นเลิศ ระหว4างวันท่ี 18 - 20 ธันวาคม 2562 มีผู#เข#าร4วม 

จํานวน 30 คน

 - ผลสัมฤทธิ์ : คณะมีแนวทางการจัดการคุณภาพการศึกษา ตามแนวทาง 

AUN-QA และ EdPEx

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 75,000 บาท

 - คณะนิติศาสตร�
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194 โครงการสนับสนุนผลงานการ

เล่ือนระดับสําหรับเจ#าหน#าท่ี

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือสนับสนุนผลงานวิชาการของ

บุคลากรสายสนับสนุน

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) บุคลากรสายสนับสนุนมีแรงจูงใจใน

การทําวิจัย (2) บุคลากรสายสนับสนุนมีผลงานวิจัยและสามารถนํา

งานวิจัยขอประเมินตําแหน4งวิชาการท่ีสูงข้ึนได# (3) คณะมีงานวิจัยท่ีมี

ประโยชน�ต4อการปฏิบัติงาน

 - งบประมาณ : 40,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ไม4ได#ดําเนินการ ท้ังนี้ คณะสถิติประยุกต�ได#สนับสนุนให#บุคลากรในคณะทํางาน

วิจัย จํานวน 4 ราย ซึ่งอยู4ระหว4างดําเนินการ

 - คณะสถิติ

ประยุกต�

195 โครงการอบรมหลักสูตร

ประกาศนียบัตรผู#ตรวจสอบ

ภายในภาครัฐ (CGIA) และ

หลักสูตรท่ีเกี่ยวข#องกับการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือพัฒนาและยกระดับวิชาชีพการ

ตรวจสอบภายในภาครัฐสู4มาตรฐานสากล (2) เพ่ือให#ผู#ตรวจสอบภายใน

สามารถนําความรู#ท่ีได#รับไปปรับใช#หรือประยุกต�ใช#ในการปฏิบัติงานได#

อย4างมีประสิทธิภาพ (3) เพ่ือเสริมสร#างคุณภาพให#กับระบบการ

ตรวจสอบภายในภาครัฐ เพ่ือการเป2นท่ีปรึกษาในการเพ่ิมประสิทธิผล 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริหารภาครัฐ

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) นําความรู#ท่ีได#รับไปประยุกต�ใช#ใน

การปฏิบัติงาน (2) รายงานสรุปผลจากการอบรมเสนอผู#บังคับบัญชา

และเวียนให#เจ#าหน#าท่ีตรวจสอบภายในใช#เป2นแนวทางในการปฏิบัติงาน

 - งบประมาณ : 40,000 บาท (กองทุนพัฒนาบุคลากร)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยส4งบุคลากรของสํานักงานตรวจสอบภายในเข#าอบรม

และทดสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู#ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) และ

หลักสูตรท่ีเกี่ยวข#องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน จํานวน 3 หลักสูตร

 - ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรท่ีผ4านการอบรมนําความรู#ท่ีได#รับมาประยุกต�ใช#ในการ

ทํางานอย4างมีประสิทธิภาพ

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากเกิดสถานการณ�การแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโร

นาสายพันธุ�ใหม4 2019 หน4วยงานท่ีจัดอบรมจึงเล่ือนการจัดอบรม 

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 6,200 บาท

 - สํานักงาน

ตรวจสอบภายใน
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196 โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลัก

 3Es (Efficiency & 

Effectiveness/ Engagement/ 

Enjoy)

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือทราบความต#องการในการ

พัฒนาภาษาอังกฤษของบุคลากรในคณะ (2) เพ่ือพัฒนาบุคลากรให#

สามารถใช#ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในสํานักงาน (3) เพ่ือเพ่ิม

ความสัมพันธ�ท่ีดีภายในคณะ

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) ทําให#บุคลากรของคณะ

ความสัมพันธ�ท่ีดีภายในคณะมากยิ่งข้ึน (2) มีการพัฒนาบุคลากรให#มี

ประสิทธิภาพในการทํางานท่ีดี พร#อมท้ังได#รับความรู#ทักษะภาษาอังกฤษ

 - งบประมาณ : -

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก4บุคลากรสาย

สนับสนุนของคณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล#อม ระหว4างเดือนมกราคม - เมษายน

 2563 มีผู#เข#าร4วม จํานวน 6 คน

 - ผลสัมฤทธิ์ : คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล#อมมีบุคคลากรท่ีมีความรู#ความ

เข#าใจในภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากเกิดสถานการณ�แพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา

สายพันธุ�ใหม4 2019 ทําให#ต#องมีการปรับเปล่ียนรูปแบบของกิจกรรม

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : ไม4ได#ใช#งบประมาณ

 - คณะบริหาร

การพัฒนา

ส่ิงแวดล#อม

197 โครงการพัฒนาเครือข4าย

ต4างประเทศและการประชุม

นานาชาติของผู#บริหารสถาบัน

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือเป_ดโอกาสให#นักวิชาการของ

สถาบันการศึกษาในต4างประเทศได#รู#จักและสานเครือข4ายความร4วมมือ

ทางวิชาการให#กว#างขวางยิ่งข้ึน (2) เพ่ือกระชับความสัมพันธ�และความ

ร4วมมือระหว4างสถาบันฯ กับสถาบันการศึกษาในต4างประเทศ ท้ัง

เครือข4ายความร4วมมือเดิม และเครือข4ายความร4วมมือใหม4

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) เกิดการสร#างเครือข4ายความร4วมมือ

ระหว4างสถาบันกับมหาวิทยาลัยต4างประเทศ (2) สถาบันเป2นท่ีรู#จักแก4

นักวิชาการและมหาวิทยาลัยต4างประเทศมากข้ึน

 - งบประมาณ : 3,000,000 บาท (เงินรายได#ของสถาบัน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#สนับสนุนการเดินทางไปสร#างความร4วมมือกับ

มหาวิทยาลัยในต4างประเทศของผู#บริหารสถาบัน จํานวน 3 คร้ัง ดังนี้ (1) สร#าง

เครือข4ายความร4วมมือทางวิชาการ ณ Chongqing Technology and Business

 University สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว4างวันท่ี 16 - 18 ตุลาคม 2562 (2) 

สร#างความร4วมมือและหารือทางวิชาการ ณ Excelia Group สาธารณรัฐฝร่ังเศส 

ระหว4างวันท่ี 22 - 25 พฤศจิกายน 2562 และ (3) เข#าร4วมการฝvกอบรมและสอบ

ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพสากลเกี่ยวกับข#อมูลส4วนบุคคล ณ สาธารณรัฐสิงคโปร� 

ระหว4างวันท่ี 11 - 15 กุมภาพันธ� 2563

 - ผลสัมฤทธิ์ : สถาบันมีเครือข4ายความร4วมมือกับมหาวิทยาลัยในต4างประเทศ 

และเป2นท่ีรู#จักในแวดวงนักวิชาการและมหาวิทยาลัยในต4างประเทศมากข้ึน

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 575,704.23 บาท

 - กองงาน

ผู#บริหาร

แผนการดําเนินงานภายใต�กลยุทธ4ท่ี 4.3 "เพ่ิมความเข�มแข็งเครือข<ายความร<วมมือ"
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

198 โครงการพัฒนาขีดความสามารถ

ในการแข4งขัน

 - วัตถุประสงค� : เพ่ือพัฒนาเครือข4ายของงานวิจัยท่ีเกี่ยวข#องกับการ

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข4งขัน โดยเฉพาะประเด็นท่ีเกี่ยวข#องกับ 

Micro Level โดยใช#หลักการและทฤษฎีของ Microeconomics of 

Competitiveness ของ Professor Michale Porter

 - งบประมาณ :  500,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ไม4ได#ดําเนินการ เนื่องจากเกิดสถานการณ�แพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสาย

พันธุ�ใหม4 2019

 - คณะ

บริหารธุรกิจ

199 โครงการสนับสนุนกิจกรรมความ

ร4วมมือกับมหาวิทยาลัยอินเดียน4า

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

คณาจารย� และบุคลากรของสถาบันให#มีความรู#ความสามารถเพ่ิมมาก

ข้ึน (2) เพ่ือส4งเสริมให#เกิดการแลกเปล่ียนความรู# ความเช่ียวชาญ และมี

กิจกรรมความร4วมมือทางด#านวิชาการระหว4าง 2 สถาบัน

 - งบประมาณ : 150,000 บาท (เงินรายได#ของสถาบัน)

 - ไม4ได#ดําเนินการ เนื่องจากเกิดสถานการณ�การแพร4ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนาสาย

พันธุ�ใหม4 2019

 - กองงาน

ผู#บริหาร

200 โครงการพัฒนาความร4วมมือทาง

วิชาการในประเทศหรือ

ต4างประเทศ

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและเป_ดโลกทัศน�ทาง

วิชาการ แลกเปล่ียนความรู#วิธีการปฏิบัติกับมหาวิทยาลัย St.Gallen 

และ Sapiencza University of Rome สร#างเครือข4ายและความ

ร4วมมือทางวิชาการ

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : คณาจารย�และบุคลากรของคณะนํา

ความรู#และประสบการณ�ท่ีได#รับมาประยุกต�ใช#กับงานวิชาการ งานวิจัย 

และการฏิบัติงานท่ัวไป เกิดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน เป_ดโลกทัศน�

และโอกาสในการแสวงหาความรู# และได#แนวทางประสานการสร#าง

ความร4วมมือทางด#านวิชาการกับมหาวิทยาลับในต4างประเทศ

 - งบประมาณ : 100,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ไม4ได#เดินทางไปพัฒนาความร4วมมือทางวิชาการในประเทศหรือต4างประเทศ 

ท้ังนี้ โครงการได#รับการอนุมัติและชําระเงินแล#ว และมีแผนจะดําเนินโครงการ

ระหว4างวันท่ี 7 - 19 พฤษภาคม 2563 แต4เนื่องจากเกิดสถานการณ�แพร4ระบาด

ของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�ใหม4 2019 ทําให#ไม4สามารถเดินทางได# จึงต#องเล่ือน

การเดินทางออกไปก4อน

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 100,000 บาท

 - คณะนิติศาสตร�
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

201 โครงการพัฒนาเครือข4ายงาน

ห#องสมุด

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือส4งเสริมสนับสนุนการสร#าง

เครือข4ายความร4วมมือ (2) เพ่ือการแลกเปล่ียนและทําสําเนาทรัพยากร

ระหว4างห#องสมุด (3) เพ่ือส4งเสริมการใช#ทรัพยากรร4วมกัน และแบ4งปEน

การใช# (4) เพ่ือจัดกิจกรรมต4างๆ ท่ีเกี่ยวข#องกับการดําเนินงานห#องสมุด

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : มีความร4วมมือและแบ4งปEนการใช#

ทรัพยากรสารสนเทศร4วมกัน ตลอดจนการแลกเปล่ียนความรู#และ

ประสบการณ� 

 - งบประมาณ : 45,000 บาท (เงินกองทุนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยดําเนินการ ดังนี้ (1) ประชุมความร4วมมือกับห#องสมุด

สถาบันอุดมศึกษา ประกอบด#วย 1.1 คณะทํางานฝ�ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

 จํานวน 2 คร้ัง 1.2 คณะทํางานกลุ4มวิเคราะห�ทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน 4 คร้ัง

 1.3 คณะทํางานฝ�ายบริการสารนิเทศ จํานวน 3 คร้ัง 1.4 คณะทํางานฝ�าย

วารสารและเอกสาร จํานวน 2 คร้ัง 1.5 คณะทํางานฝ�ายเทคโนโลยีสารนิเทศ 

จํานวน 1 คร้ัง และ 1.6 เครือข4ายความร4วมมือห#องสมุดด#านประกันคุณภาพ

การศึกษา จํานวน 2 คร้ัง  และ (2) แลกเปล่ียนดรรชนีวารสาร จํานวน 714 

รายการ

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) เกิดเครือข4ายความร4วมมือระหว4างห#องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

ต4างๆ และแบ4งปEนการใช#ทรัพยากรสารสนเทศร4วมกัน (2) บุคลากรของห#องสมุด

สถาบันอุดมศึกษาต4างๆ ได#แลกเปล่ียนความรู#และประสบการณ�ในการทํางาน

ร4วมกัน

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากเกิดสถานการณ�การแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโร

 - สํานักบรรณ

สารการพัฒนา

202 โครงการการสร#างเครือข4ายความ

ร4วมมือและเครือข4ายด#าน

ส่ิงแวดล#อมกับต4างประเทศ

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือสร#างเครือข4ายด#านส่ิงแวดล#อมกับ

หน4วยงานในต4างประเทศ

 - งบประมาณ : -

 - ไม4ได#ดําเนินการ เนื่องจากเกิดสถานการณ�การแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา

สายพันธุ�ใหม4 2019

 - คณะบริหาร

การพัฒนา

ส่ิงแวดล#อม

แผนการดําเนินงานภายใต�กลยุทธ4ท่ี 4.4 "พัฒนาระบบข�อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนความเปRนเลิศในการปฏิบัติงาน"
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

203 โครงการพัฒนาฐานข#อมูลดิจิทัล

สําหรับห#องสมุดอิเล็กทรอนิกส�

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือจัดหาฐานข#อมูลออิเล็กทรอนิกส�ท่ีมี

เนื้อหาสอดคล#องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน เสริมสร#าง

ศักยภาพการวิจัยของสถาบัน และรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพของการ

เป2นสถาบันบัณฑิตศึกษาทางด#านการวิจัยในระดับแนวหน#า 

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) คณาจารย� นักศึกษา นักวิจัย 

บุคลากรและผู#ใช#บริการท้ังภายในและภายนอกสถาบัน ท้ังในและ

ต4างประเทศสามารถใช#บริการข#อมูลเพ่ือการเรียนการสอน และการวิจัย 

(2) เสริมสร#างศักยภาพการวิจัยของผู#ใช#บริการ 

 - งบประมาณ : 10,714,000 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#จัดหาฐานข#อมูลอิเล็กทรอนิกส� จํานวน 22 

ฐานข#อมูล ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล#องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน 

เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศต4างๆ มีความทันสมัย และ

เป2นท่ียอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) ผู#ใช#บริการสามารถเข#าใช#บริการฐานข#อมูลเพ่ือการเรียนการ

สอนและการวิจัยได#อย4างสะดวกและรวดเร็ว (2) ผู#ใช#บริการมีศักยภาพการวิจัย (3)

 จํานวนคร้ังของการเข#าใช#ฐานข#อมูลอิเล็กทรอนิกส� (Login) โดยเฉล่ียไม4น#อยกว4า 

9,000 คร้ัง/ ฐานข#อมูล 

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 10,713,994.70 บาท

 - สํานักบรรณ

สารการพัฒนา

204 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ของสถาบันและระบบช4วยในการ

ตัดสินใจแบบอัจฉริยะ

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบ

ฐานข#อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) และระบบ

สารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS) ให#ตรงตามความ

ต#องการของผู#ใช#งานระบบ (2) เพ่ือจัดซื้อโปรแกรม SAS สําหรับใช#ใน

การเรียนการสอน

 - งบประมาณ : 9,466,800 บาท (เงินรายได#ของสถาบัน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยดําเนินการ ดังนี้ (1) บํารุงรักษาระบบ e-Thesis (2) 

บํารุงรักษาอุปกรณ�จัดเก็บข#อมูลภายนอก (SAN Storage) และอุปกรณ�กระจาย

สัญญาณ (SAN Switch) (3) บริการดูแลระบบโครงสร#างพ้ืนฐาน (4) บํารุงรักษา

ระบบฐานข#อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) (5) ภาระงานโหลด

เพ่ิมเติมระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS) และ (6) จัดซื้อ

โปรแกรม SAS สําหรับการเรียนการสอนของสถาบัน 

 - ผลสัมฤทธิ์ : ระบบสารสนเทศต4างๆ ของสถาบันได#รับการพัฒนา/ ปรับปรุงให#

ตรงตามความต#องการของผู#ใช#งาน รวมท้ังสามารถนํามาช4วยในการดําเนินงาน

และการตัดสินใจของสถาบัน

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 2,283,862.64 บาท

 - สํานัก

เทคโนโลยี

สารสนเทศ
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

205 โครงการจัดหาทรัพยากร

สารสนเทศ

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือจัดหาส่ือส่ิงพิมพ� (หนังสือ วารสาร) 

และส่ือโสตทัศน�ให#ทันสมัย พอเพียง สร#างความพึงพอใจ สนองตอบ

ความต#องการของคณาจารย� นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรของสถาบัน

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) คณาจารย� นักศึกษา นักวิจัย 

บุคลากรและผู#ใช#บริการท้ังภายในและภายนอกสถาบัน ท้ังในและ

ต4างประเทศสามารถใช#บริการข#อมูลเพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัย 

(2) เสริมสร#างศักยภาพการวิจัยของผู#ใช#บริการ (3) ผู#ใช#บริการสามารถ

ค#นหาข#อมูลและให#บริการห#องสมุดได#อย4างสะดวก รวดเร็ว

 - งบประมาณ : 4,500,000 บาท (เงินกองทุนพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศ)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด#วย หนังสือ 

จํานวน 1,336 รายการ วารสาร จํานวน 32 รายการ e-books จํานวน 223 

รายการ และฐานข#อมูลอิเล็กทรอนิกส� จํานวน 1 ฐานข#อมูล ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล#อง

กับหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และ

การเมืองของประเทศต4างๆ มีความทันสมัย และเป2นท่ียอมรับ

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) ผู#ใช#บริการสามารถเข#าใช#บริการฐานข#อมูลเพ่ือการเรียนการ

สอนและการวิจัยได#อย4างสะดวกและรวดเร็ว (2) ผู#ใช#บริการได#เพ่ิมศักยภาพการ

วิจัย

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 2,129,397.30 บาท

 - สํานักบรรณ

สารการพัฒนา
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

206 โครงการการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ

บริหารงานและการเรียนการสอน

ของสถาบัน

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือให#มีระบบสารสนเทศท่ีช4วย

สนับสนุนการเรียนการสอนให#เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (2) เพ่ือ

บํารุงรักษาระบบฐานข#อมูลสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร�แม4ข4าย

ฐานข#อมูล และระบบสารสนเทศต4างๆ ให#สามารถใช#งานได#เป2นปกติ ไม4

หยุดชะงัก (3) เพ่ือพัฒนา/ ปรับปรุงระบบสารสนเทศของสถาบันให#

สามารถใช#งานได#และเกิดประโยชน�สูงสุด (4) เพ่ือให#สถาบันมี

ซอฟต�แวร�ท่ีถูกลิขสิทธิ์เพ่ือสนับสนุนด#านการเรียนการสอนและการ

บริหารงาน

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) สถาบันมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถ

ตอบสนองความต#องการใช#งานและมีประสิทธิภาพ ช4วยส4งเสริมการ

ดําเนินการตามภารกิจของสถาบันให#บรรลุเปqาหมาย (2) เพ่ิม

ประสิทธิภาพในการให#บริการนักศึกษาโดยนําผลจากฐานข#อมูลมาใช#

สนับสนุนกลยุทธ�การให#บริการนักศึกษาในด#านส่ิงอํานวยความสะดวก

และสภาพแวดล#อมในการเรียนรู# (3) นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย�

ได#ใช#งานซอฟต�แวร�ท่ีถูกต#อง และเต็มประสิทธิภาพ (4) มีเคร่ืองมือใน

การสนับสนุนการบริหารจัดการฐานข#อมูล ทําให#ข#อมูลมีความน4าเช่ือ 

ถูกต#อง และข#อมูลมีความปลอดภัย

 - งประมาณ : 4,000,000 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#ดําเนินการ ดังนี้ (1) บํารุงรักษาอุปกรณ�จัดเก็บ

ข#อมูล (San Storage) และอุปกรณ�กระจายสัญญาณ (San Switch) (2) จัดหา

ซอฟต�แวร�ลิขสิทธิ์พ้ืนฐานสําหรับสถาบันการศึกษา (Microsoft Office) (3) 

บริการดูแลระบบโครงสร#างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (4) บํารุงรักษาระบบ

วิทยานิพนธ�อิเล็กทรอนิกส� (e-Thesis)

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) สถาบันมีระบบสารสนเทศท่ีตอบสนองความต#องการใช#งาน

และมีประสิทธิภาพ ส4งเสริมการดําเนินภารกิจของสถาบันให#บรรลุเปqาหมาย 

รวมท้ังการให#บริการนักศึกษา รวมท้ังบริหารจัดการฐานข#อมูล ทําให#ข#อมูลมีความ

น4าเช่ือ ถูกต#อง และปลอดภัย (2) นักศึกษาและบุคลากรได#ใช#ซอฟต�แวร�ท่ีถูกต#อง 

เต็มประสิทธิภาพ

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากได#รับการจัดสรรงบประมาณแผ4นดินล4าช#า จึงมี

การขอใช#งบประมาณเงินรายได#ของสถาบันสํารองไปก4อน

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย :  2,633,377.38 บาท

 - สํานัก

เทคโนโลยี

สารสนเทศ
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

207 โครงการจัดตั้งห#อง Multimedia

 Studio & Co-Working Space

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือใช#ในการเรียนการสอนและการ

บริการวิชาการ

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : สร#างภาพลักษณ�ทางวิชาการด#านนิเทศ

ศาสตร�

 - งบประมาณ : 2,815,907.25 บาท (สถาบันสนับสนุน/ ค4าธรรมเนียม)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#ปรับปรุงห#องสตูดิโอและจัดซื้อครุภัณฑ�ของห#อง

สตูดิโอ ช้ัน 7 อาคารมาลัย หุวะนันท�

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) สถาบันมีห#องสตูดิโอเพ่ือใช#ในการเรียนการสอน และการ

บริการวิชาการ (2) สถาบันมีภาพลักษณ�ทางวิชาการด#านนิเทศศาสตร�ดีขึ้น

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากเกิดสถานการณ�การแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโร

นาสายพันธุ�ใหม4 2019 ทําให#เกิดความล4าช#าเล็กน#อยในการดําเนินงาน

 - คณะนิเทศ

ศาสตร�และ

นวัตกรรมการ

จัดการ

208 โครงการพัฒนาแพลตฟอร�มการ

เรียนรู# เพ่ือตอบกลุ4มผู#เรียนทุก

ช4วงวัย (Life Long Learning)

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือพัฒนาแพลตฟอร�มการเรียนรู# โดย

ศึกษาและออกแบบเนื้อหาสําหรับตอบสนองกลุ4มเรียน

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : มีแพลตฟอร�มการเรียนรู#สําหรับ

บุคลากรภายในและภายนอกสถาบันท่ีสามารถเข#าถึงช4องทางการพัฒนา

สมรรถนะท่ีจําเป2นในศตวรรษท่ี 21 ได#มากข้ึน อย4างต4อเนื่องผ4าน

แพลตฟอร�มการเรียนรู#ท่ีพัฒนามากยิ่งข้ึน

 - งบประมาณ : 2,000,000 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#ศึกษาและออกแบบแพลตฟอร�มการเรียนรู#สําหรับ

คณาจารย� นักศึกษาและบุคลากรภายนอก ออกแบบเนื้อหาการเรียน ปรับปรุง

ระบบ e-learning และจัดทําวีดิทัศน�ผ4านระบบ lms.nida.ac.th และทดลองใช#

แพลตฟอร�มดังกล4าว 

 - ผลสัมฤทธิ์ : คณาจารย� นักศึกษา และบุคคลภายนอกสถาบันสามารถเข#าถึง

แพลตฟอร�มการเรียนรู# เป2นช4องทางการพัฒนาสมรรถนะท่ีจําเป2นในศตวรรษท่ี 21  

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากเกิดสถานการณ�การแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโร

นาสายพันธุ�ใหม4 2019 จึงทําให#การดําเนินโครงการล4าช#ากว4าท่ีกําหนดไว#

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 1,986,900 บาท

 - สํานักสิริพัฒนา
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

209 โครงการพัฒนาระบบและการจัด

กิจกรรมส4งเสริมการเข#าสู4สากลใน

ระดับสถาบัน

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือให#สถาบัน/ คณะ/ หลักสูตร 

สามารถพัฒนาคุณภาพได#ตามเกณฑ� AUN-QA (2) เพ่ือจัดทํา

แผนพัฒนาคุณภาพ ท้ังในระดับหลักสูตร/ คณะ/ สถาบัน และ (3) เพ่ือ

แลกเปล่ียนเรียนรู# และรับทราบแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพตาม

เกณฑ�สากล

 - งบประมาณ : 580,000 บาท (เงินแผ4นดิน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยพัฒนาระบบและจัดกิจกรรมส4งเสริมการเข#าสู4สากล 

ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ดังนี้ (1) ส4งเสริมการทํา ISO กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล และกองบริการการศึกษา และ (2) ประชุมเตรียมความพร#อม/ 

การซ#อมตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ� AUN-QA ระดับหลักสูตร (Mock Up 

AUN-QA slot 4 และ 5)

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) หน4วงานต4างๆ สามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได#ตาม

เกณฑ� ISO (2) หลักสูตร คณะ และสถาบัน สามารถพัฒนาคุณภาพได#ตามเกณฑ� 

AUN-QA  (3) หลักสูตร คณะ และสถาบันมีแผนพัฒนาคุณภาพ

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 322,997.65 บาท

 - กองแผนงาน
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

210 โครงการระบบสารสนเทศคณะฯ  - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและโครงสร#างพ้ืนฐานด#านเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ

อย4างต4อเนื่อง  (2) เพ่ือตอบสนองนโยบายของสถาบันในการส4งเสริม

พัฒนาระบบข#อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนความเป2นเลิศในการ

ปฏิบัติงาน (3) เพ่ือให#การบริหารจัดการด#านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารของคณะสําหรับสนับสนุนงานด#านการบริหารจัดการ และ

การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให#บริการวิชาการ เป2นไปอย4างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (4) เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในการสนับสนุนงานด#านการประกันคุณภาพการศึกษา

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) คณะมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และโครงสร#างพ้ืนฐานด#านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

ทันสมัย ปลอดภัย และพร#อมใช#งานตลอดเวลา (2) คณะมีการบริหาร

จัดการด#านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของคณะท่ีสนับสนุน

งานด#านการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การ

ให#บริการวิชาการ เป2นไปอย4างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (3) คณะ

มีระบบสารสนเทศท่ีใช#การสนับสนุนงานด#านการประกันคุณภาพ

การศึกษา

 - งบประมาณ : 450,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#พัฒนาระบบสารสนเทศ รวมท้ังจัดทําแผนประจําปw 

ปwงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด#านงบประมาณประชาสัมพันธ�ในภาพรวมของคณะ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย� และจัดทําช4องทาง รูปแบบการประชาสัมพันธ� และระบบ

ข#อมูลนักศึกษาของคณะ

 - ผลสัมฤทธิ์ : คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย�มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

โครงสร#างพ้ืนฐานด#านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ปลอดภัย 

และพร#อมใช#งาน สามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย บริการ

วิชาการ งานด#านการบริหารจัดการ รวมท้ังการประกันคุณภาพการศึกษา

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากเกิดสถานการณ�แพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา

สายพันธุ�ใหม4 2019 ทําให#ต#องปรับรูปแบบการใช#เทคโนโลยีสารสนเทศเป2น

รูปแบบออนไลน�เพ่ือดําเนินภารกิจของคณะ แม#ว4าคณะได#เตรียมการล4วงหน#าแล#ว 

แต4ก็ยังมีปEญหา/ อุปสรรคในการใช#งานพอสมควร

 - ข#อเสนอแนะของการดําเนินโครงการ : ควรมีแผนสํารองเพ่ือรองรับการใช#

เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบออนไลน�

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 351,000 บาท

 - คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย�
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

211 โครงการพัฒนาระบบงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศตาม

แนวทางมาตรฐานสากล

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือเตรียมความพร#อมในการจัด

กระบวนการทําส่ือสารสนเทศตามช4องทางการส่ือสารของคณะเพ่ือ

รองรับงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ (2) เพ่ือจัดทําส่ือสารสนเทศ

ท่ีมีเนื้อหาสนับสนุนกระบวนการส่ือสารหลักสูตรระดับปริญญาโทท่ีเข#าสู4

การประเมินสากลไปยังผู#มีส4วนได#ส4วนเสียทุกภาคส4วนตามช4องทางการ

ส่ือสารของคณะ 

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) มีความพร#อมในการจัดกระบวนการ

ทําส่ือสารสนเทศตามช4องทางการส่ือสารของคณะเพ่ือรองรับงาน

สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ (2) มีส่ือสารสนเทศท่ีมีเนื้อหาสนับสนุน

กระบวนการส่ือสารหลักสูตรระดับปริญญาโทท่ีเข#าสู4การประเมินสากล

ไปยังผู#มีส4วนได#ส4วนเสียทุกภาคส4วนตามช4องทางการส่ือสารของคณะ

 - งบประมาณ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ไม4ได#ดําเนินการ เนื่องจากเกิดสถานการณ�การแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา

สายพันธุ�ใหม4 2019 จึงไม4สามารถดําเนินโครงการได#ตามแผน

 - คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร�

212 โครงการปรับปรุงเว็บไซต�  - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือปรับปรุงข#อมูลบนเว็บไซต�ให#มีความ

ทันสมัย เป2นปEจจุบัน

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : ข#อมูลทันสมัย เป2นปEจจุบัน และ

สามารถค#นหาข#อมูลได#ง4าย 

 - งบประมาณ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#ปรับปรุงเว็บไซต�คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรม

การจัดการให#มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานและค#นหาข#อมูล

 - ผลสัมฤทธิ์ : ผู#ใช#เว็บไซต�สามารถเข#าถึงข#อมูลได#ง4าย สะดวกและรวดเร็ว และ

ข#อมูลมีความทันสมัย

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : ไม4ได#ใช#งบประมาณ

 - คณะนิเทศ

ศาสตร�และ

นวัตกรรมการ

จัดการ

213 โครงการปรับปรุงเว็บไซต�และ

ฐานข#อมูลงานวิจัยของสํานักวิจัย

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือปรับปรุงเว็บไซต�ให#ข#อมูลมีความ

ทันสมัย ง4ายต4อการค#นหา

 - งบประมาณ : 30,000 บาท (เงินทุนสํานัก)

 - ไม4ได#ดําเนินการ เนื่องจากเกิดสถานการณ�การแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา

สายพันธุ�ใหม4 2019 สถาบันจึงประกาศป_ดทําการช่ัวคราว ทําให#โครงการ/ 

กิจกรรมต4างๆ ของสํานักวิจัย ต#องเปล่ียนรูปแบบหรือเล่ือนมาจัดช4วงปลายปw

งบประมาณหลายโครงการ จึงไม4ได#ดําเนินการโครงการปรับปรุงเว็บไซต�

 - สํานักวิจัย

139 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

214 โครงการการเตรียมความพร#อม

ก4อนเกษียณอายุราชการ 

ประจําปwงบประมาณ พ.ศ. 2563

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือให#ผู#เข#าร4วมโครงการมีความรู#

ความเข#าใจเกี่ยวกับความเปล่ียนแปลงในวัยสูงอายุ การเตรียมความ

พร#อมด#านต4างๆ รวมถึงแนวทางการดําเนินชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ 

(2) เพ่ือให#ผู#เข#าร4วมโครงการนําความรู#ท่ีได#ไปปรับใช#ในการดําเนินชีวิต

หลังเกษียณอายุราชการ (3) เพ่ือเป2นขวัญและกําลังใจให#แก4บุคลากร

ของสถาบัน

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) ผู#เข#าร4วมโครงการได#รับความรู# 

ตระหนักถึงความสําคัญ ความจําเป2นของการเตรียมความพร#อมก4อน

เกษียณอายุราชการ และได#แลกเปล่ียนเรียนรู#ประสบการณ� นําไปสู4การ

สร#างเคร่ือข4ายท่ีจะช4วยเหลือเกื้อกูลกันในโอกาสต4อไป (2) บุคลากรมี

ขวัญกําลังใจท่ีดี

 - งบประมาณ : 90,000 บาท (เงินรายได#ของสถาบัน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#ส4งบุคลากรท่ีจะเกษียณอายุราชการ จํานวน 2 คน 

เข#าร4วมการสัมมนากับหน4วยงานภายนอก ระหว4างวันท่ี 4 - 8 มีนาคม 2563 ณ 

ศูนย�สุขภาพมิชช่ัน จังหวัดสระบุรี โดยบุคลากรท่ีเข#าร4วมโครงการมีความสุขในการ

เข#าร4วมกิจกรรมต4างๆ ท่ีเจ#าภาพจัด และมีความพึงพอใจในการเข#าร4วมโครงการ

ระดับมาก

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) ผู#เข#าร4วมโครงการได#รับความรู# ตระหนักถึงความสําคัญ และ

ความจําเป2นของการเตรียมความพร#อมก4อนเกษียณอายุราชการ (2) ผู#เข#าร4วม

โครงการได#แลกเปล่ียนเรียนรู#ประสบการณ� และนําไปสู4การสร#างเคร่ือข4ายท่ีจะ

ช4วยเหลือเกื้อกูลกันในโอกาสต4อไป 

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 16,396 บาท

 - กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

แผนการดําเนินงานภายใต�กลยุทธ4ท่ี 4.5 "เพ่ิมความผูกพันของนักศึกษาและบุคลากร"
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

215 โครงการแข4งขันกีฬาสานสัมพันธ�

ผูกพันเพ่ือผองเรา

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือให#คณาจารย� เจ#าหน#าท่ี และ

นักศึกษาของคณะท่ีเข#าร4วมการแข4งขันกีฬาได#มีโอกาสทํากิจกรรม

ร4วมกัน  โดยใช#การแข4งขันกีฬาเป2น (2) เพ่ือเสริมสร#างความสามัคคีและ

ความสัมพันธ�ท่ีดีระหว4าง คณาจารย� นักศึกษา และเจ#าหน#าท่ี ของคณะ

ท่ีเข#าร4วมการแข4งขันกีฬา (3) เพ่ือเป2นการส4งเสริมสุขภาพ การออก

กําลังกาย การมีน้ําใจนักกีฬาของผู#เข#ารับการแข4งขัน สร#างบรรยากาศท่ี

ดีในการทํางานและการเรียน

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : เกิดเครือข4ายความร4วมมือในการ

แลกเปล่ียนเรียนรู# ความคิดเห็นระหว4างคณะ

 - งบประมาณ : 25,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#จัดกิจกรรมแข4งกีฬา และประกวดเชียร�ลีดเดอร�

ระหว4างคณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล#อม คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย� คณะ

นิติศาสตร� คณะสถิติประยุกต� และคณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ 

เมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม 2562 ผู#เข#าร4วม จํานวน 230 คน 

 - ผลสัมฤทธิ์ : เกิดเครือข4ายความสัมพันธ� ระหว4างนักศึกษา เจ#าหน#าท่ี และ

คณาจารย�ของคณะต4างๆ

 - ปEญญา/ อุปสรรค : (1) เล่ือนวันจัดการแข4งขันเนื่องจากต#องตรวจสอบกิจกรรม

ของแต4ละคณะ เพ่ือให#ได#วันท่ีนักศึกษาเข#าร4วมมากท่ีสุด (2) มีการเปล่ียนชนิดของ

กีฬาและรูปแบบการข4งขัน เพ่ือลดการปะทะกันของนักกีฬา และเพ่ิมความ

ปลอดภัยในการแข4งขัน

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 13,912 บาท

 - คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย�

216 โครงการกีฬาสานสัมพันธ�  - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือเสริมสร#างเครือข4ายความร4วมมือ

ระหว4างคณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล#อม คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 

คณะนิติศาสตร� คณะสถิติประยุกต� และคณะนิเทศศาสตร�และ

นวัตกรรมการจัดการ และเสริมสร#างความรักสามัคคีระหว4างคณาจารย� 

เจ#าหน#าท่ี และนักศึกษา

 - งบประมาณ : 20,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#จัดกิจกรรมแข4งกีฬา และประกวดเชียร�ลีดเดอร�

ระหว4างคณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล#อม คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย� คณะ

นิติศาสตร� คณะสถิติประยุกต� และคณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ 

เมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม 2562 ผู#เข#าร4วม จํานวน 230 คน 

 - ผลสัมฤทธิ์ : เกิดเครือข4ายความสัมพันธ� ระหว4างนักศึกษา เจ#าหน#าท่ี และคณา

จาย�ของคณะต4างๆ 

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 12,300 บาท

 - คณะพัฒนา

สังคมและ

ส่ิงแวดล#อม

141 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

217 โครงการกีฬาสานสัมพันธ�  - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือสร#างโอกาสทําความรู#จัก เกิดความ

สนิทสนมระหว4างกัน เกิดการทํางานอย4างเป2นระบบ

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : ได#กระชับความสัมพันธ�และทราบแนว

ทางการพัฒนาคณะ

 - งบประมาณ : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยจัดกิจกรรมแข4งกีฬา และประกวดเชียร�ลีดเดอร�

ระหว4างคณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล#อม คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย� คณะ

นิติศาสตร� คณะสถิติประยุกต� และคณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ 

เมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม 2562 ผู#เข#าร4วม จํานวน 230 คน 

 - ผลสัมฤทธิ์ : เกิดเครือข4ายความสัมพันธ� ระหว4างนักศึกษา เจ#าหน#าท่ี และคณา

จาย�ของคณะต4างๆ

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 9,150 บาท

 - คณะนิติศาสตร�

218 โครงการจัดตั้งชมรมนักศึกษาเก4า  - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือสร#างความสัมพันธ�อันดีในกลุ4ม

นักศึกษา คณะ และสถาบัน 

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : นักศึกษาใหม4และศิษย�เก4าได#มีโอกาสใน

การสร#างควมสัมพันธ�อันดีต4อกัน ผ4านกิจกรรมต4างๆ จากชมรม

 - งบประมาณ :  - (เงินทุนคณะ และเงินบริจาค)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#จัดตั้งชมรมนักศึกษาเก4า คณะนิเทศศาสตร�และ

นวัตกรรมการจัดการ เพ่ือสร#างความสัมพันธ�อันดีในกลุ4มนักศึกษาคณะและสถาบัน 

 - ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาใหม4และศิษย�เก4ามีโอกาสสร#างความสัมพันธ�อันดีต4อกัน

ผ4านกิจกรรมต4างๆ ของชมรม

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : ไม4ได#ใช#งบประมาณ

 - คณะนิเทศ

ศาสตร�และ

นวัตกรรมการ

จัดการ

219 โครงการคืนสู4เหย#าคณะบริหาร

การพัฒนาส่ิงแวดล#อม/ ราช

พฤกษ�คืนถ่ิน

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือจัดงานให#นักศึกษาเก4า นักศึกษา

ปEจจุบัน คณาจารย� และเจ#าหน#าท่ีของคณะบริหารการพัฒนา

ส่ิงแวดล#อม เกิดความสามัคคี และมีความผูกพันกับคณะ

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) ทําให#นักศึกษาเก4าของหลักสูตรการ

จัดการส่ิงแวดล#อมมีโอกาสกลับมาเยี่ยมเยียนคณะและสถาบัน พร#อมท้ัง

ได#มีโอกาสในการแลกเปล่ียนเรียนรู#ประสบการณ�ต4างๆ ภายหลังจาก

การสําเร็จการศึกษา (2) ทําให#เกิดความสามัคคี และความสัมพันธ�อันดี 

ระหว4างนักศึกษาเก4า นักศึกษาปEจจุบัน คณาจารย� และเจ#าหน#าท่ีของ

คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล#อม

 - งบประมาณ : -

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#จัดกิจกรรมทําบุญ แข4งกีฬา และกิจกรรมภาคเย็น

ของคณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล#อมร4วมกับศิษย�เก4า ศิษย�ปEจจุบัน เมื่อวันท่ี 23 

พฤศจิกายน 2562 มีผู#เข#าร4วมกิจกรรม จํานวน 300 คน

 - ผลสัมฤทธิ์ : เกิดความสามัคคีและความสัมพันธ�อันดีระหว4างนักศึกษาเก4า 

นักศึกษาปEจจุบัน คณาจารย� และเจ#าหน#าท่ีของคณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล#อม

 - ข#อเสนอแนะของการดําเนินโครงการ : (1) ควรเพ่ิมการประชาสัมพ�ให#มากข้ึน 

(2) การใช#สถานท่ีภายในสถาบันมีราคาสูง

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : ไม4ได#ใช#งบประมาณ

 - คณะบริหาร

การพัฒนา

ส่ิงแวดล#อม
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220 โครงการของศูนย�สํารวจความ

คิดเห็นของประชาชน "นิด#าโพล"

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือเป2นศูนย�กลางการศึกษาวิจัยเชิง

สํารวจของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� (2) เพ่ือดําเนินกิจกรรม

และให#บริการทางวิชาการด#านวิจัยเชิงสํารวจ เป2นท่ีปรึกษาให#แก4

หน4วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน องค�การสาธารณประโยชน�

และองค�การระหว4างประเทศ (3) เพ่ือส4งเสริมและเผยแพร4ความรู# ข#อมูล

 และข#อค#นพบเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต4อการบริหารงาน

ของภาครัฐ หรือต4อนโยบายสาธารณะในด#านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม

 วัฒนธรรมและส่ิงแวดล#อม

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : สร#างช่ือเสียงเป2นท่ียอมรับและรู#จัก

อย4างกว#างขวางจากการเผยแพร4ผลโพลสาธารณะ รวมท้ังสามารถสร#าง

รายได#ให#แก4สถาบันจากการสํารวจความคิดเห็นเชิงธุรกิจหรือธุรกิจโพล 

 - งบประมาณ : 6,000,000 บาท (เงินรายได#ของสถาบัน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยให#บริการวิชาการด#านวิจัยเชิงสํารวจ เป2นท่ีปรึกษา

ให#แก4หน4วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน องค�การสาธารณประโยชน� และ

องค�การระหว4างประเทศ รวมท้ังเผยแพร4ความรู# ข#อมูล และข#อค#นพบเกี่ยวกับ

ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต4อการบริหารงานของภาครัฐ หรือต4อนโยบาย

สาธารณะในด#านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและส่ิงแวดล#อม

 - ผลสัมฤทธิ์ : สถาบันมีช่ือเสียง เป2นท่ียอมรับ และรู#จักอย4างกว#างขวางจากการ

เผยแพร4ผลโพลสาธารณะ นอกจากนี้ยังมีรายได#จากการสํารวจความคิดเห็นเชิง

ธุรกิจหรือธุรกิจโพล

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 5,354,626.22 บาท

 - ศูนย�สํารวจ

ความคิดเห็น 

"นิด#าโพล"

สนับสนุนภารกิจของสถาบัน
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221 โครงการของศูนย�ประสาน

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

ในมนุษย�

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือพิจารณากล่ันกรองโครงการวิจัยใน

มนุษย�ซึ่งดําเนินการโดยคณาจารย� นักวิจัย บุคลากรและนักศึกษาของ

สถาบัน เพ่ือให#งานวิจัยนั้นถูกต#องและเหมาะสมตามหลักจริยธรรม

สากลและเพ่ือเป2นการลดความเส่ียงหรือเป2นการปqองกันความเสียหายท่ี

อาจจะเกิดข้ึนต4อผู#เข#าร4วมการวิจัย

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : (1) เพ่ือให#โครงการวิจัยท่ีได#รับการ

รับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มีกระบวนการศึกษาท่ีเป2นไปตาม

หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ท่ีเป2นมาตรฐานสากล (2) ผลจาก

งานวิจัยท่ีได#รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย�เป2นเง่ือนไขสําหรับ

 1. การตอบรับการตีพิมพ�บทความวิจัยในวารสารวิชาการ 2. การนําไป

ขอตําแหน4งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองหลักเกณฑ�และ

วิธีการพิจารณาแต4งตั้งบุคคลให#ดํารงตําแหน4งผู#ช4วยศาสตราจารย� รอง

ศาสตราจารย� และศาสตราจารย� พ.ศ. 2560 3. การทําสัญญารับทุน

สนับสนุนโครงการวิจัยของบางแหล4งทุน

 - งบประมาณ : 1,250,000 บาท (เงินรายได#ของสถาบัน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#พิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ของ

โครงการวิจัยในมนุษย�ซึ่งดําเนินการโดยคณาจารย� นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา

ของสถาบัน จํานวน 152 โครงการ

 - ผลสัมฤทธิ์ : โครงการวิจัยในมนุษย�ของสถาบันถูกต#องและเหมาะสมตามหลัก

จริยธรรมสากล และลดความเส่ียงรวมถึงปqองกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนต4อ

ผู#เข#าร4วมการวิจัย

 - ปEญหา/ อุปสรรค : จํานวนโครงการวิจัยท่ียื่นขอรับการพิจารณารับรองจาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� มีจํานวนน#อยเนื่องจาก (1) เกิด

สถานการณ�การแพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�ใหม4 2019 (2) ความ

ล4าช#าในการอนุมัติงบประมาณด#านการวิจัยจากสํานักงานวิจัยแห4งชาติ (วช.) และ

งบประมาณท่ีขอตั้งถูกปรับลดน#อยลง รวมท้ังโครงการวิจัยบางโครงการไม4ได#นํามา

ยื่นขอรับการพิจารณา และ (3) ศูนย�สามารถรับงานวิจัยเฉพาะของคณาจารย� 

นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาของสถาบัน เท4านั้น

 - ข#อเสนอแนะของการดําเนินโครงการ : (1) ควรคาดการณ�ผลการดําเนินการของ

ศูนย�โดยคํานึงถึงความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยไม4ได#คาดหมาย เช4น การแพร4

ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ�ใหม4 2019 (2) ควรผลักดันให#ศูนย�เข#าสู4การ

ระบบการรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  (National 

Ethics Committee Accreditation System of Thailand: NECAST) กซึ่งจะ

ทําให#ศูนย�เป2นท่ียอมรับมากข้ึน    

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 878,192.46 บาท

 - ศูนย�ประสาน

คณะกรรมการ

จริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย�
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222 โครงการของศูนย�คลังปEญญาและ

สารสนเทศ

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือดําเนินงานบริการวิชาการด#านการ

วิเคราะห�ข#อมูลแก4หน4วยงานท้ังภายในและภายนอกสถาบัน

 - งบประมาณ : 1,000,000 บาท (เงินรายได#ของสถาบัน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#ให#บริการวิชาการด#านการวิเคราะห�ข#อมูลต4างๆ 

โดยเฉพาะข#อมูลทุติยภูมิจากท้ังภายในและภายนอกสถาบัน รวมท้ังการทําเหมือง

ข#อมูล เพ่ือสร#างสารสนเทศและปEญญา

 - ผลสัมฤทธิ์ : มีการนําสารสนเทศและปEญญามาร4างแนวทางการแก#ปEญหา และ

นโยบายในการพัฒนาประเทศ

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 1,000,000 บาท

 - ศูนย�คลัง

ปEญญาและ

สารสนเทศ

223 โครงการครบรอบวันสถาปนาคณะ  - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมองค�การของ

คณะ (2) เพ่ือทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และประเพณีอันดี

งามของไทย (3) เพ่ือเสริมสร#างความสามัคคี การมีส4วนร4วม และ

เช่ือมโยงเครือข4ายของคณะ

 - งบประมาณ : 40,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#จัดกิจกรรมทําบุญเล้ียงพระ เนื่องในวันครบรอบวัน

สถาปนาคณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล#อม เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 มี

ผู#เข#าร4วม จํานวน 25 คน

 - ผลสัมฤทธิ์ : (1) เกิดการสืบสานวัฒนธรรมองค�การของคณะ ทํานุบํารุงศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย (2) เกิดความสามัคคี การมีส4วน

ร4วม และเช่ือมโยงเครือข4ายของคณะ

 - ปEญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากเกิดสถานการณ�แพร4ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา

สายพันธุ�ใหม4 2019 จึงจัดแต4กิจกรรมทําบุญเล้ียงพระเป2นการภายในคณะ

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 19,299.25 บาท

 - คณะพัฒนา

สังคมและ

ส่ิงแวดล#อม

224 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย  - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือให#คณาจารย� บุคลากร และนักศึกษา

ของคณะเกิดความผูกพันและความสามัคคี

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : บุคลากร คณาจารย� นักศึกษาร4วมฟEง

ธรรมเพ่ือเป2นสิริมงคล แลกเปล่ียนพบปะกัน

 - งบประมาณ : 20,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#จัดพิธีทําบุญคณะนิติศาสตร� เมื่อวันท่ี 30 

พฤศจิกายน 2562 มีผู#เข#าร4วม จํานวน 50 คน

 - ผลสัมฤทธิ์ : คณาจารย� บุคลากร และนักศึกษาของคณะเกิดความผูกพันและ

สามัคคี

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 20,000 บาท

 - คณะนิติศาสตร�
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการดําเนินโครงการ ผู�รับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4

225 โครงการบริจาคโลหิตของ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�

 - วัตถุประสงค�ของโครงการ : เพ่ือให#บุคลากรและนักศึกษาได#ร4วม

บริจาคโลหิตช4วยเหลือเพ่ือนมนุษย�

 - งบประมาณ : 20,000 บาท (เงินรายได#ของสถาบัน)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยจัดบริจาคโลหิต จํานวน 4 คร้ัง ดังนี้ (1) วันท่ี 19 

ธันวาคม 2562 ได#รับโลหิตจํานวน 47 หน4วย (2) วันท่ี 19 มีนาคม 2563 ได#รับ

โลหิตจํานวน 45 หน4วย (3) วันท่ี 18 มิถุนายน 2563 ได#รับโลหิตจํานวน 43 

หน4วย และ (4) วันท่ี 17 กันยายน 2563 ได#รับโลหิตจํานวน 52 หน4วย 

 - ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรและนักศึกษามีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ�แข็งแรง มี

จิตสํานึกส4งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมด#านการช4วยเหลือและรับผิดชอบต4อสังคม

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 18,415 บาท

 - กองงาน

ผู#บริหาร

226 โครงการวันรพี  - วัตถุประสงค�ของโครงการ : (1) เพ่ือร4วมเทิดพระเกียติและรําลึกถึง

พระองค�เจ#ารพีฯ (2) เพ่ือสร#างประเพณีปฏิบิตแก4นักศึกษานิติศาสตร� (3)

 เพ่ือประชาสัมพันธ�และเผยแพร4กิจกรรมของคณะนิติศาสตร�

 - ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะได#รับ : ได#ร4วมเทิดพระเกียรติและรําลึกถึงพระ

บิดากฎหมาย และประชาสัมพันธ�คณะ

 - งบประมาณ : 3,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ดําเนินการแล#วเสร็จ โดยได#วางพวงมาลาเทิดพระเกียรติและรําลึกถึงพระองค�

เจ#ารพีฯ เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2563 มีคณาจารย� บุคลากรและนักศึกษาเข#าร4วม 

จํานวน 15 คน

 - ผลสัมฤทธิ์ : คณาจารย� บุคลากรและนักศึกษา ได#ร4วมเทิดพระเกียรติและรําลึก

ถึงพระองค�เจ#ารพีฯ รวมท้ังได#สร#างประเพณีปฏิบัติแก4นักศึกษานิติศาสตร� 

 - งบประมาณท่ีใช#จ4าย : 2,738 บาท

 - คณะนิติศาสตร�
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