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๑. ข้อมูลเบื้องต้นของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
 1.1 ความเปน็มาของสถาบนั 

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

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

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

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

ทศวรรษที่ ๔ วิชาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๘) ปี พ.ศ. 
๒๕๔๐ เกิดเหตุวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ส่งผลให้ทั้งประชาชนและรัฐบาลทบทวนแนวทางการใช้ชีวิตและการ
พัฒนาประเทศครั้งใหญ่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (รัชกาลที่ 9) ได้พระราชทาน 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลักคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน สถาบันในฐานะ
สถาบันการศึกษาชั้นสูงจึงได้ก่อต้ัง “ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง” ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปิดการเรียนการสอน การฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการ โดยมุ่งหวังให้เกิด
ความเข้าใจ และเป็นพื้นฐานการสร้างวิสัยทัศน์การพัฒนาอย่างบูรณาการ อีกทั้งนักวิชาการของสถาบันได้เสนอ
แนวคิด “การประกันต้นทุนการผลิต” ต่อรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือชาวนาให้มีโอกาสประกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับ
ต้นทุน และมีโอกาสหลุดพ้นจากวงจรความยากจนต่อไปในอนาคต เนื่องจากชาวนาส่วนใหญ่ต้องกู้เงินเพื่อท านา
ครั้งใหม่ เกิดหนี้สินทับถมมากขึ้น นอกจากนั้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ สถาบันยังได้จัดตั้ง คณะภาษาและการสื่อสาร 
เพื่อผลิตบัณฑิต ผลิตงานวิจัยและพัฒนาความรู้ด้านภาษาและการสื่อสาร และบริการวิชาการสู่สังคม 

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

ทศวรรษที ่๖ สู่การเปน็สถาบนัการศึกษาระดบัโลก World Class University (พ.ศ. 
๒๕๕๙ - ปัจจุบัน) สถาบันมุ่งสู่การเป็น “สถาบันการศึกษาระดับโลก” โดยนิด้าได้พัฒนาระบบสารสนเทศที่
ทันสมัย ห้องสมุดระดับชั้นน าของอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีนโยบายให้ทุกคณะและส านักเข้าสู่การรับรอง
มาตรฐานระดับโลก และสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ  โดยปัจจุบันคณะ
บริหารธุรกิจได้รับการรับรองมาตรฐาน AACSB ทุกหลักสูตร คณะการจัดการการท่องเที่ยวได้รับการรับรอง
หลักสูตรมาตรฐานสากลทางการท่องเที่ยว TedQual Certification ทุกหลักสูตร คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
หลักสูตรได้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานจาก Asean University Network  Quality 
Assurance (AUN-QA) จ านวน 1 หลักสูตร คณะสถิติประยุกต์ หลักสูตรได้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ตามเกณฑ์มาตรฐานจาก AUN-QA จ านวน 2 หลักสูตร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรได้ผ่านการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานจาก AUN-QA จ านวน 1 หลักสูตร และส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักวิจัย กองบริหารทรัพยากรบุคคล และกองบริการการศึกษา ได้รับมาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001 และมีอีกหลายคณะ/ วิทยาลัย ส านัก และกอง ที่ก าลังจะได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล เพื่อ
สร้างนิด้าให้เป็น World Class University อย่างแท้จริง 
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  1.2 พนัธกิจของสถาบนั 
   พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2509 มาตรา 5 บัญญัติว่า 
“ให้จัดตั้งสถาบันวิชาการชั้นสูงขึ้นเรียกว่า “สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์”  มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา
วิชาการบริหารและการพัฒนา ท าการวิจัยส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง” 

อีกทั้ง สถาบันได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาว 15 ปี ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2551-2565 ซึ่งก าหนดพันธกิจของสถาบันไว้ 6 ประการ ดังน้ี 

  1) สร้างผู้น าที่มีปัญญาคู่คุณธรรมเพ่ือพัฒนาประเทศ 
  ๒) สร้างองค์ความรู้ ศึกษาวิจัย ด้านการบริหารการพัฒนา 

๓) สร้างงานบริการวิชาการที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ 
๔) สร้างเสริมค่านิยมและจิตส านึกมุ่งมั่นพัฒนาประเทศ บนพื้นฐานความ

เข้มแข็งของศิลปวัฒนธรรมไทย 
๕) สร้างเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้คุณค่ากับการ

พัฒนาและการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
๖) สร้างประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

   ปัจจุบันสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไป รัฐบาลจึงมีแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของ
ชาติ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล มีความเป็นอิสระและคล่องตัว ค านึงถึงความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพัฒนบริหารศาสตร์และศาสตร์อื่นที่
เกี่ยวข้องและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยให้มีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่เป็น
ส่วนราชการแต่อยู่ในก ากับของรัฐ ดังนั้น ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 91/2561 เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ 
28 ธันวาคม 2561 ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... ไว้
พิจารณาและตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นนคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จแล้ว และน าเสนอต่อ
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา โดยร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ....  มี
การก าหนดพันธกิจ ดังนี ้

มาตรา ๗ บัญญัติว่า “ให้สถาบันซึ่งจัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเห็นความส าคัญของการจัดให้มีสถาบันการศึกษาชั้นสูง
ทางด้านการบริหารเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ เป็นสถานศึกษาชั้นสูงระดับบัณฑิตศึกษา มีวัตถุประสงค์และพันธ
กิจในการให้การศึกษาและอบรม สร้าง พัฒนา ประมวล ประยุกต์ และเผยแพร่องค์ความรู้ ท าการวิจัย และ
ให้บริการทางวิชาการด้านพัฒนบริหารศาสตร์และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก ท านุบ ารุง และส่งเสริมคุณธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

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

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

(๔) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
(๕) ความรับผดิชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
(๖) การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันและนักศึกษา” 

 
1.3 ภารกิจหลักของสถาบัน 

ปัจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มผีลผลิตหลัก คือ  
1) การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ณ เดือนมกราคม 2562 มีหลักสูตร

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

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

2) ด้านการวิจัย สถาบันมุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมาตรฐาน และสามารถ
สนองตอบความต้องการในการพัฒนาองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม ประเทศ และต่างประเทศ 

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

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

  ปัจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรม์ีโครงสร้างองค์กร ดังนี ้
1. คณะที่จัดการเรียนการสอน จ านวน 11 คณะ ประกอบด้วย 1) คณะรัฐ

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

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

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

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

๕. สภาคณาจารย ์ 
6. ส านักงานตรวจสอบภายใน 
7. ส านักงานสภาสถาบัน 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สถาบันบณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    หมายเหตุ :  
 

หมายถึง หน่วยงานที่จัดต้ังเป็นการภายในโดยค าสั่ง
สภาสถาบัน/ประกาศสภาสถาบัน 

 
 
 
 

จัดท ำโดย : กองแผนงำน 
 

สถาบันบณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

คณะ/ วิทยาลัย 

คณะรัฐประศาสนศาสตร ์

คณะบริหารธุรกิจ 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

คณะสถิติประยุกต ์

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

คณะภาษาและการสื่อสาร 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

คณะนิติศาสตร ์

คณะการจัดการการท่องเที่ยว 

คณะนิเทศศาสตรแ์ละนวัตกรรมการจัดการ 

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

วิทยาลัยนานาชาต ิ

ส านัก 

ส านักวิจัย 

ส านักสิริพัฒนา 

ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ส านักบรรณสารการพัฒนา 

ส านักงานอธิการบดี 

กองกลาง 
    สารบรรณ 
    ผังแม่บทและอาคารสถานที่ 
    โยธาและซ่อมบ ารุง 
    โสตทัศนูปกรณ์ 
    พัฒนาภูมิทัศน์ 
 กองบรกิารการศึกษา 

กองแผนงาน 

กองคลังและพัสด ุ

กองบรหิารทรัพยากรบุคคล 

กองงานผู้บริหาร 
    นโยบายสถาบันและการ
ประชุม 
    สื่อสารองค์การและกิจกรรม
เพื่อสังคม 
    กิจการนักศึกษา 
    กิจการนานาชาต ิ
    วินัยและนิติการ 
    ติดตามการด าเนินงานศูนย์
พัฒนาวิชาการ 
 

 ส านกังานตรวจสอบภายใน 

ศูนย ์

ศูนย์บริการวิชาการ 

ศูนย์สาธารณประโยชน์และ
ประชาสังคม 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืน
และเศรษฐกิจพอเพียง 

ศูนย์ส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน (นิด้าโพล) 

ศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศ 

ศูนย์ประสานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวจิัยในมนุษย ์

สภาคณาจารย ์ ส านักงานสภาสถาบัน 

 

6 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



   
 

 
 
 
 

ปรัชญา  : 
“สร้างปัญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง” 
    “WISDOM for Change” 
 

วิสัยทัศน์ :  
“สถาบันชั้นน าแห่งชาติที่สร้างผู้น าและองค์ความรู้ในระดับสากล เพื่อการเปลี่ยนแปลง” 

 

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

 

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

 
สมรรถนะหลกั (Core Competencies) : 

“มีความเป็นเลิศในศาสตร์ด้านการบริหารการพัฒนาที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ” 
 
 

ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยมร่วม และสมรรถนะหลักของสถาบัน  

7 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 
  

สถาบนัชัน้น าแห่งชาติทีส่ร้างผู้น าและองค์ความรูใ้นระดบัสากล 
เพื่อการเปลี่ยนแปลง 

วิสัยทัศน ์

Finance 

Trust 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 : เพิ่ม
ขีดความสามารถใน

การหารายได ้
 

กลยทุธท์ี่ 1.1 :  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่
ผลติภณัฑค์ณุคา่สูง 
(High Value Product) 

 

กลยทุธท์ี่ 1.2 :    
การเพิ่มจ านวนผู้รับบรกิาร 

 

กลยทุธท์ี่ 1.3 :  
การเพิ่มแหล่งรายได้ 

 
 
 

 

 

 

 
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 : เพิ่ม
ชื่อเสียง การยอมรับ 

Brand Value 
 

กลยทุธท์ี่ 2.1 :   
การได้รับรองมาตรฐาน
ระดับชาตแิละระดับสากล 

 

กลยทุธท์ี่ 2.2 :   
การมีชือ่เสียงเป็นทีย่อมรับ
ระดับประเทศและสากล 

 

กลยทุธท์ี่ 2.3 : การ
มีผลผลิตที่สร้างผลกระทบ
สูงต่อสังคม 

 

กลยทุธท์ี่ 2.4 :    
การสือ่สารเพือ่บริหาร
ภาพลักษณ์ที่มปีระสิทธผิล 

 

กลยทุธท์ี่ 2.5 : 
ผู้ใช้บรกิารมคีวาม
ประทบัใจสูง 
 

 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 : การ
ปฏิบตักิารทีเ่ป็นเลศิ 

 
กลยทุธท์ี่ 3.1 :  

การเพิ่มความพึงพอใจ
ของผู้รับบรกิาร 

 

กลยุทธท์ี่ 3.2 :       
มีระบบการวัด เปรียบเทียบ 
และประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
การปฏิบัติการ 

 

กลยทุธท์ี่ 3.3 :     
มีการปรับปรุงผลการ
ปฏิบตัิการอย่างตอ่เนื่อง 

 

กลยทุธท์ี่ 3.4 :     
มีแผนพฒันาสูอ่งคก์รที่มี
ความคล่องตัว 

 

กลยทุธท์ี่ 3.5 : 
เสริมสร้างธรรมาภิบาล
ในการด าเนินงาน 
 
 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 : 
ทรพัยากรที่เปน็เลิศ 

 
กลยทุธท์ี่ 4.1 : 

รักษาและเพิ่มความโดด
เด่นของอาจารย์ประจ า 

 

กลยทุธท์ี่ 4.2 : 
พัฒนาบคุลากรสู่ความ
เป็นมืออาชีพ 

 

กลยทุธท์ี่ 4.3 : 
เพิ่มความเข้มแข็ง
เครอืข่ายความร่วมมือ 

 

กลยทุธท์ี่ 4.4 : 
พัฒนาระบบขอ้มูล
สารสนเทศเพื่อสนบัสนนุ
ความเปน็เลศิในการ
ปฏิบตัิงาน 

 

กลยทุธท์ี่ 4.5 : 
เพิ่มความผูกพนัของ
นักศกึษาและบคุลากร 
 

Teaching & Learning Research Academic Services Asset Management 

8 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ยุทธศาสตร์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์

ยทุธศาสตร์/ เป้าหมายหลัก/ กลยทุธ์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

1) เพ่ิมขดีความสามารถในการหา
รายได้

1.1) รายได้ของสถาบันเพิม่ขึ้น ร้อยละ 5
 ต่อปี

1.1.1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ผลิตภัณฑ์คุณค่าสูง (High Value Product)
 [สัดส่วนรายได้ของสถาบันจากผลิตภัณฑ์คุณค่าสูงเพิม่ขึ้น]

1.1.2) การเพิม่จ านวนผู้รับบริการ [ผู้รับบริการมีจ านวนเพิม่ขึ้นร้อยละ 5]

1.1.3) การเพิม่แหล่งรายได้ [สัดส่วนของแหล่งรายได้จากเงินบริจาคและ
บริหารทรัพย์สินทีเ่พิม่ขึ้น]

9 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ตัวชีว้ัดที่ตอบสนองยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

2559 2560 2561

1 RG 1.2 เกณฑ์การพจิารณาเปิดหลักสูตรใหม่ N/A N/A N/A 1 เกณฑ์ ผู้อ านวยการกองบริการ
การศึกษา

รองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการ

2 RG 1.3 เกณฑ์การเปิดหลักสูตรฝึกอบรม N/A N/A N/A 1 เกณฑ์ ผู้อ านวยการศูนยศึ์กษาการ
พฒันาที่ยัง่ยนืและเศรษฐกิจ
พอเพยีง/ ผู้อ านวยการศูนย์
คลังปัญญาและสารสนเทศ/ 
ผู้อ านวยการส านักสิริพฒันา

รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและ
บริการวชิาการ

3 RG 1.4 เกณฑ์การกล่ันกรอง/ คัดเลือกข้อเสนอ
โครงการวจิัย/ โครงการบริการวชิาการ

N/A N/A N/A 1 เกณฑ์ ผู้อ านวยการส านักสิริพฒันา/
 ผู้อ านวยการศูนยบ์ริการ
วชิาการ/ ผู้อ านวยการศูนย์
ศึกษาการพฒันาที่ยัง่ยนืและ
เศรษฐกิจพอเพยีง/ 
ผู้อ านวยการศูนยส์ ารวจ
ความคิดเห็น "นิด้าโพล"/ 
ผู้อ านวยการศูนยค์ลังปัญญา
และสารสนเทศ/ 
ผู้อ านวยการส านักวจิัย

รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและ
บริการวชิาการ

4 RG 1.7 ร้อยละของหลักสูตรได้มีการปรับปรุงให้มี
คุณค่าสูงขึ้นต่อปี

ร้อยละ 22.5 ร้อยละ 32.5 ร้อยละ 37.5 ร้อยละ 5 คณบดี 12 คณะ/ วทิยาลัย รองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการ

ผู้ก ำกับ/ ติดตำม

ยุทธศำสตรท์ี่ 1: เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรหำรำยได้ (Revenue Generation)

กลยุทธ์ที่ 1.1 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สู่ผลิตภัณฑ์คุณค่ำสูง (High Value Product)

ค่ำเปำ้หมำย ปงีบประมำณ
 พ.ศ. 2562

ข้อมูลพ้ืนฐำน ปงีบประมำณ พ.ศ.
ตัวชี้วัด ผู้ดูแลรบัผิดชอบล ำดับ

10 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ตัวชีว้ัดที่ตอบสนองยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

2559 2560 2561
ผู้ก ำกับ/ ติดตำม

ค่ำเปำ้หมำย ปงีบประมำณ
 พ.ศ. 2562

ข้อมูลพ้ืนฐำน ปงีบประมำณ พ.ศ.
ตัวชี้วัด ผู้ดูแลรบัผิดชอบล ำดับ

กลยุทธ์ที่ 1.2 กำรเพ่ิมจ ำนวนผู้รบับรกิำร

5 RG 2.1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษาภาคพเิศษ 4,863 คน
(ร้อยละ 8.81)

4,662 คน
(ร้อยละ 4.13)

4,841 คน
ร้อยละ 3.84

 ร้อยละ 3 คณบดี 12 คณะ/ วทิยาลัย รองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการ

6 RG 2.3/
RP 12.1

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของศิษยเ์ก่าที่สมัครเข้า
เรียนหลักสูตรอื่นในสถาบัน

N/A N/A N/A เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ผู้อ านวยการกองบริการ
การศึกษา

รองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการ

7 RG 2.4 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษาต่างชาติ 264 คน
ร้อยละ 30.05

347 คน
ร้อยละ 31.44

422 คน
ร้อยละ 21.61

เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 คณบดี 12 คณะ/ วทิยาลัย รองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการ

8 RG 2.5/
RG 4.2

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของหน่วยงานรับบริการ
ฝึกอบรมรายใหม่

55 หน่วยงาน
ร้อยละ 19.57

43 หน่วยงาน
(ร้อยละ 21.82)

42 หน่วยงาน
(ร้อยละ 2.33)

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ผู้อ านวยการศูนยศึ์กษาการ
พฒันาที่ยัง่ยนืและเศรษฐกิจ
พอเพยีง/ ผู้อ านวยการศูนย์
คลังปัญญาและสารสนเทศ/ 
ผู้อ านวยการส านักสิริพฒันา

รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและ
บริการวชิาการ

9 RG 2.6 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของหน่วยงานรับบริการ
วชิาการรายใหม่

81 หน่วยงาน
ร้อยละ 17.39

69 หน่วยงาน
(ร้อยละ 14.81)

35 หน่วยงาน
(ร้อยละ 49.28)

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ผู้อ านวยการศูนยบ์ริการ
วชิาการ/  ผู้อ านวยการศูนย์
ศึกษาการพฒันาที่ยัง่ยนืและ
เศรษฐกิจพอเพยีง/ 
ผู้อ านวยการศูนยส์ ารวจ
ความคิดเห็น "นิด้าโพล"/ 
ผู้อ านวยการศูนยค์ลังปัญญา
และสารสนเทศ

รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและ
บริการวชิาการ

10 RG 2.7 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้บริจาคเงินให้สถาบัน N/A N/A N/A เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ผู้อ านวยการกองงานผู้บริหาร รองอธกิารบดีฝ่ายบริหาร/ 
รองอธกิารบดีฝ่ายวางแผน

11 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ตัวชีว้ัดที่ตอบสนองยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

2559 2560 2561
ผู้ก ำกับ/ ติดตำม

ค่ำเปำ้หมำย ปงีบประมำณ
 พ.ศ. 2562

ข้อมูลพ้ืนฐำน ปงีบประมำณ พ.ศ.
ตัวชี้วัด ผู้ดูแลรบัผิดชอบล ำดับ

11 RG 3.1 การก าหนดหลักเกณฑ์การจัดบริการ
ฝึกอบรมผ่านหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์

N/A N/A N/A 1 เกณฑ์ ผู้อ านวยการส านักสิริพฒันา รองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการ

12 RG 3.3 มีการก าหนดหลักเกณฑ์การเข้ารับ
การศึกษาแบบตลอดชีวติ (Credit Bank 
System for Lifelong Learning)

N/A N/A N/A 1 เกณฑ์ ผู้อ านวยการศูนยศึ์กษาการ
พฒันาที่ยัง่ยนืและเศรษฐกิจ
พอเพยีง/ ผู้อ านวยการศูนย์
ส ารวจความคิดเห็น "นิด้า
โพล"/ ผู้อ านวยการกอง
บริการการศึกษา

รองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการ

13 RG 3.4 มีการก าหนดแนวทางการบริหารหลักสูตรที่
เป็นการบูรณาการรายวชิาระหวา่งคณะ

N/A N/A N/A 1 เกณฑ์ ผู้อ านวยการกองบริการ
การศึกษา

รองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการ

14 RG 4.1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้บริการฝึกอบรมราย
ใหม่

36 คน
ร้อยละ 16.13

25 คน
(ร้อยละ 30.56)

28 คน
(ร้อยละ 12.00)

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ผู้อ านวยการศูนยศึ์กษาการ
พฒันาที่ยัง่ยนืและเศรษฐกิจ
พอเพยีง/ ผู้อ านวยการศูนย์
คลังปัญญาและสารสนเทศ/ 
ผู้อ านวยการส านักสิริพฒันา

รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและ
บริการวชิาการ

15 RG 5.1 จัดท าแผนการเพิ่มรายได้จากเงินบริจาค N/A N/A N/A 1 แผน ผู้อ านวยการกองงานผู้บริหาร รองอธกิารบดีฝ่ายบริหาร/ 
รองอธกิารบดีฝ่ายวางแผน

16 RG 6.1 แผนการเพิ่มรายได้จากทรัพยสิ์นของสถาบัน N/A N/A N/A 1 แผน ผู้อ านวยการกองกลาง รองอธกิารบดีฝ่ายบริหาร

กลยุทธ์ที่ 1.3 กำรเพ่ิมแหล่งรำยได้

12 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



 
โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ ์/โครงการ จ านวนเงนิ (บาท)    แหล่งเงนิ    ผู้รับผิดชอบ
๑,๙๕๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐
- โครงการประเมินผลหลักสูตร ๒๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารธุรกิจ

- โครงการประเมินผลหลักสูตร ๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะภาษาและการส่ือสาร

- โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุด้านประเมินผลหลักสูตร ๒๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม

- โครงการเปดิหลักสูตรใหม่/ ปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาโท/ ปริญญาเอก ๒๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะภาษาและการส่ือสาร

- โครงการปรับปรุงหลักสูตร ๑๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม

๑,๖๕๐,๐๐๐
- โครงการพัฒนาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน คณะพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ 

(Edventure/ Student Journey)
๘๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนษุย์

- โครงการการเปน็นานาชาติ ๕๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารธุรกิจ

- โครงการ Citizenship and Professionalism ๒๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนษุย์

- โครงการจัดต้ังศูนย์ศึกษาวิชาการ ๑๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนเิทศศาสตร์และนวัตกรรมการ
จัดการ

กลยุทธท์ี่ ๑.๓ การเพ่ิมแหล่งรายได้

กลยุทธท์ี่ ๑.๑ การพัฒนาผลิตภณัฑ์คุณค่าสูง (High Value Product)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพ่ิมขดีความสามารถในการหารายได ้(Revenue Generation)

กลยุทธท์ี่ ๑.๒ การเพ่ิมจ านวนผู้รับบริการ

13 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ยุทธศาสตร์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์

ยทุธศาสตร์/ เป้าหมายหลัก/ กลยทุธ์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2) เพ่ิมชื่อเสียง การยอมรับ Brand
Value

2.1.5) ผู้ใช้บริการมีความประทับใจสูง [อัตราการกลับมาใช้บริการซ้ า]

2.1) นิด้ามีชื่อเสียงต่อกลุ่มเป้าหมาย
เพิม่ขึ้น

2.1.1) การได้รับรองมาตรฐานระดับชาติและระดับสากล [จ านวน
มาตรฐานสากลทีไ่ด้รับการรับรอง]

2.1.2) การมีชื่อเสียงเป็นทีย่อมรับระดับประเทศและสากล [ผลส ารวจ
การมีชื่อเสียงเป็นทีย่อมรับของนิด้า]

2.1.3) การมีผลผลิตทีส่ร้างผลกระทบสูงต่อสังคม

2.1.4) การส่ือสารเพือ่บริหารภาพลักษณ์ทีม่ีประสิทธิผล  [ผลส ารวจ
ภาพลักษณ์ของนิด้า]

14 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ตัวชีว้ัดที่ตอบสนองยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

2559 2560 2561

17 RP 1.1 ร้อยละของหลักสูตรมีแผนการเข้าสู่การ
รับรองมาตรฐานสากลที่กลุ่มเป้าหมายให้ความ
เชื่อถือ

N/A N/A N/A ร้อยละ 20 คณบดี 12 คณะ/ วทิยาลัย/ 
ผู้อ านวยการกองแผนงาน

รองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการ/ 
รองอธกิารบดีฝ่ายวางแผน

18 RP 1.2 จ านวนหลักสูตรได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากล

4 หลักสูตร 4 หลักสูตร 10 หลักสูตร 4 หลักสูตร คณบดี 12 คณะ/ วทิยาลัย/ 
ผู้อ านวยการกองแผนงาน

รองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการ/ 
รองอธกิารบดีฝ่ายวางแผน

19 RP 1.3 ทุกคณะมีแผนการน าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
สากลมาใช้บริหารงาน

N/A N/A N/A 12 คณะ/ วทิยาลัย คณบดี 12 คณะ/ วทิยาลัย/ 
ผู้อ านวยการกองแผนงาน

รองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการ/ 
รองอธกิารบดีฝ่ายวางแผน

20 RP 1.5 สถาบันมีแผนการเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน
คุณภาพระดับสากล

N/A N/A N/A 1 แผน ผู้อ านวยการกองแผนงาน รองอธกิารบดีฝ่ายวางแผน

21 RP 1.6 จ านวนหน่วยงานสนับสนุนในสถาบันมี
แผนการเข้าสู่การรับรองมาตรฐานที่มีความ
น่าเชื่อถือ

1 หน่วยงาน 1 หน่วยงาน 4 หน่วยงาน 5 หน่วยงาน ผู้อ านวยการส านักวจิัย/ 
ผู้อ านวยการส านักสิริพฒันา/ 
ผู้อ านวยการส านักบรรณสาร
การพฒันา/ ผู้อ านวยการส านัก
เทคโนโลยสีารสนเทศ/ 
ผู้อ านวยการกองบริการ
การศึกษา/ ผู้อ านวยการกอง
บริหารทรัพยากรบุคคล

รองอธกิารบดีฝ่ายวางแผน

22 RP 2.2 หลักสูตรฝึกอบรมที่พฒันาขึ้นเพื่อสร้าง
ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ

N/A N/A N/A 1 หลักสูตร ผู้อ านวยการศูนยศึ์กษาการ
พฒันาที่ยัง่ยนืและเศรษฐกิจ
พอเพยีง/ ผู้อ านวยการศูนยค์ลัง
ปัญญาและสารสนเทศ/ 
ผู้อ านวยการส านักสิริพฒันา

รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและ
บริการวชิาการ

ยุทธศาสตรท์ี่ 2: เพ่ิมชื่อเสียง การยอมรบั Brand Value (Reputation)
กลยุทธ์ที่ 2.1 การได้รบัรองมาตรฐานระดับชาติและระดับสากล

กลยุทธ์ที่ 2.2 การมีชื่อเสียงเปน็ที่ยอมรบัระดับประเทศและสากล

ผู้ก ากับ/ ติดตามล าดับ ตัวชี้วัด
ข้อมูลพ้ืนฐาน ปงีบประมาณ พ.ศ. ค่าเปา้หมาย 

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
ผู้ดูแลรบัผิดชอบ

15 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ตัวชีว้ัดที่ตอบสนองยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

2559 2560 2561
ผู้ก ากับ/ ติดตามล าดับ ตัวชี้วัด

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปงีบประมาณ พ.ศ. ค่าเปา้หมาย 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้ดูแลรบัผิดชอบ

23 RP 2.3 งานวจิัยที่พฒันาขึ้นเพื่อสร้างชื่อเสียงและ
ความน่าเชื่อถือให้กับสถาบัน

N/A N/A N/A 1 เร่ือง คณบดี 12 คณะ/ วทิยาลัย/ 
ผู้อ านวยการศูนยบ์ริการ
วชิาการ/ ผู้อ านวยการศูนย์
ศึกษาการพฒันาที่ยัง่ยนืและ
เศรษฐกิจพอเพยีง/ 
ผู้อ านวยการศูนยค์ลังปัญญา/ 
ผู้อ านวยการส านักวจิัย

รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและ
บริการวชิาการ

24 RP 2.5 จ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวลัระดับนานาชาติ
หรือระดับชาติ

58 คน 40 คน 39 คน 35 คน คณบดี 12 คณะ/ วทิยาลัย รองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการ

25 RP 3.1 จ านวนของคณะที่มีฐานข้อมูลศิษยเ์ก่าที่เป็น
ปัจจุบัน

N/A N/A N/A 6 คณะ/ วทิยาลัย คณบดี 12 คณะ/ วทิยาลัย รองอธกิารบดีฝ่ายวางแผน

26 RP 3.2 จ านวนศิษยเ์ก่าที่ประสบความส าเร็จและสร้าง
ชื่อเสียงให้กับสถาบัน

N/A N/A N/A 1 คน คณบดี 12 คณะ/ วทิยาลัย รองอธกิารบดีฝ่ายวางแผน

27 RP 4.1 จ านวนผลงานวจิัยที่ได้รับการตีพมิพห์รือ
เผยแพร่ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

N/A 181 ชิ้น 113 ชิ้น 100 ชิ้น คณบดี 12 คณะ/ วทิยาลัย/ 
ผู้อ านวยการส านักวจิัย

รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและ
บริการวชิาการ

28 RP 4.2  จ านวนผลงานวจิัยที่ได้รับการตีพมิพร์ะดับ
นานาชาติในฐานข้อมูลระดับ Top Rank

29 ชิ้น 71 ชิ้น 98 ชิ้น 60 ชิ้น คณบดี 12 คณะ/ วทิยาลัย/ 
ผู้อ านวยการส านักวจิัย

รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและ
บริการวชิาการ

29 RP 4.3 จ านวนผลงานวจิัยที่ได้รับรางวลัหรือการยก
ยอ่งระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

37 ชิ้น 47 ชิ้น 39 ชิ้น 30 ชิ้น คณบดี 12 คณะ/ วทิยาลัย/ 
ผู้อ านวยการส านักวจิัย

รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและ
บริการวชิาการ

30 RP 5.1 ระดับความพงึพอใจของนายจ้าง ร้อยละ 88.60 ร้อยละ 85.00 ร้อยละ 84.28 ร้อยละ 85 คณบดี 12 คณะ/ วทิยาลัย/ 
ผู้อ านวยการกองแผนงาน

รองอธกิารบดีฝ่ายวางแผน

31 RP 5.2  ระดับความพงึพอใจของนายจ้างต่อ
สมรรถนะและทักษะของบัณฑิต

ร้อยละ 81.60 ร้อยละ 82.00 N/A ร้อยละ 80 คณบดี 12 คณะ/ วทิยาลัย/ 
ผู้อ านวยการกองแผนงาน

รองอธกิารบดีฝ่ายวางแผน

กลยุทธ์ที่ 2.3 การมีผลผลิตที่สรา้งผลกระทบสูงต่อสังคม

กลยุทธ์ที่ 2.2 การมีชื่อเสียงเปน็ที่ยอมรบัระดับประเทศและสากล (ต่อ)

16 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ตัวชีว้ัดที่ตอบสนองยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

2559 2560 2561
ผู้ก ากับ/ ติดตามล าดับ ตัวชี้วัด

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปงีบประมาณ พ.ศ. ค่าเปา้หมาย 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้ดูแลรบัผิดชอบ

32 RP 6.2 จ านวนคร้ังในการเผยแพร่องค์ความรู้ของ
บุคลากรสถาบันเพื่อเสนอเป็นทางออกส าหรับ
แก้ไขปัญหาสังคม

N/A N/A N/A 3 คร้ัง คณบดี 12 คณะ/ วทิยาลัย รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและ
บริการวชิาการ

33 RP 6.3 จ านวนผลงานบริการวชิาการที่สร้างชื่อเสียง
ระดับสูง (High Impact) ให้กับสถาบัน

N/A N/A N/A 3 ผลงาน คณบดี 12 คณะ/ วทิยาลัย รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและ
บริการวชิาการ

34 RP 6.4 จ านวนงานวจิัยที่มีผลกระทบต่อสังคมสูง N/A N/A N/A 2 เร่ือง คณบดี 12 คณะ/ วทิยาลัย/ 
ผู้อ านวยการส านักวจิัย

รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและ
บริการวชิาการ

35 RP 6.5 จ านวนผลงานวจิัยเพื่อการพฒันาประเทศ/ 
ผลงานวชิาการรับใช้สังคม

N/A 75 
โครงการวจิัย

126 
โครงการวจิัย

80 โครงการวจิัย คณบดี 12 คณะ/ วทิยาลัย/ 
ผู้อ านวยการส านักวจิัย

รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและ
บริการวชิาการ

36 RP 6.6 จ านวนชุมชน/องค์กรที่สถาบันได้น าองค์
ความรู้ไปพฒันา/ ยกระดับชุมชน/องค์กร

N/A N/A N/A 10 ชุมชน/ องค์กร คณบดี 12 คณะ/ วทิยาลัย/ 
ผู้อ านวยการส านักวจิัย

รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและ
บริการวชิาการ

37 RP 7.1 อัตราการถูกอ้างอิงในบทความวจิัย/บทความ
วชิาการ

N/A สัดส่วน 1.87 สัดส่วน 2.02 สัดส่วน 2 คณบดี 12 คณะ/ วทิยาลัย/ 
ผู้อ านวยการส านักวจิัย

รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและ
บริการวชิาการ

38 RP 8.1 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าภายใน
 1 ปี คณะ

ร้อยละ 62.44 ร้อยละ 62.48 ร้อยละ 70.83 ร้อยละ 80 คณบดี 12 คณะ/ วทิยาลัย/ 
ผู้อ านวยการกองแผนงาน

รองอธกิารบดีฝ่ายวางแผน

39 RP 8.2 ร้อยละของอัตราเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นของ
บัณฑิตหลังส าเร็จการศึกษา

N/A N/A N/A ร้อยละ 15 คณบดี 12 คณะ/ วทิยาลัย รองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการ

กลยุทธ์ที่ 2.3 การมีผลผลิตที่สรา้งผลกระทบสูงต่อสังคม (ต่อ)

17 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ตัวชีว้ัดที่ตอบสนองยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

2559 2560 2561
ผู้ก ากับ/ ติดตามล าดับ ตัวชี้วัด

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปงีบประมาณ พ.ศ. ค่าเปา้หมาย 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้ดูแลรบัผิดชอบ

40 RP 9.1 ช่องทางการส่ือสารเพื่อสร้างและรักษา
ภาพลักษณ์ของสถาบันที่เพิ่มขึ้น

N/A N/A N/A 2 ช่องทาง คณบดี 12 คณะ/ วทิยาลัย/ 
ผู้อ านวยการส านักวจิัย/ 
ผู้อ านวยการส านักสิริพฒันา/ 
ผู้อ านวยการศูนยบ์ริการ
วชิาการ/ ผู้อ านวยการศูนย์
ศึกษาการพฒันาที่ยัง่ยนืและ
เศรษฐกิจพอเพยีง/ 
ผู้อ านวยการศูนยส์ ารวจความ
คิดเห็น "นิด้าโพล"/ 
ผู้อ านวยการศูนยค์ลังปัญญา
และสารสนเทศ/ ผู้อ านวยการ
กองงานผู้บริหาร

รองอธกิารบดีฝ่ายวางแผน

41 RP 9.2 จ านวนเนื้อหาที่สามารถสร้างและรักษา
ภาพลักษณ์ของสถาบัน

N/A N/A N/A 12 เร่ือง คณบดี 12 คณะ/ วทิยาลัย/ 
ผู้อ านวยการส านักวจิัย/ 
ผู้อ านวยการส านักสิริพฒันา/ 
ผู้อ านวยการศูนยบ์ริการ
วชิาการ/ ผู้อ านวยการศูนย์
ศึกษาการพฒันาที่ยัง่ยนืและ
เศรษฐกิจพอเพยีง/ 
ผู้อ านวยการศูนยส์ ารวจความ
คิดเห็น "นิด้าโพล"/ 
ผู้อ านวยการศูนยค์ลังปัญญา
และสารสนเทศ/ ผู้อ านวยการ
กองงานผู้บริหาร

รองอธกิารบดีฝ่ายวางแผน/ 
รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและ
บริการวชิาการ

42 RP 10.1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มเป้าหมายได้รับสาร
จากสถาบัน

N/A N/A N/A เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ผู้อ านวยการกองงานผู้บริหาร รองอธกิารบดีฝ่ายวางแผน

กลยุทธ์ที่ 2.4 การสื่อสารเพ่ือบรหิารภาพลักษณท์ี่มีประสิทธิผล

18 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ตัวชีว้ัดที่ตอบสนองยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

2559 2560 2561
ผู้ก ากับ/ ติดตามล าดับ ตัวชี้วัด

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปงีบประมาณ พ.ศ. ค่าเปา้หมาย 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้ดูแลรบัผิดชอบ

43 RP 11.1 ความพงึพอใจต่อเนื้อหาเพื่อสร้างภาพลักษณ์
องค์กรของสถาบัน

N/A N/A N/A ร้อยละ 80 ผู้อ านวยการกองงานผู้บริหาร รองอธกิารบดีฝ่ายวางแผน/ 
รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและ
บริการวชิาการ

44 RP 12.2 ร้อยละของหน่วยงานผู้ใช้บริการเดิมในรอบ 2
 ปีที่กลับมาใช้บริการวชิาการซ้ า

N/A N/A N/A ร้อยละ 10 ผู้อ านวยการศูนยบ์ริการ
วชิาการ/  ผู้อ านวยการศูนย์
ศึกษาการพฒันาที่ยัง่ยนืและ
เศรษฐกิจพอเพยีง/ 
ผู้อ านวยการศูนยส์ ารวจความ
คิดเห็น "นิด้าโพล"/ 
ผู้อ านวยการศูนยค์ลังปัญญา
และสารสนเทศ/ ผู้อ านวยการ
ส านักสิริพฒันา

รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและ
บริการวชิาการ

45 RP 12.3 ร้อยละของผู้เข้าอบรมเดิมในรอบ 2 ปีที่
กลับมาใช้บริการฝึกอบรมซ้ า

N/A N/A N/A ร้อยละ 10 ผู้อ านวยการศูนยบ์ริการ
วชิาการ/  ผู้อ านวยการศูนย์
ศึกษาการพฒันาที่ยัง่ยนืและ
เศรษฐกิจพอเพยีง/ 
ผู้อ านวยการศูนยส์ ารวจความ
คิดเห็น "นิด้าโพล"/ 
ผู้อ านวยการศูนยค์ลังปัญญา
และสารสนเทศ/ ผู้อ านวยการ
ส านักสิริพฒันา

รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและ
บริการวชิาการ

กลยุทธ์ที่ 2.5 ผู้ใช้บรกิารมีความประทับใจสูง

กลยุทธ์ที่ 2.4 การสื่อสารเพ่ือบรหิารภาพลักษณท์ี่มีประสิทธิผล (ต่อ)

19 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



 
โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ/์ โครงการ จ านวนเงนิ (บาท)    แหล่งเงนิ ผู้รับผิดชอบ
๑๖๔,๑๕๔,๓๐๐

กลยุทธท์ี่ ๒.๑ การไดร้ับรองมาตรฐานระดบัชาตแิละระดบัสากล ๑๙,๕๙๘,๐๐๐
- โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารธุรกิจ
- โครงการการขับเคล่ือนสถาบนั เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ๕,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน กองแผนงาน
- โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสู่สากล ๒๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนเิทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
- โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ๑๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะภาษาและการส่ือสาร
- โครงการ NIDA SAR Award ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ ๕๘,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั กองแผนงาน
- โครงการพัฒนางานและสนบัสนนุการด าเนนิงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา

ตามมาตรฐานสากล
๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

- โครงการประเมินคุณภาพหลักสูตรน าร่องคณะพัฒนาการเศรษฐกิจตามเกณฑ์ AUN-QA 
ป ี๒๕๖๒

๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

- โครงการรับรองหลักสูตรสู่มาตรฐานระดับสากล UNWTO ๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะการจัดการการท่องเที่ยว
- โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความเปน็เลิศ 

EdPEx/AUN-QA
๓๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนติิศาสตร์

- โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ๑๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม

กลยุทธท์ี่ ๒.๒ การมชีือ่เสียงเป็นที่ยอมรับระดบัประเทศและสากล ๑๘,๙๗๒,๓๐๐
- โครงการการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ๕,๗๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน กลุ่มงานส่ือสารองค์การและกิจกรรม

เพื่อสังคม กองงานผู้บริหาร
- รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ๒,๑๗๐,๐๐๐ เงินกองทุนส่งเสริมและ

พัฒนางานวิจัย
ส านกัวิจัย

- โครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ๒,๐๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารธุรกิจ
- โครงการการออกแบบคลาสแบบออนไลน์ ๒,๐๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารธุรกิจ
- โครงการพัฒนากรณีศึกษาเพื่อก้าวสู่ความเปน็สากล ๙๖๓,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารธุรกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมชือ่เสียง การยอมรับ Brand Value (Reputation)

20 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



 
โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ/์ โครงการ จ านวนเงนิ (บาท)    แหล่งเงนิ ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมชือ่เสียง การยอมรับ Brand Value (Reputation)กลยุทธท์ี่ ๒.๒ การมชีือ่เสียงเป็นที่ยอมรับระดบัประเทศและสากล (ตอ่)

- โครงการการจัดประชุมวิชาการในวันสถาปนาสถาบนั ๘๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน ส านกัวิจัย
- โครงการประกวดวิทยานพินธ์ระดับบณัฑิตศึกษา เครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ๖๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั กองบริการการศึกษา
- โครงการการจัดประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ ๔๗๙,๓๐๐ เงินแผ่นดิน ส านกัวิจัย
- โครงการจัดท าวารสารวิชาการของคณะ ๓๑๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะสถิติประยุกต์
- โครงการประชุมนานาชาติ (AHRD ๒๐๑๘) ๓๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนษุย์
- โครงการต าราและเอกสารวิชาการของคณะ ๒๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม
- โครงการต าราและเอกสารวิชาการของคณะ ๒๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
- โครงการต าราและเอกสารวิชาการของคณะ ๒๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารธุรกิจ
- โครงการจัดท า "วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์และองค์การ" (NIDA Human Resource 

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

- โครงการ HROD TALK ร่วมกับส่ือ Theory and Application Linked Knowledge ๒๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนษุย์
- โครงการ HRD Intelligence and HRD Research Day ๒๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนษุย์
- โครงการจัดท าวารสารนเิทศศาสตร์และนวัตกรรม ๒๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนเิทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
- โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ๒๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนเิทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
- ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการงานวิจัยที่ด าเนนิการแล้วและได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน

ฐานข้อมูลสากล ISI
๒๐๐,๐๐๐ เงินกองทุนส่งเสริมและ

พัฒนางานวิจัย
ส านกัวิจัย

- โครงการจัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการ* ๒๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั งานสภาคณาจารย์
- โครงการต าราและเอกสารวิชาการของคณะ ๑๗๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม
- โครงการอุดหนนุกิจกรรมวิชาการ ๑๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะสถิติประยุกต์
- โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ๑๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะการจัดการการท่องเที่ยว
- โครงการจัดท าวารสารวิชาการระดับชาติ/ นานาชาติ ๑๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะการจัดการการท่องเที่ยว
- โครงการต าราและเอกสารวิชาการของคณะ ๑๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
- โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติของนกัเศรษฐศาสตร์ ๑๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

* ใช้งบประมาณร่วมกับโครงการสัมมนาประจ าปสีภาคณาจารย์ และโครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ

21 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



 
โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ/์ โครงการ จ านวนเงนิ (บาท)    แหล่งเงนิ ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมชือ่เสียง การยอมรับ Brand Value (Reputation)กลยุทธท์ี่ ๒.๒ การมชีือ่เสียงเป็นที่ยอมรับระดบัประเทศและสากล (ตอ่)

- โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านส่ิงแวดล้อม ๑๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม
- โครงการประชุมวิชาการการบริหารพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ๘๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม
- โครงการต าราและเอกสารวิชาการของคณะ ๘๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะภาษาและการส่ือสาร
- โครงการจัดท าวารสาร เอกสารทางวิชาการ และวารสารบณัฑิต ๘๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนติิศาสตร์
- โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ๘๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนติิศาสตร์
- ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการการส่งบทความวิจัย เพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารระดับ

นานาชาติ
๖๐,๐๐๐ เงินกองทุนส่งเสริมและ

พัฒนางานวิจัย
ส านกัวิจัย

- โครงการประชุมวิชาการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
- โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนติิศาสตร์
- ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการการเผยแพร่บทความวิจัย เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับ

นานาชาติ
๕๐,๐๐๐ เงินกองทุนส่งเสริมและ

พัฒนางานวิจัย
ส านกัวิจัย

- โครงการ NIDA Research Excellence Forum ๕๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั ส านกัวิจัย
- โครงการผู้บริหารนด้ิาพบนกัศึกษาเก่า (๔ ภาค) ๕๐,๐๐๐ เงินกองทุนนด้ิาพัฒนา กลุ่มงานส่ือสารองค์การและกิจกรรม

เพื่อสังคม กองงานผู้บริหาร
- โครงการจัดเวที NIDA team Forum ๓๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั งานสภาคณาจารย์
- โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยร่วมกับส านกังานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติและส านกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั ส านกัวิจัย

กลยุทธท์ี่ ๒.๓ การมผีลผลิตที่สร้างผลกระทบสูงตอ่สังคม ๑๒๓,๔๒๔,๐๐๐
- โครงการทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ ๑ (Full Scholarships) ระดับปริญญาเอก
- โครงการทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ ๑ (Full Scholarships) ระดับปริญญาโท
- โครงการทุนการศึกษาส าหรับนกัศึกษาต่างชาติ
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง ๗,๕๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน กองงานผู้บริหาร

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั กองบริการการศึกษา

22 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



 
โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ/์ โครงการ จ านวนเงนิ (บาท)    แหล่งเงนิ ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมชือ่เสียง การยอมรับ Brand Value (Reputation)กลยุทธท์ี่ ๒.๓ การมผีลผลิตที่สร้างผลกระทบสูงตอ่สังคม (ตอ่)

- โครงการแผนงานวิจัยการพัฒนานโยบายการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนเชิงส่งเสริมสุขภาพใน
การรองรับการพ านกัระยะยาวของนกัท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงวัยรายได้ดีเพื่อสร้างความมัง่ค่ังทาง
เศรษฐกิจและความเข้มแข็งด้านสังคมอย่างยั่งยืน

๗,๒๓๐,๓๐๐ เงินแผ่นดิน คณะการจัดการการท่องเที่ยว

- โครงการแผนงานวิจัยข้อเสนอเชิงนโยบายในการปรับต าแหนง่ภาพลักษณ์บริการท่องเที่ยว
กลุ่มคุณภาพประเภทเรือยอร์ช เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในกลุ่มอุตสาหกรรม
เปา้หมายที่ผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ S Curve

๖,๒๒๒,๔๐๐ เงินแผ่นดิน คณะการจัดการการท่องเที่ยว

- โครงการการสร้าง Web และ Mobile Application ส าหรับชาวนาเพื่อการตรวจสอบการ
จ าแนกเมล็ดพันธุ์ข้าวออกจากข้าววัชพืชด้วยการประมวลผลภาพถ่าย ส าหรับชาวนา

๕,๒๘๓,๙๐๐ เงินแผ่นดิน คณะสถิติประยุกต์

- โครงการการพัฒนาศักยภาพข้าราชการและพนกังานส่วนท้องถิ่นระดับบริหาร ๕,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน กองงานผู้บริหาร
- โครงการระบบการจัดการการวางแผนการจัดการเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬาแก่

ผู้ประกอบการท่องเที่ยว SME เพื่อกระตุ้นนกัท่องเที่ยวคุณภาพสูงในกลุ่มจังหวัดแอคทีฟ บชี
๔,๘๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะการจัดการการท่องเที่ยว

- โครงการแผนงานวิจัยข้อเสนอเชิงนโยบายการสร้างความสามารถในการแข่งขันของการ
ท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารวิถีไทยส าหรับการบริการนกัท่องเที่ยวกลุ่มมูลค่าสูง
ตามกรอบประเทศไทย ๔.๐

๔,๑๖๙,๕๐๐ เงินแผ่นดิน คณะการจัดการการท่องเที่ยว

- โครงการการส่งเสริมการตลาดดิจิตอลส าหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมและ
สนบัสนนุการแพทย์แผนไทยเพื่อกระตุ้นตลาดนกัท่องเที่ยวคุณภาพสูงชาวเอเชียและยุโรป

๔,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะการจัดการการท่องเที่ยว

- โครงการการจัดท าดัชนกีรอบความคิด (Mindset) ทักษะ (Skills) และพฤติกรรม (Behavior) 
เพื่อการรังสรรค์นวัตกรรมของกลุ่มคนวัยท างานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย

๓,๘๓๐,๘๐๐ เงินแผ่นดิน คณะพัฒนาทรัพยากรมนษุย์

- โครงการรูปแบบการจัดการตลาดดิจิตอลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬามวยไทยแก่กลุ่ม
นกัท่องเที่ยวรักสุขภาพชาวต่างชาติ

๓,๗๖๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะการจัดการการท่องเที่ยว

- โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์อ านวยการปอ้งกันและปราบปรามยา
เสพติดจังหวัด (ศอ. ปส. จ.)

๓,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะรัฐประศาสนศาสตร์

- โครงการการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงวัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน ๑,๐๔๗,๒๐๐ เงินแผ่นดิน คณะนติิศาสตร์

23 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



 
โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ/์ โครงการ จ านวนเงนิ (บาท)    แหล่งเงนิ ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมชือ่เสียง การยอมรับ Brand Value (Reputation)กลยุทธท์ี่ ๒.๓ การมผีลผลิตที่สร้างผลกระทบสูงตอ่สังคม (ตอ่)

- โครงการศึกษาจัดท าผังยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพชุมชนเมืองท่องเที่ยวหลากหลาย
ประเภทด้วยแนวทางการสัญจรอัจฉริยะ ในเขตระเบยีงเศรษฐกิจตะวันออก

๒,๔๗๗,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม

- โครงการการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนด้วยกลไก
และระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปญัญา

๒,๒๒๒,๔๐๐ เงินแผ่นดิน คณะนติิศาสตร์

- โครงการความต้องการแรงงานต่างด้าวชั่วคราวหรือตามฤดูกาลในภาคการเกษตร ๒,๑๒๙,๗๐๐ เงินแผ่นดิน ส านกัวิจัย
- โครงการศึกษาศักยภาพชุมชนด้านสมาร์ทเทคโนโลยีการท่องเที่ยวเพื่อประเมินและพัฒนา

ศักยภาพชุมชนด้านดิจิทัลที่จ าเปน็เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนภายในท้องถิ่นตามนโยบายรัฐบาล ๔.๐ ในเขตระเบยีงเศรษฐกิจตะวันออก

๒,๑๑๒,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะการจัดการการท่องเที่ยว

- โครงการการจัดการองค์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและส่งเสริมความยั่งยืนของธุรกิจ
เทคโนโลยีสตาร์ทอัพสัญชาติไทยในศตวรรษที่ ๒๑

๒,๐๒๙,๙๐๐ เงินแผ่นดิน คณะนเิทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

- โครงการพัฒนาธรรมาภบิาลดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนและส่งเสริมบทบาทเครือข่ายประชา
รัฐสู่ธรรมาภบิาลการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ระเบยีงเศรษฐกิจตะวันออก

๒,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะนติิศาสตร์

- โครงการส ารวจความต้องการและสมรรถนะของบคุลากรด้านการวิเคราะหธ์ุรกิจและวิทยาการ
ข้อมูล : การวิเคราะหช์่องว่างและการจัดท าแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาบคุลากรส าหรับ 
Thailand ๔.๐

๑,๙๑๒,๕๐๐ เงินแผ่นดิน คณะสถิติประยุกต์

- โครงการการศึกษาศักยภาพการใช้ส่ือดิจิทัลของบคุลากรด้านการส่ือสารและเทคโนโลยีเพื่อ
รองรับประเทศไทย ๔.๐

๑,๗๖๖,๑๐๐ เงินแผ่นดิน คณะนเิทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

- โครงการบทบาทองค์กรเอกชนที่มีผลต่อการขยายการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบก
และทางน้ าของจีน ตามนโยบาย "จีนลงใต้" : บริบทการศึกษาการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จีนใน สปป. ลาว และประเทศกัมพูชาผลกระทบต่อไทย

๑,๖๗๑,๙๐๐ เงินแผ่นดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจ
พอเพียง

- โครงการบทบาทองค์กรเอกชนที่มีผลต่อการขยายการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบก
และทางน้ าของจีน ตามนโยบาย "จีนลงใต้" : บริบทศึกษาผลกระทบต่อไทยในการลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานจีน - เมียนมาร์

๑,๖๗๑,๙๐๐ เงินแผ่นดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจ
พอเพียง

24 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



 
โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ/์ โครงการ จ านวนเงนิ (บาท)    แหล่งเงนิ ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมชือ่เสียง การยอมรับ Brand Value (Reputation)กลยุทธท์ี่ ๒.๓ การมผีลผลิตที่สร้างผลกระทบสูงตอ่สังคม (ตอ่)

- โครงการบทบาทองค์กรเอกชนที่มีผลต่อการขยายการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบก
และทางน้ าของจีน ตามนโยบาย "จีนลงใต้" : บริบทศึกษาผลกระทบต่อไทยในการลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานจีน - เวียดนาม

๑,๖๗๑,๙๐๐ เงินแผ่นดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจ
พอเพียง

- โครงการแนวทางการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการสร้างภาพลักษณ์จุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย

๑,๖๑๗,๘๐๐ เงินแผ่นดิน คณะการจัดการการท่องเที่ยว

- โครงการแนวทางการจัดการท่าเรือส าราญของประเทศไทยโดยเปรียบเทียบกับท่าเรือที่เปน็
มาตรฐาน

๑,๕๒๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะการจัดการการท่องเที่ยว

- โครงการค่ายเยาวชน "การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์" ๑,๕๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน กลุ่มงานกิจการนานาชาติ กองงานผู้บริหาร
- โครงการการพัฒนาศักยภาพและปลูกฝังวินยัทางการเงินเพื่อความพอเพียงใหแ้ก่เยาวชนระดับ

มัธยมศึกษา
๑,๕๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

- โครงการการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทย เพื่อตอบโจทย์การเข้าสู่การเปน็ประเทศไทย ๔.๐ 
(Thailand ๔.๐)

๑,๕๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

- โครงการพัฒนาสถาบนัสู่การรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล ๑,๕๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั กองแผนงาน
- โครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการจัดท าบริการ

สาธารณะด้านการคมนาคมขนส่งระบบรางเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
๑,๔๙๕,๒๐๐ เงินแผ่นดิน คณะนติิศาสตร์

- โครงการการส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรสายอาชีวศึกษาด้านการท่องเที่ยวและภาคบริการ 
ของพื้นที่ชายแดน ไทย-กัมพูชา เขตชายแดนติดต่อจังหวัดอุบลราชธานแีละศรีสะเกษ เพื่อการ
ท่องเที่ยวที่แข่งขันได้อย่างมัน่คง มัง่ค่ัง ยั่งยืน

๑,๔๘๖,๒๐๐ เงินแผ่นดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจ
พอเพียง

- โครงการการส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรสายอาชีวศึกษาด้านการท่องเที่ยวและภาคบริการ 
ของพื้นที่ชายแดน ไทย-กัมพูชา เขตชายแดนติดต่อจังหวัดบรีุรัมย์และสุรินทร์ เพื่อการ
ท่องเที่ยวที่แข่งขันได้อย่างมัน่คง มัง่ค่ัง ยั่งยืน

๑,๔๘๖,๒๐๐ เงินแผ่นดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจ
พอเพียง

- โครงการการส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรสายอาชีวศึกษาด้านการท่องเที่ยวและภาคบริการ 
ของพื้นที่ชายแดน ไทย-กัมพูชา เขตชายแดนติดต่อจังหวัดสระแก้ว จันทบรีุ และตราด เพื่อ
การท่องเที่ยวที่แข่งขันได้อย่างมัน่คง มัง่ค่ัง ยั่งยืน

๑,๔๘๖,๒๐๐ เงินแผ่นดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจ
พอเพียง

25 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



 
โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ/์ โครงการ จ านวนเงนิ (บาท)    แหล่งเงนิ ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมชือ่เสียง การยอมรับ Brand Value (Reputation)กลยุทธท์ี่ ๒.๓ การมผีลผลิตที่สร้างผลกระทบสูงตอ่สังคม (ตอ่)

- โครงการการพัฒนาทักษะการท านวัตกรรม โมเดลธุรกิจสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงส าหรับผู้บริหาร
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน

๑,๔๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะการจัดการการท่องเที่ยว

- โครงการการพัฒนาศักยภาพและทักษะของนกัเรียนอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก สู่การเปน็ Thailand ๔.๐

๑,๔๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะการจัดการการท่องเที่ยว

- โครงการรูปแบบการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในกลุ่มท่องเที่ยวอันดามัน
เพื่อน าผลการวิจัยด้านการท่องเที่ยวไปสู่การใช้ประโยชนใ์นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

๑,๒๔๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะการจัดการการท่องเที่ยว

- โครงการค่ายนด้ิาพัฒนาผู้น า ๑,๒๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน กลุ่มงานส่ือสารองค์การและกิจกรรม
เพื่อสังคม กองงานผู้บริหาร

- โครงการปลูกฝังและบม่เพาะแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนใหก้ับเยาวชน ในเขตเมืองเศรษฐกิจ
พิเศษเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบา้น

๑,๒๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะการจัดการการท่องเที่ยว

- โครงการรูปแบบการสร้างบคุลากรด้านการวิจัยเพื่อใหส้ามารถผลิตงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ประกอบการในการน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการ
และการท่องเที่ยวในกลุ่มอันดามัน

๑,๑๑๐,๔๐๐ เงินแผ่นดิน คณะการจัดการการท่องเที่ยว

- โครงการรูปแบบการเชื่อมโยงผลการวิจัยด้านการท่องเที่ยวไปสู่การใช้ประโยชน์ ๑,๐๙๖,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะการจัดการการท่องเที่ยว
- โครงการการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ๑,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน ส านกัวิจัย
- โครงการการสานต่อศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในเขตหนองจอก ๑,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม
- โครงการการพัฒนาศักยภาพคน สู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน (NIDA Smart City Forum) 

เพื่อความยั่งยืน ปทีี่ ๑ : (Smart Connected Low-carbon Mobility)
๑,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม

- โครงการการศึกษากลุ่มธุรกิจชุมชน : ปญัหาและความเปน็ไปได้ในการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ในระดับท้องถิ่น

๘๗๙,๑๐๐ เงินแผ่นดิน วิทยาลัยนานาชาติ

- โครงการเสถียรภาพและความมัน่คงของกองทุนการออมแหง่ชาติ ภายใต้สภาวะสังคมผู้สูงอายุ
เต็มวัย : การประเมินทางคณิตศาสตร์ประกันภยัและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

๗๔๙,๖๐๐ เงินแผ่นดิน คณะสถิติประยุกต์

- โครงการการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนเพื่อความยั่งยืน ๗๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

26 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



 
โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ/์ โครงการ จ านวนเงนิ (บาท)    แหล่งเงนิ ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมชือ่เสียง การยอมรับ Brand Value (Reputation)กลยุทธท์ี่ ๒.๓ การมผีลผลิตที่สร้างผลกระทบสูงตอ่สังคม (ตอ่)

- โครงการพัฒนาก าลังคนด้านมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนษุยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์แหง่ประเทศไทย)

๖๘๑,๒๐๐ เงินแผ่นดิน กองบริการการศึกษา

- โครงการประชารวมใจคืนความสดใสใหค้ลองแสนแสบ ๖๖๑,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั กลุ่มงานส่ือสารองค์การและกิจกรรม
เพื่อสังคม กองงานผู้บริหาร

- โครงการการพัฒนาเกษตรอินทรีย์บนการเติบโตในยุค ๔.๐ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร
ตามหลักการจัดการส่ิงแวดล้อมที่ยั่งยืนในพื้นที่ระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

๖๕๓,๔๐๐ เงินแผ่นดิน คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม

- โครงการสานต่อศาสตร์พระราชายุวชนต้นแบบด้านส่ิงแวดล้อม ๖๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม
- โครงการพัฒนาทักษะผู้สูงอายุในการจัดการส่ิงแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิต ๔.๐ ๖๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม
- โครงการการเปล่ียนแปลงด้านสุขภาพและความคาดหวังในชีวิตของผู้สูงอายุไทย ๕๑๕,๘๐๐ เงินแผ่นดิน ส านกัวิจัย
- โครงการการเปล่ียนแปลงในความสัมพันธ์ทางครอบครัวและการเกื้อกูลกันของผู้สูงอายุไทย ๕๑๑,๘๐๐ เงินแผ่นดิน ส านกัวิจัย
- โครงการการเปล่ียนแปลงการมีงานท าของผู้สูงอายุไทย : การเตรียมการเพื่อการสร้างงานที่

เปน็มิตรต่อการสูงอายุ
๕๑๑,๘๐๐ เงินแผ่นดิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

- โครงการการเปล่ียนแปลงในการใช้บริการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุไทย ๔๘๕,๔๐๐ เงินแผ่นดิน คณะสถิติประยุกต์
- โครงการพัฒนาภาวะผู้น า ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แก่บคุลากรทางการศึกษา
๓๓๗,๕๐๐ เงินแผ่นดิน กลุ่มงานส่ือสารองค์การและกิจกรรม

เพื่อสังคม กองงานผู้บริหาร
- โครงการการพัฒนาผู้น าเยาวชนระดับมัธยมศึกษา ๓๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน ส านกัสิริพัฒนา
- โครงการจัดท าบทวิเคราะหท์างเศรษฐกิจเผยแพร่ต่อสาธารณะ ๒๓๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
- โครงการพยากรณ์และวิเคราะหเ์ศรษฐกิจ ๒๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
- โครงการการพัฒนาศักยภาพคนในทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน ส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศ
- โครงการการสร้างจิตส านกึเยาวชนในการอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม ๑๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน กลุ่มงานส่ือสารองค์การและกิจกรรม

เพื่อสังคม กองงานผู้บริหาร
- โครงการสร้างเครือข่ายกิจกรรมเพื่อสังคมสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ๑๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั กลุ่มงานส่ือสารองค์การและกิจกรรม

เพื่อสังคม กองงานผู้บริหาร

27 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



 
โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ/์ โครงการ จ านวนเงนิ (บาท)    แหล่งเงนิ ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมชือ่เสียง การยอมรับ Brand Value (Reputation)กลยุทธท์ี่ ๒.๓ การมผีลผลิตที่สร้างผลกระทบสูงตอ่สังคม (ตอ่)

- โครงการ NIDA USR สร้างจิตส านกึช่วยเหลือสังคม ๑๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั กลุ่มงานส่ือสารองค์การและกิจกรรม
เพื่อสังคม กองงานผู้บริหาร

- โครงการหลักสูตรอบรมด้านกฎหมาย ๒๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนติิศาสตร์
- โครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ๑๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
- โครงการค่ายนกักฎหมายวิถีไทย วิถีธรรม ๑๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนติิศาสตร์
- โครงการอาศรมวิชาการ ๑๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนติิศาสตร์
- โครงการสานสัมพันธ์นติิพัฒน์ ๑๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนติิศาสตร์

กลยุทธท์ี่ ๒.๔ การสือ่สารเพ่ือบริหารภาพลักษณท์ี่มปีระสิทธผิล ๒,๑๖๐,๐๐๐
- โครงการเดินทางไปเจรจาความร่วมมือและประชาสัมพันธ์แนะน าหลักสูตรการศึกษา ๘๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั กลุ่มงานกิจการนานาชาติ กองงานผู้บริหาร
- โครงการจัดงาน Home Coming Day ๖๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารธุรกิจ
- โครงการสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับขบวนการเสรีไทยและการร าลึกเสรีไทย ๓๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั ส านกับรรณสารการพัฒนา
- โครงการ Home Coming Day ๑๒๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม
- โครงการปรับปรุงพัฒนาและดูแลเว็บไซต์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ ๑๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนษุย์
- โครงการ Home Coming Day ๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม
- โครงการส่งเสริมการอ่านและบริการชุมชน ๕๐,๐๐๐ เงินกองทุนพัฒนา

ทรัพยากรสารสนเทศ
ส านกับรรณสารการพัฒนา

- โครงการสถิติประยุกต์เพื่อสังคม ๔๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะสถิติประยุกต์
- โครงการปรับปรุงเว็บไซต์และฐานข้อมูลงานวิจัยของส านกัวิจัย ๓๐,๐๐๐ เงินทุนส านกั ส านกัวิจัย
- โครงการพัฒนาสังคมร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม ๒๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม
- โครงการความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่า ๒๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนติิศาสตร์
- โครงการจัดท า Newsletter เทิดเที่ยวไทย ๒๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะการจัดการการท่องเที่ยว
- โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติโดยภาพรวมของ

สถาบนั (NIDA IP)
๑๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั กลุ่มงานกิจการนานาชาติ กองงานผู้บริหาร

28 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



 
โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ/์ โครงการ จ านวนเงนิ (บาท)    แหล่งเงนิ ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมชือ่เสียง การยอมรับ Brand Value (Reputation)กลยุทธท์ี่ ๒.๕ ผู้ใชบ้ริการมคีวามประทับใจสูง

29 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ยุทธศาสตร์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์

ยทุธศาสตร์/ เป้าหมายหลัก/ กลยทุธ์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

3.1.1) การเพิม่ความพึงพอใจของผู้รับบริการ [ผลการส ารวจความพึง
พอใจ]

3.1.2) มีระบบการวัด เปรียบเทียบ และประเมินผลสัมฤทธิข์องการ
ปฏิบัติการ [ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน]

3.1.5) เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน [ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส]

3) การปฏิบัตกิารทีเ่ป็นเลิศ 3.1) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
โดยรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75

3.1.3) มีการปรับปรุงผลการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง [ข้อมูลผลการ
ปฏิบัติงาน]

3.1.4) มีแผนพัฒนาสู่องค์กรทีม่ีความคล่องตัว (Agile Organization)

30 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ตัวชีว้ัดที่ตอบสนองยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

2559 2560 2561

46 OP 1.1 การปรับปรุงแบบส ารวจความพงึพอใจของ
กลุ่มต่างๆ ให้สอดคล้องกับคุณค่าที่
ผู้รับบริการต้องการ

N/A N/A N/A 1 แบบส ารวจ ผู้อ านวยการกองแผนงาน รองอธกิารบดีฝ่ายวางแผน

47 OP 1.2 ความพงึพอใจของบัณฑิต ร้อยละ 88.57 ร้อยละ 80.80 ร้อยละ 81.85 ร้อยละ 80 คณบดี 12 คณะ/ วทิยาลัย/ 
ผู้อ านวยการกองแผนงาน

รองอธกิารบดีฝ่ายวางแผน

48 OP 1.3 ความพงึพอใจของผู้รับการฝึกอบรม ร้อยละ 90.77 ร้อยละ 90.51 ร้อยละ 89.54 ร้อยละ 85 ผู้อ านวยการส านักสิริพฒันา รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและ
บริการวชิาการ

49 OP 1.4 ความพงึพอใจของหน่วยงานผู้รับบริการ
การบริการวชิาการ

N/A N/A N/A ร้อยละ 80 ผู้อ านวยการศูนยบ์ริการ
วชิาการ

รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและ
บริการวชิาการ

50 OP 1.5 ความพงึพอใจของอาจารยผู้์รับบริการการ
บริการวชิาการ

N/A N/A N/A ร้อยละ 80 ผู้อ านวยการศูนยบ์ริการ
วชิาการ

รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและ
บริการวชิาการ

51 OP 1.6 ความพงึพอใจต่อการบริจาคเงินของผู้บริจาค N/A N/A N/A ร้อยละ 80 คณบดี 12 คณะ/ วทิยาลัย/ 
ผู้อ านวยการกองงานผู้บริหาร

รองอธกิารบดีฝ่ายวางแผน

52 OP 1.7 ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ (ผู้จัดงาน 
ผู้เช่าพื้นที)่ ต่อคุณภาพของสถานที่

N/A N/A N/A ร้อยละ 80 ผู้อ านวยการกองกลาง รองอธกิารบดีฝ่ายบริหาร

53 OP 1.8 ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ (ผู้มาร่วมงาน)
 ต่อคุณภาพของสถานที่

N/A ร้อยละ 84.40 ร้อยละ 84.40 ร้อยละ 80 ผู้อ านวยการกองกลาง รองอธกิารบดีฝ่ายบริหาร

54 OP 2.1 มีการจัดท าผังกระบวนงาน N/A N/A 300 
กระบวนงาน

30 กระบวนงาน คณบดี 12 คณะ/ วทิยาลัย/ 
ผู้อ านวยการส านัก 4 ส านัก/ 
ผู้อ านวยการกองและ
ส านักงาน/ 
ผู้อ านวยการกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

รองอธกิารบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ก ำกับ/ ติดตำมล ำดับ ตัวชี้วัด
ข้อมูลพ้ืนฐำน ปงีบประมำณ พ.ศ. ค่ำเปำ้หมำย ปงีบประมำณ

 พ.ศ. 2562
ผู้ดูแลรบัผิดชอบ

ยุทธศำสตรท์ี่ 3: กำรปฏิบตัิกำรที่เปน็เลิศ (Excellent Operation)

กลยุทธ์ที่ 3.1 กำรเพ่ิมควำมพึงพอใจของผู้รบับรกิำร

กลยุทธ์ที่ 3.2 มีระบบกำรวัด เปรยีบเทียบ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรปฏิบตัิกำร 

31 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ตัวชีว้ัดที่ตอบสนองยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

2559 2560 2561
ผู้ก ำกับ/ ติดตำมล ำดับ ตัวชี้วัด

ข้อมูลพ้ืนฐำน ปงีบประมำณ พ.ศ. ค่ำเปำ้หมำย ปงีบประมำณ
 พ.ศ. 2562

ผู้ดูแลรบัผิดชอบ

55 OP 2.2 มีการพฒันาเคร่ืองมือวดั/ตัวชี้วดั
ประสิทธภิาพและประสิทธผิลของทุก
กระบวนงาน

N/A N/A N/A 30 กระบวนงาน คณบดี 12 คณะ/ วทิยาลัย/ 
ผู้อ านวยการส านัก 4 ส านัก/ 
ผู้อ านวยการกองและ
ส านักงาน/ ผู้อ านวยการกอง
บริหารทรัพยากรบุคคล

รองอธกิารบดีฝ่ายบริหาร

56 OP 2.3 มีการก าหนดค่าเป้าหมายจากการ
เทียบเคียงองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการ
ปฏิบัติการด้านนั้นๆ

N/A N/A N/A 30 กระบวนงาน คณบดี 12 คณะ/ วทิยาลัย/ 
ผู้อ านวยการส านัก 4 ส านัก/ 
ผู้อ านวยการกองและส านักงาน

รองอธกิารบดีฝ่ายบริหาร

57 OP 2.4 มีการวดัค่าผลการด าเนินงานของ
กระบวนงาน

N/A N/A N/A 30 กระบวนงาน คณบดี 12 คณะ/ วทิยาลัย/ 
ผู้อ านวยการส านัก 4 ส านัก/ 
ผู้อ านวยการกองและส านักงาน

รองอธกิารบดีฝ่ายบริหาร

58 OP 3.1 ความพงึพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร
เพิ่มขึ้นกวา่รอบปีที่ผ่านมา

N/A N/A N/A ร้อยละ 5 คณบดี 12 คณะ/ วทิยาลัย/ 
ผู้อ านวยการกองแผนงาน

รองอธกิารบดีฝ่ายวางแผน

59 OP 3.3  มีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ของทุกหน่วยงาน

N/A N/A N/A 14 กิจกรรม คณบดี 12 คณะ/ วทิยาลัย/ 
ผู้อ านวยการส านัก 4 ส านัก/ 
ผู้อ านวยการกองและ
ส านักงาน/ ผู้อ านวยการกอง
บริหารทรัพยากรบุคคล

รองอธกิารบดีฝ่ายวางแผน

กลยุทธ์ที่ 3.3 มีกำรปรบัปรงุผลกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงต่อเน่ือง

กลยุทธ์ที่ 3.2 มีระบบกำรวัด เปรยีบเทียบ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรปฏิบตัิกำร (ต่อ)

32 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ตัวชีว้ัดที่ตอบสนองยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

2559 2560 2561
ผู้ก ำกับ/ ติดตำมล ำดับ ตัวชี้วัด

ข้อมูลพ้ืนฐำน ปงีบประมำณ พ.ศ. ค่ำเปำ้หมำย ปงีบประมำณ
 พ.ศ. 2562

ผู้ดูแลรบัผิดชอบ

60 OP 3.4  จ านวนผลงานวจิัย R2R ที่สามารถน าไปใช้
เพื่อเพิ่มความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานของ
องค์กร

N/A N/A N/A 20 ผลงาน คณบดี 12 คณะ/ วทิยาลัย/ 
ผู้อ านวยการส านัก 4 ส านัก/ 
ผู้อ านวยการกองและ
ส านักงาน/ ผู้อ านวยการกอง
บริหารทรัพยากรบุคคล

รองอธกิารบดีฝ่ายวางแผน

61 OP 4.1 ระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานด้าน
ต่างๆ (Dashboard) ได้รับการพฒันา

N/A N/A N/A 1 ระบบ ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ

รองอธกิารบดีฝ่ายวางแผน

62 OP 4.2 ความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบติดตามผลการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ

N/A N/A N/A ร้อยละ 75 ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ

รองอธกิารบดีฝ่ายวางแผน

63 OP 5.1 ทุกหน่วยงานมีแผนพฒันาสู่องค์กรที่มี
ความคล่องตัว

N/A N/A N/A 1 แผน คณบดี 12 คณะ/ วทิยาลัย/ 
ผู้อ านวยการส านัก 4 ส านัก/ 
ผู้อ านวยการกองและส านักงาน

รองอธกิารบดีฝ่ายวางแผน/ 
รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและ
บริการวชิาการ

64 OP 5.2  กระบวนงานที่สามารถลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาด าเนินงานได้

N/A N/A N/A 10 กระบวนงาน คณบดี 12 คณะ/ วทิยาลัย/ 
ผู้อ านวยการส านัก 4 ส านัก/ 
ผู้อ านวยการกองและส านักงาน

รองอธกิารบดีฝ่ายวางแผน/ 
รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและ
บริการวชิาการ

65 OP 5.3 จ านวนกระบวนการที่เพิ่มการใช้ระบบ
ดิจิตอลมากขึ้น

N/A N/A N/A 2 กระบวนการ คณบดี 12 คณะ/ วทิยาลัย/ 
ผู้อ านวยการส านัก 4 ส านัก/ 
ผู้อ านวยการกองและส านักงาน

รองอธกิารบดีฝ่ายวางแผน/ 
รองอธกิารบดีฝ่ายวจิัยและ
บริการวชิาการ

กลยุทธ์ที่ 3.4 มีแผนพัฒนำสู่องค์กรที่มีควำมคล่องตัว

กลยุทธ์ที่ 3.3 มีกำรปรบัปรงุผลกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงต่อเน่ือง (ต่อ)

33 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ตัวชีว้ัดที่ตอบสนองยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

2559 2560 2561
ผู้ก ำกับ/ ติดตำมล ำดับ ตัวชี้วัด

ข้อมูลพ้ืนฐำน ปงีบประมำณ พ.ศ. ค่ำเปำ้หมำย ปงีบประมำณ
 พ.ศ. 2562

ผู้ดูแลรบัผิดชอบ

66 OP 6.1 ผลการประเมินความโปร่งใส (ITA) ของ
สถาบัน

N/A ร้อยละ 85.18 ร้อยละ 89.89 ร้อยละ 85 คณบดี 12 คณะ/ วทิยาลัย/ 
ผู้อ านวยการส านัก 4 ส านัก/ 
ผู้อ านวยการกองและส านักงาน

รองอธกิารบดีฝ่ายบริหาร/ 
รองอธกิารบดีฝ่ายวางแผน

กลยุทธ์ที่ 3.5 เสรมิสรำ้งธรรมำภิบำลในกำรด ำเนินงำน

34 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



 
โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

จ านวนเงนิ (บาท)    แหล่งเงนิ ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การปฏิบตักิารที่เปน็เลิศ (Excellent Operation) ๒๙,๑๔๓,๐๐๐

๑๕,๑๒๓,๐๐๐

- โครงการของศูนย์ส ารวจความคิดเหน็ของประชาชน "นด้ิาโพล" ๖,๒๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั ศูนย์ส ารวจความคิดเหน็ "นด้ิาโพล"
- โครงการของศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ๔,๕๕๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและ

เศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการของศูนย์อาเซียนและเอเซียศึกษา ๑,๔๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและ

เศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการของศูนย์คลังปญัญาและสารสนเทศ ๑,๐๕๕,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั ศูนย์คลังปญัญาและสารสนเทศ
- โครงการของศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ๗๔๓,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและ

เศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการพัฒนาคุณภาพการด าเนนิงานคณะพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ ๖๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนษุย์
- โครงการประเมินผลการด าเนนิงาน เพื่อคัดเลือกหนว่ยงานดีเด่น 

สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๓๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั กองแผนงาน

- โครงการจัดการความรู้ของคณะพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ ๑๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนษุย์
- โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุด้านการบริหารจัดการ ๑๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนเิทศศาสตร์และนวัตกรรมการ

จัดการ
- โครงการความพึงพอใจต่อผลงานของผู้บริหารสถาบนั ๑๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั สภาคณาจารย์
- โครงการจัดระดมความคิดและการเผยแพร่งานวิชาการของสถาบนั ๓๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั ส านกัวิจัย
- โครงการบริหารจัดการความรู้ภายในองค์การ (KM) ๑๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
- โครงการบริหารจัดการความรู้ภายในองค์การ ๕,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนติิศาสตร์

กลยุทธท์ี่ ๓.๓  มกีารปรับปรุงผลการปฏบิัตงิานอย่างตอ่เน่ือง

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ/์ โครงการ

กลยุทธท์ี่ ๓.๑ การเพ่ิมความพึงพอใจของผู้รับบริการ

กลยุทธท์ี่ ๓.๒ มรีะบบการวัด เปรียบเทียบ และประเมนิผลสัมฤทธิ์ของการปฏบิัตกิาร 

35 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



 
โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

จ านวนเงนิ (บาท)    แหล่งเงนิ ผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์ /กลยุทธ/์ โครงการ
กลยุทธท์ี่ ๓.๔ มแีผนพัฒนาสูอ่งค์กรที่มคีวามคล่องตวั ๑๔,๐๐๐,๐๐๐

- โครงการการปรับโครงสร้างสถาบนัเพื่อการท างานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเปน็
มหาวิทยาลัยในก ากับ

๕,๐๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั กองบริหารทรัพยากรบคุคล

- โครงการ NIDA Transformation ๕,๐๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั กองงานผู้บริหาร
- โครงการบริหารจัดการสถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เพื่อพัฒนาสถาบนัสู่ความยั่งยืน ๔,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน กองแผนงาน

กลยุทธท์ี่ ๓.๕  เสริมสร้างธรรมาภบิาลในการด าเนินงาน ๒๐,๐๐๐

- โครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนนิงาน สพบ. ๒๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบนั กองบริหารทรัพยากรบคุคล

36 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ยุทธศาสตร์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์

ยทุธศาสตร์/ เป้าหมายหลัก/ กลยทุธ์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

4.1.1) รักษาและเพิม่ความโดดเด่นของอาจารย์ประจ า [คุณลักษณะของ
อาจารย]์

4.1.2) พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ [สัดส่วนบุคลากรทีไ่ด้รับการ
พัฒนาสู่มืออาชีพ]

4.1.3) เพิม่ความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ [จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือ]

4) ทรัพยากรทีเ่ป็นเลิศ 4.1) ทรัพยากรของสถาบันมีสมรรถนะ
สูงขึ้น

4.1.4) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพือ่สนับสนุนความเป็นเลิศในการ
ปฏิบัติงาน [ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ]

4.1.5) เพิม่ความผูกพันของนักศึกษาและบุคลากร [ผลการส ารวจความ
ผูกพัน]

37 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ตัวชีว้ัดที่ตอบสนองยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

2559 2560 2561

67 RE 1.1 สัดส่วนคณาจารยท์ี่มีคุณวฒิุปริญญาเอก ร้อยละ 90.83 ร้อยละ 95.24 ร้อยละ 93.47 ร้อยละ 90 คณบดี 12 คณะ/ วทิยาลัย/ 
ผู้อ านวยการกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

รองอธกิารบดีฝ่ายบริหาร

68 RE 1.2 สัดส่วนคณาจารยท์ี่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ร้อยละ 83.11 ร้อยละ 87.28 ร้อยละ 83.22  ร้อยละ 80 คณบดี 12 คณะ/ วทิยาลัย/ 
ผู้อ านวยการกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

รองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการ

69 RE 1.3 ความพงึพอใจของนักศึกษาต่ออาจารยผู้์สอน ร้อยละ 85.20 ร้อยละ 90.47 ร้อยละ 91.67 ร้อยละ 90 คณบดี 12 คณะ/ วทิยาลัย/
 ผู้อ านวยการกองแผนงาน

รองอธกิารบดีฝ่ายวางแผน

70 RE 1.4 จ านวนบุคลากรสายวชิาการที่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการในองค์กรระดับประเทศ

N/A 138 คน 163 คน 150 คน คณบดี 12 คณะ/ วทิยาลัย รองอธกิารบดีฝ่ายบริหาร

71 RE 2.1 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับ
การพฒันาทักษะสู่ความเป็นเลิศ (upskill)

N/A N/A N/A ร้อยละ 50 ผู้อ านวยการกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

รองอธกิารบดีฝ่ายบริหาร

72 RE 2.2 ความพงึพอใจของผู้รับบริการต่อบุคลากร
สายสนับสนุน

N/A N/A ร้อยละ 81.00 ร้อยละ 80 คณบดี 12 คณะ/ วทิยาลัย/
 ผู้อ านวยการกองแผนงาน

รองอธกิารบดีฝ่ายวางแผน

ล ำดับ ตัวชี้วัด
ข้อมูลพ้ืนฐำน ปงีบประมำณ พ.ศ. ค่ำเปำ้หมำย ปงีบประมำณ

 พ.ศ. 2562
ผู้ดูแลรบัผิดชอบ ผู้ก ำกับ/ ติดตำม

ยุทธศำสตรท์ี่ 4: ทรพัยำกรที่เปน็เลิศ (Excellent Resources)  
กลยุทธ์ที่ 4.1 รกัษำและเพ่ิมควำมโดดเด่นของอำจำรย์ประจ ำ

กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนำบคุลำกรสู่ควำมเปน็มืออำชีพ

38 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ตัวชีว้ัดที่ตอบสนองยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

2559 2560 2561
ล ำดับ ตัวชี้วัด

ข้อมูลพ้ืนฐำน ปงีบประมำณ พ.ศ. ค่ำเปำ้หมำย ปงีบประมำณ
 พ.ศ. 2562

ผู้ดูแลรบัผิดชอบ ผู้ก ำกับ/ ติดตำม

73 RE 3.1 จ านวนข้อตกลงความร่วมมือทั้ง
ระดับประเทศและระดับนานาชาติที่เพิ่มขึ้น

114 ข้อตกลง 151 ข้อตกลง 122 ข้อตกลง 10 ข้อตกลง คณบดี 12 คณะ/ วทิยาลัย/
 ผู้อ านวยการส านักวจิัย/ 
ผู้อ านวยการส านักสิริพฒันา/
 ผู้อ านวยการส านักบรรณ
สารการพฒันา/ ผู้อ านวยการ
ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ/ 
ผู้อ านวยการกองงานผู้บริหาร

รองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการ

74 RE 4.1 ความพงึพอใจของผู้บริหารต่อระบบ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร

N/A N/A N/A ร้อยละ 80 ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ

รองอธกิารบดีฝ่ายวางแผน

75 RE 4.2 ความพงึพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศของสถาบัน

N/A ร้อยละ 65.50 ร้อยละ 71.25 ร้อยละ 75 ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ

รองอธกิารบดีฝ่ายวางแผน

76 RE 5.1 ร้อยละของบัณฑิตที่มีความผูกพนัต่อสถาบัน N/A N/A N/A ร้อยละ 50 คณบดี 12 คณะ/ วทิยาลัย/
ผู้อ านวยการกองแผนงาน

รองอธกิารบดีฝ่ายวางแผน

77 RE 5.2 ความผูกพนัของบุคลากรต่อนิด้า N/A ร้อยละ 84.70 N/A ร้อยละ 80 ผู้อ านวยการกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

รองอธกิารบดีฝ่ายบริหาร

78 RE 5.3 จ านวนโครงการ/ กิจกรรมเสริมสร้าง
วฒันธรรมองค์กร

N/A N/A N/A 2 โครงการ/ กิจกรรม คณบดี 12 คณะ/ วทิยาลัย/
 ผู้อ านวยการส านักวจิัย/ 
ผู้อ านวยการส านักสิริพฒันา/
 ผู้อ านวยการส านัก
เทคโนโลยสีารสนเทศ/ 
ผู้อ านวยการกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

รองอธกิารบดีฝ่ายบริหาร

กลยุทธ์ที่ 4.5 เพ่ิมควำมผูกพันของนักศึกษำและบคุลำกร

กลยุทธ์ที่ 4.3 เพ่ิมควำมเข้มแข็งเครอืข่ำยควำมรว่มมือ

กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนควำมเปน็เลิศในกำรปฏิบตัิงำน

39 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



 
โครงการทีส่นับสนุนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ/์ โครงการ จ านวนเงิน (บาท)    แหล่งเงิน    ผู้รับผิดชอบ
๖๐,๑๗๒,๐๐๐

๑๖,๖๓๑,๐๐๐
- โครงการการสนับสนุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวจิัย ๖,๐๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน ส านักวจิัย
- ทุนเขียนบทความวจิัย (งานสถาปนาสถาบัน) ๒,๔๐๐,๐๐๐ เงินกองทุนส่งเสริม

และพัฒนางานวจิัย
ส านักวจิัย

- ทุนรางวลัค้นควา้ในวทิยาการงานวจิัยที่มีผลกระทบในเชิงนโยบายสูง ๒,๐๐๐,๐๐๐ เงินกองทุนส่งเสริม
และพัฒนางานวจิัย

ส านักวจิัย

- ทุนรางวลัเพื่อการศึกษาหรือค้นควา้ในวทิยาการงานวจิัยสมบูรณ์แบบ ๑,๓๐๐,๐๐๐ เงินกองทุนส่งเสริม
และพัฒนางานวจิัย

ส านักวจิัย

- ทุนรางวลัค้นควา้ในวทิยาการงานวจิัยบูรณาการ ๑,๒๐๐,๐๐๐ เงินกองทุนส่งเสริม
และพัฒนางานวจิัย

ส านักวจิัย

- ทุนวจิัยร่วมกับศาสตราจารย์อาคันตุกะ ๑,๐๐๐,๐๐๐ เงินกองทุนส่งเสริม
และพัฒนางานวจิัย

ส านักวจิัย

- ทุนรางวลัค้นควา้ในวทิยาการการพัฒนากรณีศึกษา ๙๖๖,๐๐๐ เงินกองทุนส่งเสริม
และพัฒนางานวจิัย

ส านักวจิัย

- ทุนรางวลัเพื่อการศึกษาหรือค้นควา้ในวทิยาการการเขียนต ารา ๔๕๐,๐๐๐ เงินกองทุนส่งเสริม
และพัฒนางานวจิัย

ส านักวจิัย

- ทุนรางวลัค้นควา้ในวทิยาการงานวจิัยสมทบโครงการวจิัยงบประมาณแผ่นดิน ๔๐๐,๐๐๐ เงินกองทุนส่งเสริม
และพัฒนางานวจิัย

ส านักวจิัย

- ทุนวจิัยหลังปริญญาเอก ๔๐๐,๐๐๐ เงินกองทุนส่งเสริม
และพัฒนางานวจิัย

ส านักวจิัย

- ทุนรางวลัเพื่อการศึกษาหรือค้นควา้ในวทิยาการการเขียนหนังสือ ๒๐๐,๐๐๐ เงินกองทุนส่งเสริม
และพัฒนางานวจิัย

ส านักวจิัย

- โครงการสัมมนาประจ าปีสภาคณาจารย*์ ๒๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน งานสภาคณาจารย์

ยุทธศาสตรที ่๔ ทรัพยากรทีเ่ปน็เลิศ (Excellent Resources)  
กลยุทธ์ที่ ๔.๑ รกัษาและเพ่ิมความโดดเดน่ของอาจารย์ประจ า

* ใช้งบประมาณร่วมกับโครงการจัดประชุมและสัมมนาทางวชิาการและโครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ

40 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



 
โครงการทีส่นับสนุนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ/์ โครงการ จ านวนเงิน (บาท)    แหล่งเงิน    ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตรที ่๔ ทรัพยากรทีเ่ปน็เลิศ (Excellent Resources)  

- ทุนรางวลัค้นควา้ในวทิยาการขอจดสิทธบัตรและอนุสิทธบิัตร ๕๐,๐๐๐ เงินกองทุนส่งเสริม
และพัฒนางานวจิัย

ส านักวจิัย

- โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ ๒๕,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม
- โครงการสัมมนาพัฒนาการเรียนการสอนคณะนิติศาสตร์ ๒๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนิติศาสตร์
- โครงการจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๑๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน งานสภาคณาจารย์
- โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเผยแพร่งานวจิัย ๑๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน ส านักวจิัย

๑,๓๑๐,๐๐๐

- โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ฝึกอบรม ๖๖๐,๐๐๐ เงินทุนฝึกอบรม ส านักสิริพัฒนา

- โครงการอบรม/ สัมมนา การพัฒนาระบบงานแผนและยุทธศาสตร์ ๒๕๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน กองแผนงาน

- โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ* ๒๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน งานสภาคณาจารย์

- โครงการสัมมนาแผนประจ าปี ๑๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

- โครงการการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๙๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

- โครงการสนับสนุนงานวจิัยส าหรับเจ้าหน้าที่ ๑๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะสถิติประยุกต์

๕,๗๗๐,๐๐๐

- โครงการพัฒนาเครือข่ายต่างประเทศและการประชุมนานาชาติของผู้บริหารสถาบัน ๓,๐๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน กลุ่มงานกิจการนานาชาติ 
กองงานผู้บริหาร

- โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านงานวจิัย ๑,๒๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน ส านักวจิัย

- โครงการการศึกษานานาชาติและเจรจาธรุกิจของคณะ/ ส านัก ๘๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน กลุ่มงานกิจการนานาชาติ 
กองงานผู้บริหาร

- โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ๕๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารธรุกิจ

- โครงการสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือกับมหาวทิยาลัยอินเดียน่า ๑๕๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน กลุ่มงานกิจการนานาชาติ 
กองงานผู้บริหาร

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ รกัษาและเพ่ิมความโดดเดน่ของอาจารย์ประจ า (ตอ่)

กลยุทธ์ที่ ๔.๒ พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมอือาชพี

กลยุทธ์ที่ ๔.๓ เพ่ิมความเขม้แขง็เครอืขา่ยความรว่มมอื

* ใช้งบประมาณร่วมกับโครงการจัดประชุมและสัมมนาทางวชิาการและโครงการสัมมนาประจ าปีสภาคณาจารย์

41 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



 
โครงการทีส่นับสนุนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ/์ โครงการ จ านวนเงิน (บาท)    แหล่งเงิน    ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตรที ่๔ ทรัพยากรทีเ่ปน็เลิศ (Excellent Resources)  

- โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวชิาการระหวา่งประเทศ (International Collaboration Project) ๕๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน กลุ่มงานกิจการนานาชาติ 
กองงานผู้บริหาร

- โครงการเสริมสร้างศักยภาพการหาทุนวจิัย ๕๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน ส านักวจิัย
- โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวชิาการในประเทศหรือต่างประเทศ ๒๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนิติศาสตร์

๒๘,๗๒๐,๐๐๐
- โครงการพัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลส าหรับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน ส านักบรรณสารการพัฒนา
- โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารและการเรียนการสอนของสถาบัน ๖,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
- โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ๑,๗๕๐,๐๐๐ เงินกองทุนพัฒนา

ทรัพยากรสารสนเทศ
ส านักบรรณสารการพัฒนา

- โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ๘๗๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- โครงการพัฒนาและสนับสนุนการปรับปรุงระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
- โครงการพัฒนาเครือข่ายงานห้องสมุด ๕๐,๐๐๐ เงินกองทุนพัฒนา

ทรัพยากรสารสนเทศ
ส านักบรรณสารการพัฒนา

๗,๗๔๑,๐๐๐
- โครงการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพเพื่อสนองรับนโยบายของชาติ ๕,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผ่นดิน กองบริการการศึกษา
- โครงการส่งการ์ดอวยพรวนัเกิดแก่นักศึกษาเก่า ๘๖๐,๐๐๐ เงินกองทุนนิด้าพัฒนา กลุ่มงานส่ือสารองค์การและกิจกรรม

เพื่อสังคม กองงานผู้บริหาร
- โครงการกองทุนนิด้าพัฒนา ๕๓๕,๐๐๐ เงินกองทุนนิด้าพัฒนา กลุ่มงานส่ือสารองค์การและกิจกรรม

เพื่อสังคม กองงานผู้บริหาร

กลยุทธ์ที่ ๔.๕ เพ่ิมความผูกพันของนักศึกษาและบุคลากร

กลยุทธ์ที่ ๔.๔ พัฒนาระบบขอ้มลูสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนความเป็นเลิศในการปฏบิัตงิาน

กลยุทธ์ที่ ๔.๓ เพ่ิมความเขม้แขง็เครอืขา่ยความรว่มมอื (ตอ่)

42 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



 
โครงการทีส่นับสนุนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ/์ โครงการ จ านวนเงิน (บาท)    แหล่งเงิน    ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตรที ่๔ ทรัพยากรทีเ่ปน็เลิศ (Excellent Resources)  

- โครงการจดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ๔๙๕,๐๐๐ เงินกองทุนนิด้าพัฒนา กลุ่มงานส่ือสารองค์การและกิจกรรม
เพื่อสังคม กองงานผู้บริหาร

- โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ๒๐๐,๐๐๐ เงินกองทุนนิด้าพัฒนา กลุ่มงานส่ือสารองค์การและกิจกรรม
เพื่อสังคม กองงานผู้บริหาร

- โครงการเรียนรู้วฒันธรรมไทยเบื้องต้น และการส่ือสารข้ามวฒันธรรมส าหรับนักศึกษาต่างชาติ ๑๔๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน กลุ่มงานกิจการนานาชาติ 
กองงานผู้บริหาร

- โครงการกิจกรรมนันทนาการให้แก่นักศึกษาต่างชาติ ๑๐๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน กลุ่มงานกิจการนานาชาติ 
กองงานผู้บริหาร

- โครงการแผ่นพับเพื่อการประชาสัมพันธก์องทุนนิด้าพัฒนา ๖๐,๐๐๐ เงินกองทุนนิด้าพัฒนา กลุ่มงานส่ือสารองค์การและกิจกรรม
เพื่อสังคม กองงานผู้บริหาร

- โครงการเตรียมความพร้อมกาย วาจา ใจ และพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความส าเร็จส าหรับนักศึกษาภาคปกติ ๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
- โครงการฝึกงานส าหรับนักศึกษาภาคปกติ ๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
- โครงการจัดท าป้ายรายชื่อผู้บริจาค (ตามโครงการกองทุนเพื่อน้อง) ๕๐,๐๐๐ เงินกองทุนนิด้าพัฒนา กลุ่มงานส่ือสารองค์การและกิจกรรม

เพื่อสังคม กองงานผู้บริหาร
- โครงการสอนการอ่านเขียนภาษาไทยเชิงวชิาการให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในหลักสูตรภาษาไทย ๔๕,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน กลุ่มงานกิจการนานาชาติ 

กองงานผู้บริหาร
- โครงการครบรอบวนัสถาปนาคณะ ๔๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม
- โครงการอบรมให้ความรู้ เร่ือง การคัดลอกวทิยานิพนธ ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓๐,๐๐๐ เงินรายได้ของสถาบัน กองบริการการศึกษา
- โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธผู์กพันเพื่อผองเรา ๒๕,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ ๒๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนิติศาสตร์
- โครงการสืบสานวฒันธรรมไทย ๒๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนิติศาสตร์
- โครงการกีฬาส่ีสัมพันธ์ ๑๑,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม
- โครงการวนัรพี ๑๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนิติศาสตร์

กลยุทธ์ที่ ๔.๕ เพ่ิมความผูกพันของนักศึกษาและบุคลากร (ตอ่)

43 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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