
 

 
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน 
แผนปฏิบัติราชการ 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รอบ 6 เดอืน  

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 
ของสถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันด้านการวางแผนและประเมินผล  
ครั้งที่ ๔/256๕ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน 256๕ 

มีมติเห็นชอบผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

รอบ 6 เดือน (1 ตลุาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 
 

ตามที่ ที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 มีมติอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันได้ถ่ายทอดแผนดังกล่าวลงสู่การ

ปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว 

สถาบันมอบหมายให้กองแผนงานกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ

ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) โดยมียุทธศาสตร์ 

จำนวน 4 ยุทธศาสตร์ และโครงการทั้งหมด จำนวน 116 โครงการ หากจำแนกโครงการตามแต่ละยุทธศาสตร์ ได้

ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 “Product & Relevancy Excellence” [ผลิตภัณฑ์และความสอดคล้องที่เป็นเลิศ] 

มีโครงการทั้งหมด จำนวน 32 โครงการ  

2) ยุทธศาสตร์ที ่ 2 “Academic Excellence” [ความเป็นเลิศทางวิชาการ] มีโครงการทั ้งหมด 

จำนวน 44 โครงการ 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 “Operation and Services Excellences” [การดำเนินงานและการบริการที่

เป็นเลิศ] มีโครงการทั้งหมด จำนวน 15 โครงการ 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 “Resource and Infrastructure Excellence” [ความเป็นเลิศด้านทรัพยากร

และโครงสร้างพ้ืนฐาน] มีโครงการทั้งหมด จำนวน 25 โครงการ 

 

 สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 รอบ 6 เดือน  

(1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) ในภาพรวม จำนวน 116 โครงการ ดังนี้ 

     - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.76 ของโครงการทั้งหมด 

     - โครงการทีอ่ยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 91 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 78.45 ของโครงการทั้งหมด  

     - โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.79 ของโครงการทั้งหมด 

ซึ่งเป็นโครงการที่มีลักษณะ ดังนี้ (1) โครงการเกี่ยวกับการเปิด/ ปรับปรุง/ ประเมินผลหลักสูตร (2) โครงการ

บริการวิชาการแก่สังคม/ ช่วยเหลือสังคม (3) โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับศตวรรษท่ี 21 (4) โครงการ

จัดประชุมวิชาการ (5) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา (6) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (7) 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเผยแพร่งานวิจัย และ (8) โครงการซ่ึงต้องจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของกลุ่มคน 

ทั้งนี้ มีสาเหตุจาก (1) หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการในช่วงครึ่งหลังของ
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ปีงบประมาณ และ (2) สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทำให้การจัดกิจกรรม

ที่มีการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมากทำได้ยากลำบาก 

 หากจำแนกโครงการตามยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ สามารถสรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 
 

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 “Product & Relevancy Excellence” [ผลิตภัณฑ์และความสอดคล้องที่

เป็นเลิศ] มีโครงการทั้งหมด จำนวน 32 โครงการ ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้  

  - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของโครงการ

ทั้งหมดในยุทธศาสตร์ที่ 1 

  - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 65.63 ของโครงการ

ทั้งหมดในยุทธศาสตร์ที่ 1  

  - โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.87 ของโครงการ

ทั้งหมดในยุทธศาสตร์ที่ 1 ซ่ึงเป็นโครงการที่มีลักษณะ ดังนี้ (1) โครงการเกี่ยวกับการเปิด/ ปรับปรุง/ ประเมินผล

หลักสูตร (2) โครงการบริการวิชาการแก่สังคม/ ช่วยเหลือสังคม ซ่ึงต้องจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของกลุ่มคน และ 

(3) โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ มีสาเหตุจาก (1) หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

กำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการในช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณ และ (2) สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทำให้การจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมากทำได้ยากลำบาก  
 

2) ยุทธศาสตร์ที ่ 2 “Academic Excellence” [ความเป็นเลิศทางวิชาการ] มีโครงการทั ้งหมด 

จำนวน 44 โครงการ ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 

  - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.82 ของโครงการ

ทั้งหมดในยุทธศาสตร์ที่ 2 

  - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 37 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 84.09 ของโครงการ

ทั้งหมดในยุทธศาสตร์ที่ 2  

  - โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.09 ของโครงการทั้งหมด

ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการที่มีลักษณะ ดังนี้ (1) โครงการจัดประชุมวิชาการ และ (2) โครงการพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ มีสาเหตุจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการกำหนดระยะเวลาดำเนิน

โครงการในช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณ 
 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 “Operation and Services Excellences” [การดำเนินงานและการบริการที่

เป็นเลิศ] มีโครงการทั้งหมด จำนวน 15 โครงการ ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้  

  - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.67 ของโครงการ

ทั้งหมดในยุทธศาสตร์ที่ 3 
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  - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.33 ของโครงการ

ทั้งหมดในยุทธศาสตร์ที่ 3  
 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 “Resource and Infrastructure Excellence” [ความเป็นเลิศด้านทรัพยากร

และโครงสร้างพ้ืนฐาน] มีโครงการทั้งหมด จำนวน 25 โครงการ ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้ 

  - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.00 ของโครงการ

ทั้งหมดในยุทธศาสตร์ที่ 4 

  - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.00 ของโครงการ

ทั้งหมดในยุทธศาสตร์ที่ 4  

  - โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของโครงการ

ทั้งหมดในยุทธศาสตร์ที่ 4 ซึ่งเป็นโครงการที่มีลักษณะ ดังนี้ (1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (2) โครงการ

พัฒนาศักยภาพด้านการเผยแพร่งานวิจัย และ (3) โครงการซึ่งต้องจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของกลุ่มคน ทั้งนี้ มี

สาเหตุจาก (1) หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการในช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณ

และ (2) สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทำให้การจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัว

ของกลุ่มคนจำนวนมากทำได้ยากลำบาก 

 

 รายละเอียดผลการดำเนินโครงการแต่ละโครงการ ดังนี้  
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

1  - โครงการประชาสัมพันธ์

เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์

ของคณะและ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ภาคปกติ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้กลุ่มเป้าหมายได้รับ

ทราบข้อมูลทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์และข้อมูลหลักสูตรของคณะ และ (2) เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์

และความส าเร็จในการผลิตบัณฑิตของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ในฐานะสถาบันการศึกษาช้ันน าด้านรัฐ

ประศาสนศาสตร์

 - แผนการด าเนินงาน : จัดสัมมนาให้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 คร้ัง ให้มีความสอดคล้องกับ

ช่วงเวลาการรับสมัครของสถาบัน ดังน้ี (1) เดือนพฤศจิกายน 2564 จัดสัมมนาหัวข้อท าไมยังต้องเรียนรัฐ

ประศาสนศาสตร์ (2) ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2565 จัดสัมมนาหัวข้อเสนห์ของการเรียนรัฐ

ประศาสนศาสตร์กับการพัฒนาพ้ืนท่ี และ (3) ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2565 จัดสัมมนาหัวข้อความ

จ าเป็นของรัฐประศาสนศาสตร์ในโลกอนาคต

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับศิษย์เก่าท่ีเป็น

อาจารย์ตามสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ท้ังในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 60,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - คณะได้จัดกิจกรรมแล้ว จ านวน 1 กิจกรรม เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิการยน 2565 

โดยมีผู้เข้าร่วมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting จ านวน 35 คน และผ่าน 

Facebook Live จ านวน 68 คน ท้ังน้ี คณะมีการขอเปล่ียนแปลงกิจกรรมและ

เปล่ียนแปลงงบประมาณ จากเดิม 60,000 บาท เป็น 20,000 บาท ซ่ึงได้รับอนุมัติ

แล้วตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการเงินทุนคณะ คร้ังท่ี 7/2564 

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 20,000 บาท (ร้อยละ 33.33 ของงประมาณท่ีได้รับ)

 แบ่งเป็น (1) ค่าวิทยากร จ านวน 15,000 บาท (2) ค่าโปรแกรม zoom จ านวน 

530 บาท (3) ค่าเดินทาง จ านวน 1,200 บาท และ (4) ค่าอาหาร จ านวน 3,270 

บาท

 - คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร์

2  - โครงการเปิดหลักสูตร

ใหม่/ปรับปรุงหลักสูตร 

ระดับปริญญาโท/ปริญญา

เอก

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของ

ตลาดแรงงานและสังคม  

 - แผนการด าเนินงาน : จัดส ารวจและรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือน าข้อมูลมาใช้เป็น

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : หลักสูตรมีการปรับปรุงรายวิชาท่ีทันสมัยตอบสนองความต้องการ

ของผู้เรียนและมีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายมากข้ึน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 100,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 x ยังไม่ได้ด าเนินการ

 - ท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา คณะภาษาและ

การส่ือสาร คร้ังท่ี 7/2564 เม่ือวันจันทร์ท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 มีมติให้จัด

ส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปีละหน่ึงคร้ัง ในช่วงเดือนมิถุนายน 

เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะภาษา

และการส่ือสาร

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 “Product & Relevancy Excellence” [ผลิตภัณฑ์และความสอดคล้องท่ีเป็นเลิศ]

กลยุทธ์ท่ี 1.1 “เพ่ิมการเติบโต” 
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

3  - โครงการประเมิน พัฒนา

และประชาสัมพันธ์

หลักสูตรการเรียนการสอน

คณะพัฒนาทรัพยากรมนษุย์

 (Edventure /Student 

Journey)

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือทราบความคิดเห็นของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (2) 

เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ (3) เพ่ือ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมข้ึน 

 - แผนการด าเนินงาน : (1) ส ารวจและรวบรวมความคิดเห็นของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (2) 

ประมวลผลและสรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และ (3) ปรับปรุงเว็บไซต์

 ส่ือออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มากข้ึน

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : กลุ่มเป้าหมายและประชาชนผู้สนใจท่ัวไปเกิดความตระหนัก ความเข้าใจ 

และความรู้สึกท่ีดีต่อหลักสูตรและคณะ และจ านวนนักศึกษา จ านวนผู้เข้าอบรมท่ีสูงข้ึน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 790,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - คณะได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของหลักสูตรผ่านช่องทาง Social Media 

และ Platform Microsoft Teams อย่างไรก็ตามหลักสูตรมีความต้ังใจท่ีจะ

ประชาสัมพันธ์โดยการจัด Road Show ร่วมด้วย แต่เน่ืองจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 ท าให้ยังไม่สามารถด าเนิน

กิจกรรมได้ ท้ังน้ี หากสถานการณ์คล่ีคลายจะเดินหน้ากิจกรรมดังกล่าว

 - ปัญหา/ อุปสรรค : (1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสาย

พันธ์ุใหม่ 2019 ท าให้กิจกรรม PR ท่ีคณะวางแผนในการจัด Road Show ท้ังใน

ต่างประเทศและในประเทศไทย ไม่สามารถจัดข้ึนได้ และบางกิจกรรมได้เปล่ียนมา

จัดในรูปแบบออนไลน์ และ (2) นักศึกษามีความต้องการท่ีแตกต่างกันจึงท าให้

ต้องมาจัด group ของความต้องการเพ่ือท่ีหลักสูตรจะด าเนินการให้สอดคล้องกับ

ความต้องการดังกล่าว

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์

 -  -  -  -  -

กลยุทธ์ท่ี 1.2 “กระจายท่ีมารายได้”
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

4  - โครงการ GSPA NIDA - 

Future Leaders Camp 

(FLC)

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือพัฒนาเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการให้มีความรู้ทางด้านรัฐ

ประศาสนศาสตร์ (2) เพ่ือเตรียมความพร้อมและสร้างภาวะผู้น าให้กับเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ และการ

เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงต่อไปได้ในอนาคต และ (3) เพ่ือเป็นโครงการความรับผิดชอบต่อเยาวชนและ

สังคมของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 - แผนการด าเนินงาน : จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เยาวชน (นักศึกษาระดับปริญญาตรี) รวมจ านวน 3 วัน 

ในช่วงเวลาการรับสมัคร คร้ังท่ี 2/2565 ของสถาบัน และจัดกิจกรรม  GSPA NIDA - Future Leaders 

Camp (FLC) ประมาณกุมภาพันธ์-มีนาคม  2565  

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) เยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้รับความรู้ทางด้านรัฐ

ประศาสนศาสตร์ (2) เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเตรียมความพร้อมและสร้างภาวะผู้น าให้

ตนเอง และ (3) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีโอกาสแสดงความ

รับผิดชอบต่อเยาวชนและสังคม

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 70,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - คณะจัดกิจกรรม GSPA NIDA - Future Leaders Camp (FLC) ระหว่างวันท่ี 17 - 

18 มีนาคม 2565 ผ่านระบบการจัดประชุมออนไลน์ โดยมีกิจกรรมหลัก ดังน้ี (1) Career

 counselling (2) บรรยายพิเศษและกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้น าและเช่ือมความสัมพันธ์ 

(3) การเสวนาวิชาการในประเด็นการบริหารงานภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ (4) พัฒนา

ทักษะ 6 ด้าน เพ่ือสร้างความพร้อมในการเป็นผู้น าและการบริหารภาครัฐในอนาคต 

ประกอบด้วย ด้านการเงิน ด้านการจัดการท้องถ่ิน ด้านการจัดการองค์การ ด้านงาน

ยุติธรรมและกฎหมาย ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และด้านการวางแผนและ

นโยบาย โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมผ่านโปรแกรม Zoom meeting 60 คน และมีผล

การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (คะแนนเต็ม 5) ดังน้ี (1) ระดับความ

พอใจกับกิจกรรมท่ีคณะจัดในวันท่ี 17 มีนาคม 2565 คิดเป็น 4.69 คะแนน (2) ระดับ

ความพอใจกับกิจกรรมท่ีคณะจัดในวันท่ี 18 มีนาคม 2565 คิดเป็น 4.71 คะแนน (3) 

ระดับความพอใจในด้านต่างๆ ดังน้ีใน 3.1 ช่องทางหรือส่ือ โปรแกรมการประชุมท่ีใช้ใน

การจัดงาน 4.39 คะแนน 3.2 ความพึงพอใจจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการวันท่ี 17 มีนาคม 

2565 ภาคบ่าย 4.29 คะแนน 3.3 ความพึงพอใจจัดกิจกรรมเสวนาบรรยายพิเศษวันท่ี 

18 มีนาคม 2565 ภาคเช้า 4.27 คะแนน 3.4 ความพึงพอใจจัดกิจกรรม Mini talk วันท่ี

 18 มีนาคม 2565 ภาคบ่าย 4.37 คะแนน 3.5 ประโยชน์ท่ีได้รับจากเข้าร่วมกิจกรรม 

4.39 คะแนน และ 3.6 การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ีประสานงาน 4.41 คะแนน

 - ปัญหา/ อุปสรรค : เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ

ใหม่ 2019 คณะฯ จึงปรับเปล่ียนรูปแบบจากในท่ีต้ัง เป็นแบบ Hybrid

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : อยู่ระหว่างการสรุปงบประมาณ

กลยุทธ์ท่ี 1.3 “สร้างความแตกต่าง/ ความน่าเช่ือถือ”

 - คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

5  - โครงการ GSPA - Youth

 Digital Hackathon

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือให้นักศึกษา บุคลากรหน่วยงานของภาครัฐได้มีโอกาสแสดง

ความรู้ความสามารถในการเสนอแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (2) เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ทางรัฐ

ประศาสนศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านธรรมาภิบาลดิจิทัลเพ่ือความย่ังยืน และ (3) เพ่ือประชาสัมพันธ์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 - แผนการด าเนินงาน : จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็น ระบุปัญหา รวบรวมข้อมูล และพัฒนานวัตกรรม

ต้นแบบด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จัดกิจกรรมในไตรมาสท่ี 2  ช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2565 

จ านวน 1 คร้ัง

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) นักศึกษา บุคลากรภาคเอกชน และบุคลากรหน่วยงานภาครัฐได้มี

โอกาสแสดงความรู้ ความสามารถในการเสนอแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (2) คณะรัฐประศาสน

ศาสตร์ได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านธรรมาภิบาลดิจิทัล

เพ่ือความย่ังยืน และ (3) เปิดพ้ืนท่ีทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 55,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - คณะเตรียมจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็น ระบุปัญหา รวบรวมข้อมูล และ

พัฒนานวัตกรรมต้นแบบด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

 -  ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร์

6  - โครงการ HROD TALK 

ร่วมกับส่ือ (Theory and 

Application Linking 

Knowledge)

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือเปิดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการ

พัฒนาองค์การ เพ่ือให้เป็นแหล่งการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพด้าน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์การ เพ่ือเผยแพร่พัฒนาและต่อยอดความรู้ ตลอดจน

เช่ือมโยงความรู้สู่การแนวทางการประยุกต์ใช้จริง

 - แผนการด าเนินงาน : จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ และมีการเผยแพร่ผ่าน Facebook live : Shrd

 Nida

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานองค์ความรู้ของคณะ 

จัดท าหนังสือหรือการเผยแพร่ผลงานในรูปส่ือ 

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 85,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - คณะจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ HROD TALK เผยแพร่ผ่าน Facebook live

 : Shrd Nida จ านวน 6 คร้ัง (คร้ังท่ี 133 - 138) 

 - ปัญหา/ อุปสรรค : สัญญาณเครือข่ายปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ต บางคร้ังท า

ให้การท างานสะดุดไม่ต่อเน่ือง 

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง :  5,543.30 บาท (ร้อยละ 6.52 ของงบประมาณท่ี

ได้รับ)

 - คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

7  - โครงการ tourism close

 up

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ด้านการท่องเท่ียว และความรู้ท่ี

เก่ียวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว

 และผู้สนใจท่ัวไป (2) เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ด้านการท่องเท่ียว ตลอดจนด้านอ่ืนๆ ท่ี

เป็นประโยชน์ (3) เพ่ือเผยแพร่ประสบการณ์และความรู้ ด้านการท่องเท่ียวไปยังผู้สนใจในวงกว้าง ผ่าน

ส่ือออนไลน์ และ (4) เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะการจัดการการเท่ียว ส่งผลต่อช่ือเสียงของ

คณะฯ

 - แผนการด าเนินงาน : ด าเนินการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนประสบการณ์และความรู้ด้านการท่องเท่ียว 

และความรู้ท่ีเก่ียวข้อง ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และประสบการณ์จากวิทยากร

ผู้เช่ียวชาญ และมีการแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมงานด้วยกัน และ (2) คณะการจัดการการ

ท่องเท่ียวมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักในวงกว้างมากย่ิงข้ึน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 x ยังไม่ได้ด าเนินการ

 - ปัญหา/ อุปสรรค : สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 

2019 ท าให้อาจารย์ไม่สามารถเดินทางและลงพ้ืนท่ีเพ่ือด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ 

ท าให้การจัดท าโครงการล่าช้า

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะการ

จัดการการ

ท่องเท่ียว

8  - โครงการจัดท า 

Newsletter เทิดเท่ียวไทย

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและคณะการจัดการการ

ท่องเท่ียว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวาง ผ่านรูปแบบการประชาสัมพันธ์

ในลักษณะ Newsletter ท้ังรูปแบบกระดาษและ E-Newsletter (2) เพ่ือให้ความรู้ทางการท่องเท่ียวไทย

 โดยผู้เช่ียวชาญด้านการท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จักในแวดวงวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเท่ียวและ

นโยบายการท่องเท่ียว และ (3) เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้และเผยแพร่แนวคิด นโยบายทางการท่องเท่ียว 

ไปสู่กลุ่มคนอย่างกว้างขวาง

 - แผนการด าเนินงาน : (1) รวบรวมข้อมูล/ ถ่ายภาพ เขียนและขัดเกลาบทความ ระหว่างเดือนตุลาคม 

2564 - กรกฎาคม 2565 (2) ออกแบบรูปเล่ม/ จัดพิมพ์รูปเล่ม ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 - 

สิงหาคม 2565 และ (3) เผยแพร่ Newsletter ในรูปแบบรูปเล่ม และออนไลน์ จ านวน 4 ฉบับ ดังน้ี 

ฉบับท่ี 1 เดือนธันวาคม 2564 ฉบับท่ี 2 เดือนมีนาคม 2565 ฉบับท่ี 3 เดือนมิถุนายน 2565 และฉบับท่ี 

4 เดือนกันยายน 2565 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) ผู้สนใจศึกษาต่อด้านการท่องเท่ียว รู้จักและสนใจสมัครเข้าศึกษา

ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ของคณะการจัดการการท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน และ (2) ประชาชน

ท่ัวไปได้รับความรู้ทางการท่องเท่ียวมากย่ิงข้ึน และเป็นความรู้ท่ีถูกต้อง เข้าใจได้โดยง่าย น าไป

ประยุกต์ใช้กับการเดินทางของตนเองได้

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 20,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - คณะได้เขียนร่างและปรับแก้ข้อมูล พร้อมรวบรวมประเด็นในการเขียนวารสาร

เทิดเท่ียวไทย และออกแบบเพ่ือส่งให้โรงพิมพ์

 - ปัญหา/ อุปสรรค : สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ

ใหม่ 2019 ท าให้อาจารย์ไม่สามารถเดินทางและลงพ้ืนท่ีด าเนินการตามแผนท่ี

ก าหนดไว้ ท าให้การจัดท า Newsletter ล่าช้า

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 5,000 บาท (ร้อยละ 25 ของงบประมาณท่ีได้รับ) 

แบ่งเป็น (1) ค่าจ้างออกแบบ จ านวน 2,000 บาท และ (2) ค่าจัดพิมพ์วารสาร 

จ านวน 3,000 บาท

 - คณะการ

จัดการการ

ท่องเท่ียว
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

9  - โครงการเดินทางไป

เจรจาความร่วมมือและ

ประชาสัมพันธ์แนะน า

หลักสูตรการศึกษาและงาน

แสดงนิทรรศการการศึกษา

ในต่างประเทศ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สถาบันฯ และข้อมูลหลักสูตรให้เป็นท่ี

รู้จักอย่างกว้างขวาง (2) เพ่ือให้สถาบันฯ สามารถสร้างมาตรฐานของบัณฑิตให้มีคุณภาพในระดับสากล 

และ (3) เพ่ือให้สถาบันฯ สามารถมีบทบาททางวิชาการมากข้ึนท้ังในระดับอาเซียนและระดับสากล

 - แผนการด าเนินงาน : ร่วมมือกับบริษัท โซบอน เอ็ดดูเคช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด จัดโครงการ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Online Eduction Fair ณ มณฑลกวางสี และมณฑลใกล้เคียง สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ช่วงปลายเดือนเมษายน 2565 ผ่านช่องทางการประชุมและส่ือสังคมอิเล็กทรอนิกส์

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) ภาพลักษณ์สถาบันฯ และข้อมูลหลักสูตร เป็นท่ีรู้จักได้อย่าง

กว้างขวางในระดับสากล (2) นักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆ และ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของสถาบันฯ มีจ านวนเพ่ิมมากข้ึน และ (3) สถาบันฯ มีบทบาททาง

วิชาการมากข้ึนได้ในระดับสากล

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 200,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - สถาบันด าเนินการ ดังน้ี (1) ประสานงานกับ Banking Institute, Bank of 

Laos และ Gadjah Mada University เพ่ือจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

Info Session ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย และ (2) ประสานงานกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือร่วมจัด

งาน Online Exhibition ท้ังด้านทุนการศึกษา ฝึกอบรม และด้านอ่ืนๆ ซ่ึงคาดว่า

จะจัดในช่วงปลายเดือนมิถุยายน 2565 ผ่านช่องทางการประชุมและส่ือสังคม

อิเล็กทรอนิกส์

 - ปัญหา/ อุปสรรค : สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ

ใหม่ 2019 มีผลกระทบต่อการด าเนินโครงการ

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - กลุ่มงาน

กิจการนานาชาติ 

กองงานผู้บริหาร

10  - โครงการประชาสัมพันธ์

หลักสูตรนานาชาติและ

หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ

โดยภาพรวมของสถาบัน 

(NIDA IP)

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือประชาสัมพันธ์เชิงรุกและเผยแพร่หลักสูตรนานาชาติและ

หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติต่างๆ ของสถาบันฯ (2) เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภาพลักษณ์ของ

สถาบันฯ ให้เป็นท่ีรู้จักแก่นานาประเทศ และ (3) เพ่ือเป็นการขับเคล่ือนนโยบายเชิงรุกของสถาบันในการ

เพ่ิมจ านวนนักศึกษานานาชาติภายใต้ภายใต้แนวทาง Internationalization of NIDA

 - แผนการด าเนินงาน : ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ ดังน้ี ไตรมาสท่ี 1 มหาวิทยาลัยในกลุ่ม

ประเทศท่ีแยกออกจากอดีตสหภาพโซเวียต ไตรมาสท่ี 2 สถานทูตต่างประเทศในประเทศไทยท่ีมี

นักศึกษาเข้าศึกษา ณ สถาบัน และมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอเมริกลาง ไตรมาสท่ี 3 หน่วยงานสังกัด

กระทรวงการต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศแอฟริกา และไตรมาสท่ี 4 มหาวิทยาลัยใน

กลุ่มประเทศ

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) นักศึกษา ผู้สนใจและสถาบันฯ ได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ

สถาบันฯ และหลักสูตรของสถาบันฯ เพ่ิมมากข้ึน (2) สถาบันฯ เป็นท่ีรู้จักในระดับนานาชาติมากย่ิงข้ึน 

และ (3) สนับสนุนการขับเคล่ือนนโยบายเชิงรุกของสถาบันในการเพ่ิมจ านวนนักศึกษานานาชาติภายใต้

แนวทาง Internationalization of NIDA

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 50,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - สถาบันประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติโดย

ภาพรวมของสถาบัน (NIDA IP)ไปยังมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศท่ีแยกออกจาก

อดีตสหภาพโซเวียต จ านวน 15 ประเทศ รวม 132 แห่ง มหาวิทยาลัยในกลุ่ม

ประเทศอเมริกากลาง จ านวน 60 แห่ง กลุ่มประเทศอาเซียน จ านวน 80 แห่ง 

สถานทูตต่างประเทศในประเทศไทยท่ีมีนักศึกษาเข้าศึกษา ณ สถาบัน จ านวน 30 

แห่ง และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ จ านวน 16 หน่วยงาน 

รวมท้ังจัดส่งข้อมูลการสมัครหลักสูตรปริญญาเอกของคณะต่างๆ ผ่านบริษัท โซ

บอน เอ็ดดูเคช่ัน เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและผู้สนใจชาวจีน นอกจากน้ียัง

ได้ติดต่อประสานงานกับบริษัท Art Global Group เร่ืองข้อเสนอท่ีบริษัทจะ

จัดหานักศึกษาชาวจีนเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก ณ สถาบัน ท้ังน้ี สถาบันได้

รวบรวมข้อมูลสถาบันและหลักสูตรนานาชาติ และติดต่อประสานงานกับบริษัท 

Zeno Publishing เพ่ือจัดท าเอกสารแนะน าหลักสูตรนานาชาติ ฉบับใหม่ ซ่ึงคาด

ว่าจะส าเร็จในเดือนกรกฎาคม 2565 

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - กลุ่มงาน

กิจการนานาชาติ 

กองงานผู้บริหาร

กลยุทธ์ท่ี 1.4 “เพ่ิมความเป็นนานาชาติ” 

9



ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

11  - โครงการการเป็น

นานาชาติ

 - วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้คณะบริหารธุรกิจสามารถน าแผนสู่ความเป็นนานาชาติไปปฏิบัติอย่างเป็น

รูปธรรม และสร้างมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพคณะบริหารธุรกิจอย่างเป็นระบบสู่ความเป็นนานาชาติ

 - แผนการด าเนินงาน : เพ่ือการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจสู่ความเป็นนานาชาติ

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) เพ่ิมศักยภาพของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสามารถ

แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ และ 

(2) เกิดเครือข่ายความร่วมมือท่ีลงสู่การปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรมตามพันธกิจ และมีผลส าเร็จในระดับ

นานาชาติ

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 300,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - คณะวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจสู่ความเป็นนานาชาติ

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะ

บริหารธุรกิจ

12  - โครงการของศูนย์ส ารวจ

ความคิดเห็น "นิด้าโพล"

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล และข้อค้นพบเก่ียวกับความ

คิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานหรือต่อนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ (2) เพ่ือเสริมสร้าง

บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการส ารวจความคิดเห็นในมิติด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 

วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม (3) เพ่ือเผยแพร่ผลงาน (บริการ/ ผลิตภัณฑ์) ออกสู่สังคมเพ่ือให้สถาบันเป็น

ท่ีรู้จักอย่างกว้างขวาง

 - แผนการด าเนินงาน : ส ารวจความคิดเห็นด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยการสุ่มตัวอย่างจาก

ฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) หรือส ารวจด้วยวิธีการอ่ืนๆ เช่น การตอบแบบสอบถามทาง

ออนไลน์/ ภาคสนาม ประมวลผล และรายงานผลการส ารวจผ่านส่ือต่างๆ หรือไม่น้อยกว่า 70 เร่ืองต่อปี 

และรวบรวมมูลค่าส่ือท่ีได้รับจากการเผยแพร่โพลสาธารณะผ่านส่ือต่างๆ ไม่น้อยกว่า 150,000,000 บาท

ต่อปี

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) ศูนย์ฯ ได้เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล และข้อค้นพบเก่ียวกับความ

คิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานหรือต่อนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ และ (2) ศูนย์ฯ 

เผยแพร่ผลงาน (บริการ/ ผลิตภัณฑ์) ออกสู่สังคมเพ่ือให้สถาบันเป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวาง

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 6,000,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - ศูนย์ได้ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน รวมท้ังส้ินจ านวน 31 เร่ือง จ าแนก

เป็น (1) โพลสาธารณะ จ านวน 28 เร่ือง (2) โพลร่วมกับคณะในสถาบัน จ านวน 2 

เร่ือง และ (3) โพลความร่วมมือ UN จ านวน 1 เร่ือง รวมมูลค่าส่ือท่ีได้รับจากการ

เผยแพร่โพลสาธารณะ จ านวน 252,142,479 บาท 

 - ปัญหา/ อุปสรรค : เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา

สายพันธ์ุใหม่ 2019 ท าให้ศูนย์ไม่สามารถด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของ

ประชาชนได้อย่างเต็มท่ี

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 1,124,479.41 บาท แบ่งเป็น (1) ค่าใช้จ่ายในการ

ส ารวจโพลสาธารณะ จ านวน 956,879.41 บาท และ (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

ตัวอย่างหลัก (Master Sample) จ านวน 167,600 บาท

 - ศูนย์ส ารวจ

ความคิดเห็น 

"นิด้าโพล"

กลยุทธ์ท่ี 1.5 “สร้างผลลัพธ์ให้กับสังคม”
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

13  - โครงการของศูนย์ศึกษา

การพัฒนาท่ีย่ังยืนและ

เศรษฐกิจพอเพียง

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือจ้างบุคลากรปฏิบัติงานประจ าศูนย์ และเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ

บริหารจัดการของศูนย์ประจ าปีงบประมาณ 2565

 - แผนการด าเนินงาน : การเบิกจ่ายค่าจ้างและประกันสังคมให้กับพนักงานศูนย์ จ านวน 8 อัตรา, ค่า

สมนาคุณผู้อ านวยการศูนย์ 1 อัตรา, ค่าจ้างท่ีปรึกษา จ านวน 1 อัตรา ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : สามารถสร้างผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 3,000,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 - ศูนย์ได้ด าเนินการวิจัยและบริการวิชาการตามท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากหน่วยงานต่างๆ ดังน้ี (1) โครงการ Sufficiency Living Cases in BCG Model 
(ระยะท่ี 1) (2) โครงการพัฒนาคลังความรู้การน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในรูปแบบเว็บไซต์ (3) โครงการบริหารจัดการเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง
แบบบูรณาการ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สป.อว. (สถาบันเศรษฐกิจ
พอเพียง) (4) โครงการวิจัยเพ่ือการพัฒนากลไกการขยายผลศาสตรพระราชาและ
เกษตรทฤษฎีใหม่แบบบูรณาการและการทดลองเชิงปฏิบัติการ ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ 
จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักวิจัย (5) โครงการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือยกระดับโรงเรียน CONNEXT ED ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จาก SCG (6) โครงการการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ เพ่ือสร้างผลลัพธ์ให้กับสังคม ซ่ึงเป็นโครงการร่วมมือกับคณะบริหารการ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม และ (7) การศึกษาการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาตาม
แนวพระราชด าริ” (นบร.) รุ่นท่ี 10 ซ่ึงเป็นโครงการร่วมมือกับส านักสิริพัฒนา 
นอกจากน้ียังเป็นค่าจ้างและประกันสังคมให้แก่บุคลากรของศูนย์ รวมท้ังค่าใช้จ่ายใน
การบริหารจัดการของศูนย์ตามรายการต่างๆ 
 - ปัญหา/ อุปสรรค : มีการเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ 
ในรายการท่ีไม่ได้มีการต้ังงบประมาณไว้
 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : อยู่ระหว่างการสรุปงบประมาณ

 - ศูนย์ศึกษา

การพัฒนาท่ี

ย่ังยืนและ

เศรษฐกิจพอเพียง
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

14  - โครงการของศูนย์

ประสานคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนษุย์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ส าหรับการวิจัยทาง

สังคมศาสตร์ และสามารถปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้อย่างถูกต้องและมี

ประสิทธิภาพ (2) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการฝึกอบรมเก่ียวกับมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์ให้แก่บุคลากรของสถาบันและบุคคลภายนอก (3) เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการด าเนินการวิจัยในมนุษย์ 

เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทุกภาคส่วนและประชาชนท่ัวไปมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ

ส่งเสริมการด าเนินการวิจัยในมนุษย์ และ (4) เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในการ

ศึกษาวิจัยในมนุษย์ และสามารถน าไปปรับใช้ในการด าเนินโครงการวิจัยได้อย่างเหมาะสม

 - แผนการด าเนินงาน : (1) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ทางด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์บนเว็บไซต์ของ

ศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ท้ังในรูปแบบของเอกสารและวิดีโอ และ (2) ศูนย์

ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จัดอบรมร่วมกับชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย 

(FERCIT)

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1)ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการด้านจริยธรรมของการวิจัยท่ี

เก่ียวข้องกับมนุษย์ การประเมินความเส่ียงและคุณประโยชน์ท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยจะได้รับ กระบวนการขอความ

ยินยอมของผู้เข้าร่วมการวิจัย ประเด็นพิจารณาด้านจริยธรรมในการวิจัยแบบต่างๆ การปฏิบัติท่ีดีในการท าวิจัย 

รวมท้ังวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ท่ีถูกต้องตามหลักจริยธรรมสากล และ (2) 

เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง (Capacity Building) ด้านการวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับมนุษย์และสามารถพัฒนา

คุณภาพการศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลว่าด้วยเร่ืองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 1,085,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - ศูนย์เตรียมการจัดอบรมเก่ียวกับมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

ให้แก่อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาของสถาบัน 

 - ปัญหา/ อุปสรรค : คณะกรรมการศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

ในมนุษย์ก าลังจะหมดวาระในเดือนพฤษภาคม 2565 ซ่ึงจะมีคณะกรรมการชุดใหม่

เข้ามาแทน อีกท้ังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 

2019 จึงชะลอการจัดฝึกอบรมออกไปก่อน

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - ศูนย์ประสาน

คณะกรรมการ

จริยธรรมการ

วิจัยในมนษุย์

15  - โครงการของศูนย์คลัง

ปัญญาและสารสนเทศ

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 1,000,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)  o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - ศูนย์ได้วิเคราะห์และเป็นคลังข้อมูลเพ่ือสร้างสารสนเทศในด้านต่างๆ รวมท้ัง

บูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการ และสนับสนุนการเรียนการสอนและ

สนับสนุนด้านการวิเคราะห์และการสร้างงานวิจัยเชิงนโยบาย

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - ศูนย์คลัง

ปัญญาและ

สารสนเทศ

12



ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

16  - โครงการประชารวมใจ

คืนความสดใสให้คลองแสน

แสบ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือจัดกิจกรรมในการรณรงค์สร้างจิตส านึก รักษาส่ิงแวดล้อมให้กับ

ชุมชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีใกล้เคียงกับคลองแสนแสบ และส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ

สถาบัน

 - แผนการด าเนินงาน : (1) ร่วมประชุมหารือ ร่วมคิด ร่วมแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น ประสบการณ์เพ่ือ

ก าหนดแนวทางเก่ียวกับการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์คู คลองในพ้ืนท่ี ตลอดท้ังการใช้น้ า และการจัดการขยะ

อย่างรู้คุณค่า (2) สนับสนุน และเช่ือมประสานให้เกิดกลุ่มและเครือข่ายเฝ้าระวัง ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์คู 

คลองของชุมชนริมคลองและคลองซอย (3) อบรมเพ่ือสร้างวิทยากรในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์คู คลองใน

พ้ืนท่ี และส่งเสริมและให้ค าแนะน ากับองค์กรต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล อาคาร

ส านักงาน ฯลฯ และ (4) จัดสัมมนาและส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในและระหว่างเครือข่าย

เก่ียวกับการฟ้ืนฟู และอนุรักษ์คู คลอง

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบัน หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน 

โรงเรียน เครือข่ายชุมชนในพ้ืนท่ีเป้าหมายโดยรอบสถาบัน และชุมชนได้รับการพัฒนา

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 600,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - สถาบันได้จัดประชุมสร้างเครือข่ายในพ้ืนท่ีชุมชน จ านวน 6 คร้ัง อบรมให้ความรู้

เก่ียวกับการจัดการส่ิงแวดล้อม การท าผลิตภัณฑ์ซักล้างเอนกประสงค์ จ านวน 1 

คร้ัง และรณรงค์ส่ิงแวดล้อม จ านวน 4 คร้ัง

 - ปัญหา/ อุปสรรค : สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ

ใหม่ 2019 ส่งผลให้การจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวของกลุ่มเป้าหมายท าได้ยาก จึง

ต้องปรับเปล่ียนรูปแบบโดยเน้นกลุ่มย่อยและใช้เวลาท ากิจกรรมไม่มากนัก 

นอกจากน้ันการติดต่อประสานงานต้องปรับเป็นช่องทางออนไลน์ โทรศัพท์ รวมถึง

ใช้ส่ือประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ข้อมูลหรือจัดท าผลิตภัณฑ์ต่างๆ

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 311,750 บาท (ร้อยละ 51.96 ของงบประมาณท่ี

ได้รับ) เพ่ือเป็นเงินเดือนและค่าตอบแทนของเจ้าหน้าท่ีโครงการ

 - กลุ่มงาน

ส่ือสารองค์การ

และกิจกรรมเพ่ือ

สังคม กองงาน

ผู้บริหาร

17  - โครงการ NIDA USR 

สร้างจิตส านึกช่วยเหลือ

สังคม

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือเสริมสร้างบทบาทและหน้าท่ีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ

สถาบัน เพ่ือสร้างสร้างจิตส านึกช่วยเหลือสังคมให้แก่ นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ของสถาบัน เพ่ือ

บริจาคเงินและส่ิงของเคร่ืองอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือสังคม เพ่ือแสดงพลังและการมีส่วนร่วมระหว่าง

สถาบัน ชุมชน หน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการสร้างประโยชน์และแก้ไขปัญหาสังคม

 - แผนการด าเนินงาน : ระดมเงินบริจาคจากนักศึกษาเก่า-ปัจจุบัน อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี เพ่ือช่วยเหลือ

เด็กก าพร้า ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในภาคส่วนต่างๆ จัดกิจกรรม/ ประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ระหว่างสถาบัน ชุมชน หน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการสร้างประโยชน์และแก้ไขปัญหาสังคม

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี ได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม

เพ่ือสังคม เกิดจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม และ (2) สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมระหว่างสถาบัน 

ชุมชน หน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการสร้างประโยชน์และแก้ไขปัญหาสังคม

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 150,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 x ยังไม่ได้ด าเนินการ

 - สถาบันคาดว่าจะด าเนินกิจกรรมต่างๆ ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2565

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - กลุ่มงาน

ส่ือสารองค์การ

และกิจกรรมเพ่ือ

สังคม กองงาน

ผู้บริหาร
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

18  - โครงการส่งเสริมความ

รับผิดชอบต่อสังคม

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม และสร้างภาพลักษณ์และช่ือเสียงให้คณะ

เป็นท่ีรู้จัก

 - แผนการด าเนินงาน : (1) ขออนุมัติจัดโครงการผ่านท่ีประชุมคณะ (2) ด าเนินการประชาสัมพันธ์

โครงการแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ศิษย์เก่า และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ (3) ด าเนินการตามเป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้ และ (4) สรุปผลการจัดกิจกรรม และประเมินผลตามตัวช้ีวัดท่ีต้ังไว้

- ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : บุคลากรคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ศิษย์เก่า 

และนักศึกษาตระหนักถึงความรับผิดชอบและการช่วยเหลือสังคมมากข้ึน เป็นการเสริมสร้างบทบาทและ

ภาพลักษณ์ขององค์กร

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - คณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีการจัดประชุมเจ้าหน้าท่ีคณะฯ เพ่ือก าหนดแนวทางการจัด

โครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม แต่เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 ท่ีประชุมจึงก าหนดให้พิจารณาแนวทางการจัด

กิจกรรมอีกคร้ังในเดือนพฤษภาคม และรายงานผลในรอบถัดไป 

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะ

พัฒนาการ

เศรษฐกิจ

19  - โครงการสถิติประยุกต์

เพ่ือสังคม

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรม/ โครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมของ

คณะสถิติประยุกต์

 - แผนการด าเนินงาน : มีการจัดกิจกรรมและโครงการ อย่างน้อย 1 คร้ัง

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : คณะมีการจัดกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม และเป็นการเผยแพร่

ช่ือเสียงของคณะให้เป็นท่ีรู้จักต่อสังคมท่ัวไป

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - คณะได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพ่ือให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องรับทราบ

 - ปัญหา/ อุปสรรค : สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ

ใหม่ 2019 ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะสถิติ

ประยุกต์

20  - โครงการส่งเสริมการอ่าน

และบริการชุมชน

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน (2) 

เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โรงเรียน บริเวณรอบสถาบัน (3) เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของ

สถาบันให้เป็นท่ีรับรู้แก่สังคมภายนอก (4) เพ่ือเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบของสถาบันท่ีมีต่อ

สังคม (5) เพ่ือสนับสนุนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันในท้องถ่ิน และ (6) เพ่ือเผยแพร่และกระจาย

องค์ความรู้สู่ท้องถ่ิน

 - แผนการด าเนินงาน : ขออนุมัติโครงการห้องสมุดเคล่ือนท่ี ติดต่อประสานงานครูโรงเรียนจัดเตรียมรถ

ตู้ห้องสมุดเคล่ือนท่ี 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่านมากข้ึน (2) สถาบันเป็นท่ีรู้จัก

ของคนในชุมชนและนักเรียนบริเวณรอบสถาบัน (3) สถาบันมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและโรงเรียน

บริเวณรอบสถาบัน และ (4) สถาบันได้เผยแพร่องค์ความรู้และร่วมแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศให้แก่

ชุมชน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 25,000 บาท (เงินกองทุนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ)

 x ยังไม่ได้ด าเนินการ

 - ปัญหา/ อุปสรรค : สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ

ใหม่ 2019 คณะท างานโครงการส่งเสริมการอ่านและบริการชุมชน ส านักบริการ

การศึกษาและบรรณสาร จึงเห็นสมควรชะลอการด าเนินงานออกไปก่อนเพ่ือความ

ปลอดภัยของเด็กและเยาวชน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - ส านักบริการ

การศึกษาและ

บรรณสาร

14



ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

21  - โครงการเรียนรู้วัฒนธรรม

ไทยเบ้ืองต้น และการ

ส่ือสารข้ามวัฒนธรรม

ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือด าเนินการจัดการเรียนการสอนวัฒนธรรมไทยเพ่ือให้นักศึกษา

ต่างชาติได้เรียนรู้และเข้าใจเก่ียวกับวัฒนธรรม ประเพณี และมารยาททางสังคม (2) เพ่ือรับทราบถึงข้อ

ห้ามและข้อควรปฏิบัติทางวัฒนธรรมไทย และ (3) เพ่ือน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการด าเนิน

ชีวิตประจ าวันกับคนไทยได้อย่างเหมาะสม

 - แผนการด าเนินงาน : ด าเนินกิจกรรม ปีละ 2 คร้ัง ในเดือนมกราคม 2565 และเดือนสิงหาคม 2566 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) นักศึกษาต่างชาติมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม

 ประเพณี และมารยาททางสังคมของไทยเพ่ิมมากข้ึน (2) นักศึกษาต่างชาติสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้

ในการด าเนินชีวิตประจ าวันกับคนไทยได้อย่างเหมาะสม และ (3) สร้างความเช่ือถือและความเข้าใจ

ระหว่างกันได้เป็นอย่างดีระหว่างนักศึกษาต่างชาติกับคนไทยและสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมไทยอย่าง

มีความสุข

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 100,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - สถาบันจัดการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบ้ืองต้น และการส่ือสารข้ามวัฒนธรรม

ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ จ านวน 1 คร้ัง ระหว่างวันท่ี 20 - 21 มกราคม 2565 

ส าหรับนักศึกษาต่างชาติท่ีเรียนหลักสูตรภาษาจีน และระหว่างวันท่ี 26 - 27 

มกราคม 2565 ส าหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยมีนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วม 

จ านวน 78 คน จาก 3 ประเทศ คือ ไทย จีน และเยอรมัน ซ่ึงความพึงพอใจของ

นักศึกษาท่ีเข้าร่วมเฉล่ียเท่ากับ ร้อยละ 97.36

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 26,000 บาท (ร้อยละ 26 ของงบประมาณท่ีได้รับ) 

เพ่ือเป็นค่าตอบแทนวิทยากร

 - กลุ่มงาน

กิจการนานาชาติ 

กองงานผู้บริหาร

22  - โครงการกีฬาสานสัมพันธ์  - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะพัฒนาสังคมและ

ส่ิงแวดล้อม คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะนิติศาสตร์ คณะสถิติประยุกต์ และคณะนิเทศศาสตร์และ

นวัตกรรมการจัดการ (2) เพ่ือให้คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา พบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นผ่าน

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา และ (3) เพ่ือเสริมสร้างความรักสามัคคีระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และ

นักศึกษา

 - แผนการด าเนินงาน : จัดกิจกรรมประมาณเดือนเมษายน 2565

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะพัฒนาสังคมและ

ส่ิงแวดล้อม คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะนิติศาสตร์ คณะสถิติประยุกต์ และคณะนิเทศศาสตร์และ

นวัตกรรมการจัดการ (2) พบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา 

ผ่านกิจกรรมการแข่งขันกีฬา และ (3) เสริมสร้างความรักสามัคคีระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และ

นักศึกษา

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 15,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 x ยังไม่ได้ด าเนินการ

 - ปัญหา/ อุปสรรค : สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ

ใหม่ 2019 จึงยังไม่ได้จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะพัฒนา

สังคมและ

ยุทธศาสตร์การ

บริหาร

กลยุทธ์ท่ี 1.6 “ความผูกพันของผู้รับบริการ” 
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

23  - โครงการกีฬาสานสัมพันธ์  - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือเสริมสร้างความผูกพันบุคลากรคณะนิติศาสตร์ นักศึกษาเก่า และ

นักศึกษาปัจจุบัน

 - แผนการด าเนินงาน : จัดกีฬาสานสัมพันธ์ (รอพิจารณาจากสถานการณ์ COVID)

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : สร้างเครือข่ายความสามัคคีให้กับบุคลากรคณะ นักศึกษาเก่าและ

นักศึกษาปัจจุบัน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - คณะได้เตรียมจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์

 -  ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะนิติศาสตร์

24  - โครงการเตรียมความ

พร้อม และพัฒนา

บุคลิกภาพสู่ความส าเร็จ

ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือเป็นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์และพัฒนาความคิด ทักษะ 

บุคลิกลักษณะท่ีดีในการท างาน (2) เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้และการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

ในด้านการบริหารงานท่ีดี (3) เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์

กับคณาจารย์ วิทยากร รุ่นพ่ี และเพ่ือนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ และ (4) เพ่ือให้นักศึกษารู้เทคนิคใน

การสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน

 - แผนการด าเนินงาน :  (1) ประชุมคณะท างาน และจัดท าข้อมูลกิจกรรม (2) เสนอขออนุมัติจัด

โครงการในท่ีประชุมภาคปกติ (3) เสนอขออนุมัติจัดโครงการ (อธิการบดี) (4) จัดกิจกรรมโครงการ

เตรียมความพร้อม (5) ประเมินผลการจัดโครงการ และ (6) ประชุมสรุปผลการด าเนินการ/ เสนอผลการ

ด าเนินงานแก่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) นักศึกษามีการพัฒนาความคิด ทักษะ บุคลิกลักษณะท่ีดีในการ

ท างานร่วมกับผู้อ่ืน และ (2) เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ในการ

บริหารงานและการด ารงชีวิต

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - คณะจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการส าเร็จการศึกษา ส าหรับนักศึกษา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรการจัดการภาครัฐและ

ภาคเอกชนมหาบัณฑิต และหลักสูตร Master of Public Administration 

(English Program) ภาคปกติ รุ่น 2562 เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2565 ผ่าน

โปรแกรม Zoom Meeting โดยมีการบรรยาย หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่

โลกการท างานในอนาคต” และกิจกรรมเล่าสู่กันฟัง แลกเปล่ียนประสบการณ์

ท างานของศิษย์เก่าคณะฯ วิทยากร คณาจารย์ และเพ่ือนนักศึกษาด้วยกัน มี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังส้ิน จ านวน 34 คน 

 - ปัญหา/ อุปสรรค : สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ

ใหม่ 2019 ส่งผลให้ต้องปรับรูปแบบการจัดงานเป็นแบบออนไลน์ ซ่ึงกระทบการ

ใช้งบประมาณท่ีได้ต้ังไว้ 

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : อยู่ระหว่างการสรุปงบประมาณ

 - คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร์

กลยุทธ์ท่ี 1.7 “สร้างผลลัพธ์ให้ผู้รับบริการ”
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

25  - โครงการฝึกงานส าหรับ

นักศึกษาภาคปกติ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์กับผู้บริหาร

และผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพอ่ืน (2) เพ่ือเป็นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์และพัฒนาความคิด ทักษะ และ

ประสบการณ์ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี (3) เพ่ือให้นักศึกษาได้น าความรู้จากทฤษฎีไปประยุกต์ใช้

ในการท างานจริง และ (4) เพ่ือเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาในด้านการท างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 - แผนการด าเนินงาน : ด าเนินการตามข้ันตอน ระหว่างเดือนเมษายน - สิงหาคม 2565  ดังน้ี (1) ประชุมกับ

เจ้าหน้าท่ีและนักศึกษาเพ่ือก าหนดหน่วยงานท่ีจะเข้าฝึกงาน (2) เขียนโครงการเสนอ (3) เสนออนุมัติโครงการ 

(4) ด าเนินการฝึกงาน (5) ประเมินผลการฝึกงาน (6) การประชุมสรุปผลการฝึกงาน และ (7) เสนอผลการ

ด าเนินงานแก่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโทภาคปกติ

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) เสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการท างานให้นักศึกษา (2) การน า

ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกงานไปพัฒนาตนเอง การพัฒนาความคิด และการพัฒนาทักษะการท างานของ

นักศึกษาในโอกาสต่อไป และ (3) การด าเนินงานของคณะรัฐประศาสนศาสตร์บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมี

คุณภาพ และเป็นท่ีพึงพอใจของผู้รับบริการ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสืบไป

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - คณะเตรียมการเพ่ือส่งนักศึกษาภาคปกติของคณะเข้าฝึกงานในองค์กรต่างๆ 

 -  ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร์

26  - โครงการเสริมสร้าง

ประสบการณ์ความรู้ทาง

วิชาการ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของนักศึกษา เป็นการเปิดโลกทัศน์ใน

บริบทสังคมและวัฒนธรรม การบริหารจัดการท่ีแตกต่างกัน (2) เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จาก

การศึกษาเรียนรู้นอกสถานท่ีไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการเรียน และการน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานใน

อนาคตของตนให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด (3) เพ่ือสร้างกิจกรรมและความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย

ต่างประเทศท่ีมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ หรือท่ีได้ท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะฯ และ/

หรือสถาบันฯ (MOU)

 - แผนการด าเนินงาน : ด าเนินการตามข้ันตอนระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - พฤษภาคม 2565  ดังน้ี (1) 

เสนอขออนุมัติโครงการท่ีประชุมภาคปกติ (2) จัดท าข้อมูลประกอบการประชาสัมพันธ์ (3) ประชาสัมพันธ์

โครงการ (4) ประชุมคณะท างานโครงการ และประสานงานโครงการ (5) ขออนุมัติเดินทางและอนุมัติจัดกิจกรรม

 (6) เดินทางศึกษาดูงาน และ (7) สรุปรายงานผลการศึกษาดูงานและประเมินผลงานเสนอท่ีประชุม

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ในการเปิดโลกทัศน์ในบริบท

สังคมและวัฒนธรรม การบริหารจัดการ (2) นักศึกษาสามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากการศึกษา

เรียนรู้นอกสถานท่ีไปประยุกต์ใช้ในการท างานในอนาคต (3) มีกิจกรรมและความร่วมมือทางวิชาการกับ

มหาวิทยาลัยต่างประเทศท่ีมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการหรือท่ีได้ท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ

คณะฯ และ/หรือสถาบัน (MOU) อย่างเป็นรูปธรรม และ (4) เสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการจัดการศึกษาโดย

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของคณะฯ

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 20,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - คณะเตรียมจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้ทางวิชาการให้แก่

นักศึกษาของคณะ

 -  ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

27  - โครงการพัฒนาทักษะการ

เรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือเสริมทักษะการเรียนรู้เร่ืองการวิจัย กระบวนการจัดท าวิทยานิพนธ์ 

การค้นคว้าอิสระ

 - แผนการด าเนินงาน : อบรมเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณให้นักศึกษา

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : คณะมีระบบติดตามวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 25,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 x ยังไม่ได้ด าเนินการ

 - คณะก าหนดจัดอบรมเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณให้นักศึกษา ระหว่างเดือน

มิถุนายน - กรกฎาคม 2565

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะพัฒนา

สังคมและ

ยุทธศาสตร์การ

บริหาร

28  - โครงการส่งเสริมและ

สนับสนุนด้านประเมินผล

หลักสูตร

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือประเมินหลักสูตรและบริบทของหลักสูตร ซ่ึงประกอบไปด้วยการ

ประเมินความชัดเจนและความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับโครงสร้างและเน้ือหาของหลักสูตร

 - แผนการด าเนินงาน : สัมมนาและแบ่งกลุ่มย่อยตามหลักสูตร

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : ท าให้ทราบถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 20,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 x ยังไม่ได้ด าเนินการ

 - คณะมีก าหนดจะด าเนินโครงการในเดือนสิงหาคม 2565

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะพัฒนา

สังคมและ

ยุทธศาสตร์การ

บริหาร

29  - โครงการปรับปรุงหลักสูตร  - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรของคณะให้เป็นไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2558

 - แผนการด าเนินงาน : ด าเนินการจัดประชุมเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร/ ประชุมคณาจารย์คณะ

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : รายละเอียดของหลักสูตรมีความเป็นปัจจุบัน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - คณะได้จัดประชุมเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร และจัดท าเล่มหลักสูตร ฉบับปรับปรุง 

ปี 2565

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 8,134 บาท (ร้อยละ 81.34 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 แบ่งเป็น (1) ค่าตอบแทนผู้ประเมิน/ วิพากษ์หลักสูตร จ านวน 8,000 บาท และ 

(2) ค่าส่งไปรษณีย์ จ านวน 134 บาท

 - คณะพัฒนา

สังคมและ

ยุทธศาสตร์การ

บริหาร

30  - โครงการประเมินผล

หลักสูตร

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และน าผลการประเมินมาใช้ใน

การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

 - แผนการด าเนินงาน : จัดประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรประจ าปี

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : หลักสูตรมีการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาและการส่ือสาร (หลักสูตรนานาชาติ) 

เข้ารับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA (ปีการศึกษา2563) ระหว่างวันท่ี 

28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์ ท้ังน้ี หลักสูตรดังกล่าว

และหลักสูตรอ่ืนๆ ของคณะ ท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2564 จะรับการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรต่อไป

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะภาษา

และการส่ือสาร
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

31  - โครงการ Citizenship 

and Professionalism

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือค้นหานิสิต นักศึกษา ผู้มีศักยภาพทางวิชาการและมีความสนใจด้านการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาเหล่าน้ันได้เรียนรู้หลักการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ผ่านประสบการณ์ตรง จากการฝึกงานกับโครงการของคณะ น าไปสู่ความสนใจในการเรียนต่อและสมัครเข้าเรียน

กับคณะ รวมถึงเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้สมัครก่อนเข้าเรียนจริงในหลักสูตร และเตรียมความพร้อม

ของนักศึกษาท่ีก าลังจะส าเร็จการศึกษาในการไปปฏิบัติงานจริง

 - แผนการด าเนินงาน : (1) กิจกรรม HRD Inception Camp ก าหนดจัดในเดือนมกราคม และเดือนสิงหาคม

 2565 (2) กิจกรรม HRD Professional Camp ก าหนดจัดในเดือนมกราคม 2565 และ (3) กิจกรรม NIDA 

HROD Academy Camp ก าหนดจัดในเดือนพฤษภาคม 2565

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา เกิดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ และสนใจสมัครเรียนต่อท่ีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นท่ี

รู้จักในวงกว้างข้ึนในหมู่ผู้ท่ีสนใจด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนรู้ในหลักสูตร

 และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานจริง

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 150,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - คณะได้ได้จัดกิจกรรม HRD Inception Camp ระหว่างวันท่ี 6 - 7 มกราคม 

2565 นอกจากน้ีจะจัดกิจกรรม HRD Professional Camp ในวันท่ี 9 เมษายน 

2565 

 - ปัญหา/ อุปสรรค : สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ

ใหม่ 2019 ท าให้การท างานมีกระบวนการท่ีซับซ้อน จึงต้องใช้เวลามากกว่าปกติ

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์

32  - โครงการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตร

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ความต้องการมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

ด้านนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม และ (2) เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

 - แผนการด าเนินงาน : (1) จัดประชุมสัมมนาคณาจารย์ภายในคณะ (2) จัดวิพากษ์ร่างหลักสูตร

ปรับปรุง (3) จัดท าเอกสารเล่มหลักสูตร และ (4) ประเมินผลโครงการ และเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีได้รับ 

(KM)

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิตท่ีปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของสายงานด้านนิเทศศาสตร์ในยุคปัจจุบัน (2) ข้อมูล

สถานการณ์เก่ียวกับหลักสูตรนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม และ (3) ข้อมูลความต้องการบัณฑิต นักศึกษา

ปัจจุบัน นักศึกษาเก่าและผู้ใช้บัณฑิต

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - คณะเตรียมการประชุม/ วิพากษ์เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะ

 - ปัญหา/ อุปสรรค : สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ

ใหม่ 2019 มีผลต่อการด าเนินโครงการ

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะนิเทศ

ศาสตร์และ

นวัตกรรม

การจัดการ
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 “Academic Excellence” [ความเป็นเลิศทางวิชาการ]

กลยุทธ์ท่ี 2.1 “สร้างคุณค่าทางวิชาการ” 

33  - โครงการประชาสัมพันธ์

เผยแพร่องค์ความรู้ด้านพัฒ

นบริหารศาสตร์และ

เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ให้แก่นักศึกษาและ

ประชาชนท่ัวไป และเพ่ือสร้างภาพลักษณ์สถาบันในฐานะมหาวิทยาลัยช้ันน าด้านการวิจัยและการบริหาร

เพ่ือการพัฒนา

 - แผนการด าเนินงาน : จัดซ้ือส่ือโฆษณาทางออนไลน์ โทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ ผลิตส่ือ

ประชาสัมพันธ์ และจัดแคมเปญกิจกรรมต่างๆ ตามแผนกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : องค์ความรู้ ช่ือเสียงและภาพลักษณ์ในด้านต่างๆ ของนิด้า ถูก

เผยแพร่ออกสู่สังคมในวงกว้าง 

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 2,000,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 - กลุ่มงาน

ส่ือสารองค์การ

และกิจกรรมเพ่ือ

สังคม กองงาน

ผู้บริหาร

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - สถาบันประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ ดังน้ี (1) หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส และส่ือ

ในเครือ (เผยแพร่เดือนพฤศจิกายน 2564) (2) หนังสือพิมพ์มติชน จ านวน 3 คร้ัง 

(3) หนังสือ “วันนักข่าว 2565” สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

(ฉบับเดือนมีนาคม) (4) MCOT HD งานแข่งขันหุ่นยนต์ MCOT - ABU ชิง

ชนะเลิศประเทศไทย (เดือนธันวาคม 2564) จ านวน 57 คร้ัง (5) NATION Group

 : กรุงเทพธุรกิจ (เร่ิมเดือนกุมภาพันธ์ 2565) (6) มติชน : แรลล่ี ครบรอบ 27 ปี 

เส้นทางเศรษฐี (เดือนกุมภาพันธ์ 2565) และ (7) MCOT HD (Packgage : 

มีนาคม - เมษายน 2565)

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 1,441,848.70 บาท (ร้อยละ 72.10 ของ

งบประมาณท่ีได้รับ) แบ่งเป็น (1) หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส จ านวน 16,050 บาท 

(2) หนังสือพิมพ์มติชน Ads น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 จ านวน 32,100

 บาท (3) หนังสือพิมพ์มติชน Ads เปิดรับสมัครนักศึกษา 11 คณะ 1 วิทยาลัย 

จ านวน 32,100 บาท (4) หนังสือพิมพ์มติชน Ad ถวายพระพร สมเด็จพระเทพฯ 

จ านวน 32,100 บาท (5) หนังสือ “วันนักข่าว 2565” จ านวน 50,000 บาท (6) 

MCOT HD งานแข่งขันหุ่นยนต์ MCOT - ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย จ านวน 

53,500 บาท (7) NATION Group : กรุงเทพธุรกิจ จ านวน 490,000 บาท (8) มติ

ชน : แรลล่ี ครบรอบ 27 ปี เส้นทางเศรษฐี จ านวน 32,100 บาท (9) Spot 

MCOT HD จ านวน 498,620 บาท (10) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ จ านวน 

190,372.25 บาท และ (11) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 14,906.45 บาท
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

34  - โครงการประกวด

วิทยานิพนธ์ระดับ

บัณฑิตศึกษา เครือข่ายพัฒ

นบริหารศาสตร์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ในระดับ

บัณฑิตศึกษา (2) เพ่ือส่งเสริมให้วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านพัฒนบริหารศาสตร์ 

ได้มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป (3) เพ่ือเผยแพร่ผลงานการศึกษาวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ให้

เป็นท่ีรู้จัก และน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง และ (4) เพ่ือสร้างเครือข่ายผลงานวิชาการด้านพัฒ

นบริหารศาสตร์

 - แผนการด าเนินงาน : (1) แต่งต้ังคณะกรรมการเครือข่าย (2) ก าหนดหลักเกณฑ์ในการประกวด

วิทยานิพนธ์ (3) ประชาสัมพันธ์การประกวดวิทยานิพนธ์ (4) รับผลงานวิทยานิพนธ์ท่ีส่งเข้าประกวด (5) 

ส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจงาน (6) คณะกรรมการพิจารณาผลงานและสรุปผลการพิจารณา และ (7) 

น าเสนอผลงาน/ ประกาศผลรางวัล

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ได้รับการเผยแพร่ และน าไปสู่การ

ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศในหลายด้านท่ีเก่ียวข้อง อาทิ การบริหารภาครัฐการบริหารธุรกิจ การ

พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม เป็นต้น (2) สร้างเครือข่ายระดับบัณฑิตศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์ใน

สถาบันอุดมศึกษา และ (3) นิสิต นักศึกษาท่ีศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสามารถพัฒนาองค์ความรู้ใน

ขอบข่ายของวิชาการ ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ตลอดจนประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวไปเพ่ือการพัฒนา

ประเทศ

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 600,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - สถาบันได้แต่งต้ังคณะกรรมการเครือข่าย และจัดประชุมคณะกรรมการประกวด

วิทยานิพนธ์ เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ในการประกวดวิทยานิพนธ์ เม่ือวันท่ี 24 

มีนาคม 2565 ท้ังน้ี มีก าหนดจัดงานประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 

เครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันท่ี 2 กันยายน

 2565

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 10,000 บาท (ร้อยละ 1.67 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 ซ่ึงเป็นค่าเบ้ียประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

 - กองบริการ

การศึกษา

35  - โครงการอบรมให้ความรู้ 

เร่ือง "ข้อควรระวังการ

คัดลอกวิทยานิพนธ์ส าหรับ

การเขียนรายงานทาง

วิชาการ" ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือให้นักศึกษาและผู้ท่ีสนใจได้ทราบถึงเร่ืองการคัดลอกผลงาน (2) 

เพ่ือสร้างความเข้าใจให้นักศึกษาและผู้ท่ีสนใจให้สามารถเขียนอ้างอิงผลงานของผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง และ 

(3) เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบถึงบทลงโทษทางวินัยนักศึกษาในการคัดลอกผลงาน

 - แผนการด าเนินงาน : ติดต่อประสานงานวิทยากรผู้มีความเช่ียวชาญ และประชาสัมพันธ์การจัด

โครงการ รวมถึงการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : นักศึกษาและผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมการอบรม สามารถพึงระวังในการ

คัดลอกผลงาน และสามารถเขียนอ้างอิงผลงานของผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง และไม่ถูกลงโทษทางวินัย

นักศึกษาในการคัดลอกผลงาน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 30,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - สถาบันได้ติดต่อประสานงานวิทยากรผู้มีความเช่ียวชาญแล้ว รวมท้ังเตรียมการ

จัดการอบรมให้ความรู้ เร่ือง "ข้อควรระวังการคัดลอกวิทยานิพนธ์ส าหรับการเขียน

รายงานทางวิชาการ" ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท้ังน้ี คาดว่าจะจัดการ

อบรมฯ ประมาณเดือนสิงหาคมหรือเดือนกันยายน 2565

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - กองบริการ

การศึกษา
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) Be a platform that brings together researchers, academics, professionals,

 scholars and university students, national or international, to exchange their views and share their 

insights on the SDGs and BCG Models. (2) Promote the production and dissemination of research 

works in various fields relating to development administration. (3) Provide a public stage where 

academic, professional and student participants can present their research at the international level. 

(4) Promote the growth of research and development, and teaching and policy suggestions in the 

economic, social and governance realms.

 - แผนการด าเนินงาน : ระยะเวลาท้ังส้ิน 1 ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) โดยมีก าหนดวันจัดงาน

ประชุมวิชาการระดับชาติในวันพฤหัสบดีท่ี 18 สิงหาคม 2565 และวันศุกร์ท่ี 19 สิงหาคม 2565 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) คณาจารย์จากภายในและภายนอกสถาบัน ได้น าเสนอผลงานทางวิชาการ (2) มี

การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพในด้านพัฒนบริหารศาสตร์ท่ีมีเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนอันจะเป็น

ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการบริหาร การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ (3) เกิดเวทีการ

ประชุมทางวิชาการท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ  (4) เสริมสร้างบทบาททางวิชาการและทางสังคมของสถาบันบัณฑิตพัฒ

นบริหารศาสตร์ (5) นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ได้น าเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ (6) เกิดการ

แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการและการวิจัย เป็นประโยชน์ต่อการบริหารเศรษฐกิจและสังคม (7) เกิด

การพัฒนาผลงานทางวิชาการ เป็นประโยชน์ต่อระบบการเรียนการสอน  (8) เป็นการประชาสัมพันธ์ความเป็น World 

Class University ของสถาบันให้เป็นท่ีรู้จักและได้รับการยอมรับในระดับสากลมากข้ึน (9) เกิดการเพ่ิมพูนทักษะในการ

จัดท ากรณีศึกษาให้กับอาจารย์สถาบันและส่งเสริมให้ทุกคณะจัดท ากรณีศึกษาเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนและน าไปสู่การ

เผยแพร่ผลงานกรณีศึกษา (Case Study) ออกสู่สาธารณะในระดับนานาชาติ (10) เกิดการพัฒนาระบบเครือข่ายงาน

กรณีศึกษา (Case Study) ท้ังในสถาบันและระหว่างสถาบันกับหน่วยงานภายนอก

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 2,000,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน) โดยรวมงบประมาณจาก 3 โครงการ คือ (1) โครงการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ จ านวน 1,200,000 บาท (2) โครงการการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ICADA) 

จ านวน 600,000 บาท และ (3) โครงการจัดประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ (ICCS) จ านวน 200,000 บาท

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - สถาบันได้ประชาสัมพันธ์เพ่ือรับสมัครผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและระดับ

นานาชาติเพ่ือน าเสนอในงานประชุมวิชาการ รวมท้ังได้ติดต่อประสานงานเพ่ือ

เเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ

 - ปัญหา/ อุปสรรค : (1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสาย

พันธ์ุใหม่ 2019 บุคลากรต้อง Work From Home ท าให้การจัดท าเอกสารและ

ประชาสมัพันธ์ในรูปแบบเอกสารท าได้ยาก (2) การรวมการประชุมวิชาการ 3 

กิจกรรมมาจัดพร้อมกัน เป็นการด าเนินการคร้ังแรก ท าให้เกิดความสับสนในการ

บริหารจัดการ เช่น การขออนุมัติโครงการ การท าเอกสาร และการส่ือสารข้อมูล

ออกสู่ภายนอก และ (3) อุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ ยังไม่

รองรับการท างานรูปแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 22,284.16 บาท (ร้อยละ 1.11 ของงบประมาณท่ี

ได้รับ)

36  - โครงการประชุมวิชาการ

ระดับชาติและระดับ

นานาชาติ (The 2022 

National and 

International 

Conference of The 

National Institute of 

Development 

Administration)

 - ส านักวิจัย
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

37  - โครงการสร้างความ

เข้มแข็งด้านงานวิจัย

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือให้ภารกิจด้านการวิจัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย

มุ่งเน้นการท าวิจัยเชิงรุกเพ่ือการพัฒนาประเทศและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถาบัน และ (2) เพ่ือ

ขับเคล่ือนงานวิจัยของสถาบันเพ่ือน าไปสู่การสืบค้นและการอ้างอิง (citation) ซ่ึงเป็นแนวทางขับเคล่ือน

สถาบันไปสู่สถาบันการศึกษาระดับสากล 

 - แผนการด าเนินงาน : ด าเนินโครงการระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) สถาบันได้ผลิตงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการทางสังคม

และประเทศ และ (2) สถาบันมีความเข้มแข็งทางด้านงานวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์  

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 300,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - สถาบันจัดประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนและพัฒนาศูนย์วิจัย จ านวน 2 คร้ัง 

ซ่ึงมีแผนท่ีจะจัดประชุมดังกล่าวอีก จ านวน 4 คร้ัง นอกจากน้ี ยังอยู่ระหว่าง

ด าเนินการเร่ืองการปรับปรุง website

 -  ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 36,135.71 บาท (ร้อยละ 12.05 ของงบประมาณท่ี

ได้รับ)

 - ส านักวิจัย

38  - โครงการ NIDA 

Research Excellence 

Forum

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัยท่ีดีของคณาจารย์ในสถาบัน (2) 

เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลงานด้านการวิจัยของคณาจารย์สถาบัน เพ่ือให้งานวิจัยมีคุณภาพและมี

ผลกระทบต่อสังคมระดับประเทศ ภูมิภาค และสังคมโลก และ (3) เพ่ือเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้การท า

วิจัยและการเขียนบทความเพ่ือการตีพิมพ์ เพ่ือเป็นประโยชน์และมีผลกระทบท่ีดีต่อสังคมโลกโดยได้รับ

การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติอยู่ในฐานข้อมูล ISI, SCimago และมีค่า Impact  factor

 - แผนการด าเนินงาน : ด าเนินการจัด NIDA Research Excellence Forum จ านวน 4 คร้ัง/ปี 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) มีการผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึนในด้านพัฒนบริหารศาสตร์

ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และการเมือง (2) มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยการตีพิมพ์ลงในวารสารระดับนานาชาติท่ีอยู่ใน

ฐานข้อมูล ISI, SCImago และมีค่า Impact factor เพ่ิมข้ึน และ (3) เสริมสร้างบทบาททางวิชาการและ

ทางสังคมของสถาบัน โดยช้ีน าทางความคิดให้แก่สังคม

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 50,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - สถาบันจัด NIDA Research Excellence Forum จ านวน 2 คร้ัง ดังน้ี คร้ังท่ี 1

 หัวข้อเร่ือง “สังคมของผู้สูงอายุไทย: คร่ึงทศวรรษความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ

ไทย” เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2564 โดยมีวิทยากร จ านวน 6 ท่าน และคร้ังท่ี 2 

หัวข้อเร่ือง "การสร้างความย่ังยืนทางเศรษฐกิจต่อแรงงานท่ีเคล่ือนย้ายกลับสู่

ท้องถ่ินในภาคธุรกิจท่องเท่ียวและบริการภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” เม่ือ

วันท่ี 29 มีนาคม 2565 โดยมีวิทยากร จ านวน 2 ท่าน

 - ปัญหา/ อุปสรรค : (1) อุปกรณ์ท่ีใช้จัดงานประชุมออนไลน์มีประสิทธิภาพไม่

เพียงพอต่อการจัดงาน ท าให้การจัดงานพบปัญหาบ่อยคร้ัง และ (2)บุคลากรมี

ความรู้เร่ืองเทคโนโลยีไม่เพียงพอท่ีใช้ในการจัดประชุมออนไลน์

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 5,712 บาท (ร้อยละ 11.42 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - ส านักวิจัย
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

39  - โครงการเผยแพร่งานวิจัย

ร่วมกับส านักงานการวิจัย

แห่งชาติ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือน าผลงานทางวิชาการเผยแพร่สู่สังคม และ (2) เพ่ือน าผลงานวิจัย

ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ รวมท้ังการก าหนดนโยบายท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรท่ีไม่แสวงหา

ผลก าไร

 - แผนการด าเนินงาน : (1) ประชาสัมพันธ์การจัดงานเพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้คณะ/ ส านัก/ 

ศูนย์ภายในสถาบันทราบ (2) คัดเลือกผลงานท่ีจะเผยแพร่โดยคณะกรรมการ (3) ด าเนินการจัดผลิตส่ือ

เพ่ือน าเสนอผลงานวิจัย และ (4) จัดนักวิชาการเพ่ือเป็นผู้ประสานงานในการเผยแพร่วิจัยประจ าสถานท่ี

จัดงานและจัดนิทรรศการ

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) มีการเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณะ เพ่ือก่อให้เกิดการน าความรู้ท่ี

ได้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ และ (2) สร้างช่ือเสียงให้อาจารย์ และนักวิชาการในวง

วิชาการพัฒนบริหารศาสตร์

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 20,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - สถาบันได้ติดต่อผู้สนใจเข้าร่วมน าเสนอผลงานในภาคการประชุมและภาค

นิทรรศการ ท้ังน้ี ต้องรอข้อมูลเพ่ิมเติมจากส านีกงานการวิจัยแห่งชาติในหารกรอก

ข้อมูลรายอะเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 10,503 บาท (ร้อยละ 52.52 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - ส านักวิจัย

40  - โครงการสัมมนาวิชาการ

ระดับนานาชาติ

 - วัตถุประสงค์ : เพ่ือเผยแพร่งานวิจัยของคณะ คณาจารย์ และสถาบัน พร้อมท้ังยังเป็นโอกาสท่ีดีใน

การสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยและองค์กรในระดับนานาชาติ และยังเป็นการกระตุ้นให้อาจารย์และ

นักศึกษาสร้างสรรค์งานวิจัยระดับนานาชาติ ซ่ึงจะสามารถใช้ในการสร้างช่ือเสียงทางด้านวิชาการให้กับ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นท่ีรู้จักในระดับนานาชาติมากย่ิงข้ึน

 - แผนการด าเนินงาน : การจัดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : สร้างช่ือเสียงทางด้านวิชาการให้กับคณะบริหารธุรกิจ และสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นท่ีรู้จักในระดับนานาชาติมากย่ิงข้ึน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 800,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - คณะด าเนินการเตรียมจัดสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะ

บริหารธุรกิจ

41  - โครงการจัดประชุม

วิชาการระดับชาติของนัก

เศรษฐศาสตร์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการให้แก่บุคคลท่ัวไป

 - แผนการด าเนินงาน : (1) ขออนุมัติจัดโครงการผ่านท่ีประชุมคณะ (2) ด าเนินการประชาสัมพันธ์

โครงการแก่คณาจารย์และนักศึกษาให้เข้าร่วมเผยแพร่ผลงาน และ (3) เผยแพร่บทความทางวิชาการผ่าน

การจัดประชุมร่วมกัยมหาวิทยาลัยความร่วมมือ

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : เผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการให้แก่บุคคลท่ัวไป

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 100,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - คณะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ่ึงเป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุม

วิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ในปีน้ี ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้นักศึกษาของ

คณะส่งผลงานเข้าประกวดแล้ว

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะ

พัฒนาการ

เศรษฐกิจ
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

42  - โครงการเผยแพร่ความรู้

ทางเศรษฐศาสตร์ผ่านส่ือ

โทรทัศน์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการให้แก่บุคคลท่ัวไป

 - แผนการด าเนินงาน : (1) ขออนุมัติจัดโครงการผ่านท่ีประชุมคณะ (2) ด าเนินการจัดท า Clip/VDO เพ่ือ

เผยแพร่องค์ความรู้ของคณาจารย์ของคณะ และ (3) เผยแพร่ Clip/VDO ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของคณะ

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : เผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการให้แก่บุคคลท่ัวไป

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 20,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - ท่ีประชุมสัมมนาแผนคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ปี 2565 ได้มอบหมายให้แต่ละ

หลักสูตรจัดท าคลิปเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ อย่างน้อย 1 คลิป/ 

หลักสูตร โดยจะท าร่วมกับโครงการของสถาบัน 

 - ปัญหา/ อุปสรรค : ต้องรอแนวทางการจัดท าคลิปจากสถาบัน 

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะ

พัฒนาการ

เศรษฐกิจ

43  - โครงการประชุมวิชาการ

การบริหารพัฒนาสังคมและ

ยุทธศาสตร์การบริหาร

ระดับชาติ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือเป็นเวทีในการน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการ

พัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารสู่สาธารณะ (2) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับการ

เคล่ือนไหวทางวิชาการในสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องแก่ คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ และ (3) 

เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้ทางวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ 

 - แผนการด าเนินงาน : (1) ประชุมเพ่ือเตรียมการ/ เขียนโครงการ/ ขออนุมัติโครงการ (2) ก าหนด

หัวข้อการประชุม รวมท้ังก าหนดขอบเขตของบทความ รวมท้ังก าหนดเวลาท่ีส าคัญๆ และ (3) 

ประชาสัมพันธ์โครงการ ก าหนดการส่งบทความ 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) กระตุ้นและเสริมสร้างความพึงพอใจให้เกิดการพัฒนางาน

บทความวิชาการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีสูงข้ึน (2) น าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณะ 

และ (3) เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ระหว่างผู้ท่ีเก่ียวข้อง

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 60,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 x ยังไม่ได้ด าเนินการ

 - คณะก าหนดจัดงานประชุมวิชาการการบริหารพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การ

บริหารระดับชาติ ในวันท่ี 2 กันยายน 2565

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะพัฒนา

สังคมและ

ยุทธศาสตร์การ

บริหาร
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

45  - โครงการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือเป็นเวทีเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา

 - แผนการด าเนินงาน : ก าหนดจัดประชุมวิชาการระหว่างเดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 2565

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : ผู้เข้าร่วมฟังได้รับองค์ความรู้จากผู้น าเสนอ สามารถน าไปต่อยอด

สร้างสรรค์งานด้านวิชาการต่อไป

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 60,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - คณะได้เตรียมจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ซ่ึงคาดว่าจะจัดในเดือนกรกฎาคม - 

เดือนสิงหาคม 2565

 -  ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะนิติศาสตร์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับองค์ความรู้ใหม่ๆ ในหลักสูตรท่ีคณะ

เปิดการเรียนการสอนระดับช้ันปริญญาโท คือสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สาขาภาวะผู้น า การ

จัดการ และนวัตกรรม และเผยแพร่นวัตกรรมงานวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์ประจ าคณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ (2) เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายท้ังทางด้านนักวิชาการและนักปฏิบัติในสาขาการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ และสาขาภาวะผู้น า การจัดการ และนวัตกรรม (3) เพ่ือเป็นเวทีในการน าเสนอ

ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (4) เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยให้กับ

นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (5) เพ่ือเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการ

วิจัยร่วมกันของชุมชนนักวิจัยของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (6) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ได้

แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ และ (7) เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย

 - แผนการด าเนินงาน : เปิดรับพิจารณาบทความวิชาการและบทความวิจัยท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่ีมา

จากท้ังภายนอกและภายในสถาบันฯ โดยด าเนินการพิจารณากล่ันกรองคุณภาพทางวิชาการผ่านกอง

บรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญในเร่ืองน้ันๆ อย่างน้อย 2 ท่าน ด้วยกระบวนการ Doubline review 

ท้ังน้ี การตีพิมพ์วารสารในแต่ละฉบับ จะมีบทความวิจัยและวิชาการโดยประมาณ 7-8 บทความ ซ่ึงเป็นบทความ

ภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และเผยแพร่ผ่านทางรูปเล่มและออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ Thaijo

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) องค์ความรู้และงานวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

ได้รับการเผยแพร่และขยายออกไปอย่างกว้างขว้าง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักวิชาการและนักปฏิบัติในการศึกษา

และน าไปใช้ในการพัฒนาองค์การและสังคม (2) คณาจารย์ในคณะฯ ได้ร่วมกันท างานเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้าง

มาตรฐานทางด้านวิชาการ และ (3) คณะและสถาบันได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในการเผยแพร่องค์ความรู้

ด้านการบริหาร 

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 250,000 บาท (เงินทุนคณะ)

44  - โครงการ HRD 

Intelligence and HRD 

Research Day

 x ยังไม่ได้ด าเนินการ

 - คณะก าหนดจัดกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม 2565

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

46  - โครงการอาศรมวิชาการ 

(NIDA Law Forum)

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกฎหมาย 4 สาขาวิชา

 - แผนการด าเนินงาน : จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเผยแพร่

ประสบการณ์และองค์ความรู้ โดยมีก าหนดกิจกรรมจัดต้ังแต่เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : ผู้เข้าร่วมฟังได้รับองค์ความรู้จากผู้น าเสนอ สามารถน าไปต่อยอดสร้างสรรค์

งานด้านวิชาการต่อไป

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 60,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - คณะได้เตรียมจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ ซ่ึงคาดว่าจะจัดในเดือนเมษายน - 

กันยายน 2564

 -  ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะนิติศาสตร์

47  - โครงการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ/ นานาชาติ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็น ผลงานวิชาการ และ

ผลงานวิจัยด้านอนาคตของการท่องเท่ียวและการบริการ ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย บุคลากรในอาชีพ 

ผู้ประกอบการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจท่ัวไป (2) เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างผู้ประกอบการ 

นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาทุกระดับการศึกษา รวมท้ังผู้สนใจท่ัวไป ได้มีประสบการณ์และเกิดการเรียนรู้ มีความ

เข้าใจประเด็นร่วมสมัยในมิติต่างๆ และแนวโน้มในอนาคตของการท่องเท่ียวและบริการ (3) เพ่ือให้เกิดการ

ขับเคล่ือนงานวิชาการด้านการท่องเท่ียวและบริการอย่างพลวัต (4) เพ่ือให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้าน

วิชาการและงานวิจัย ระหว่างหน่วยงานและบุคลากรด้านการท่องเท่ียวและบริการ รวมท้ังผู้ประกอบการ

ทางการท่องเท่ียว และ (5) เพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และ

นักวิจัยสู่สาธารณะ

 - แผนการด าเนินงาน : (1) ประชาสัมพันธ์เพ่ือเชิญชวนส่งบทความเพ่ือน าเสนอ ระหว่างเดือนพฤษภาคม - 

สิงหาคม 2565 (2) พิจารณาบทคัดย่อ ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2565 (3) ประกาศผลการพิจารณา 

ในเดือนสิงหาคม 2565 (4) วันจัดงานประชุม / น าเสนอผลงาน ในเดือนสิงหาคม 2565 (5) จัดเตรียม 

Proceedings ในเดือนกันยายน 2565 และ (6) เผยแพร่ Proceedings ในเดือนตุลาคม 2565

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : เพ่ือให้นักศึกษา และผู้ท่ีสนใจได้มีพ้ืนท่ีในการส าเสนอผลงานวิชาการ

ทางด้านการท่องเท่ียว และประชาสัมพันธ์คณะการจัดการการท่องเท่ียว

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 150,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 x ยังไม่ได้ด าเนินการ

 - คณะคาดว่าจะจัดงานประชุมวิชาการในเดือนสิงหาคม 2565

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะการ

จัดการการ

ท่องเท่ียว
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

48  - โครงการจัดประชุม

วิชาการระดับชาติ/

นานาชาติด้านส่ิงแวดล้อม

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือเป็นเวทีในการน าเสนอผลงานทางวิชาการในสาขาส่ิงแวดล้อม

ของนักวิชาการท้ังจากต่างประเทศ และในประเทศ (2) เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบความก้าวหน้า ความ

เคล่ือนไหว และแนวโน้มทางวิชาการด้านการบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม และ (3) เพ่ือสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือกับนักวิชาการในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ เพ่ือประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนและ

การวิจัย

 - แผนการด าเนินงาน : (1) ประชุมวางแผนงานโครงการและก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ (2) วางแนวทางการ

ปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ (3) ปฏิบัติตามแผนงานท่ีวางไว้ในโครงการตามข้ันตอนการ

ด าเนินงาน (4) จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ/ นานาชาติด้านส่ิงแวดล้อม และ (5) ประเมินผลการจัด

โครงการ น าผลการจัดโครงการเสนอต่อท่ีประชุมกรรมการคณะเพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างานส าหรับปีถัดไป

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) ผู้เข้าร่วมประชุมทราบความก้าวหน้า ความเคล่ือนไหว และ

แนวโน้มทางวิชาการด้าน การบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม และได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นในประเด็น

ต่างๆ ด้านส่ิงแวดล้อม (2) ได้รวบรวมผลงานทางวิชาการในสาขาส่ิงแวดล้อม เพ่ือใช้ในการอ้างอิงต่อไป 

และ (3) เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิชาการด้านส่ิงแวดล้อมในสถาบันการศึกษา

ต่างประเทศ เพ่ือประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 100,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - คณะได้เตรียมจัดการประชุมวิชาการในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อเร่ือง "The

 Nexus between Environment and Sustainability for the Next Decade"

 โดยมีก าหนดจัดในวันท่ี 13 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

 - ปัญหา/ อุปสรรค : สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ

ใหม่ 2019 ท าให้มีการเปล่ียนรูปแบบการประชุมเป็นรูปแบบออนไลน์  และต้อง

อยู่ในมาตรการ แนวทางปฏิบัติ ประกาศ และค าส่ังป้องกัน และควบคุมการแพร่

ระบาดของเช้ือไวรัส

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะบริหาร

การพัฒนา

ส่ิงแวดล้อม

49  - โครงการการศึกษา

นานาชาติและเจรจาธุรกิจ

ของคณะ/ส านัก

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ของสถาบันฯ มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน

ทางวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ และ (2) เพ่ือสร้างภาพลักษณ์และเผยแพร่ช่ือเสียงของสถาบันฯ ให้เป็นท่ีรู้จัก

แก่นานาประเทศ  

 - แผนการด าเนินงาน : ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล บันทึกข้อความ และเอกสารประกอบความประสงค์ใน

การน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ของคณาจารย์จากคณะ/ ส านักต่างๆ และจัดท าบันทึกเสนอ

ผู้บริหารในการพิจารณาอนุมัติ และด าเนินการส่งคืนเร่ืองท่ีผู้บริหารอนุมัติกลับไปยังคณะ/ ส านัก ท่ีเสนอขอ

งบประมาณเพ่ือด าเนินการต่อไป

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) ช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทาง

วิชาการในวารสารช้ันน าระดับนานาชาติ มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการอ้างอิงอย่างกว้างขวาง และ (2) 

สถาบันฯ ได้รับการยอมรับในระดับสากลและเป็นท่ีรู้จักแก่นักวิชาการจากต่างประเทศ

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 500,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - สถาบันจัดท าบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานวิชาการใน

ต่างประเทศ ท้ังการน าเสนอผลงานแบบ Onsite และ Online ให้แก่คณาจารย์

ของสถาบัน จ านวน 9 คร้ัง

 - ปัญหา/ อุปสรรค : สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ

ใหม่ 2019 มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 124,885.30 บาท (ร้อยละ 24.98 ของงบประมาณท่ี

ได้รับ) เพ่ือเป็นค่าเดินทางเข้าร่วมประชุม และค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

 - กลุ่มงาน

กิจการนานาชาติ

 กองงานผู้บริหาร

กลยุทธ์ท่ี 2.2 “เพ่ิมความเป็นนานาชาติ”
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

50  - โครงการพัฒนาเครือข่าย

ต่างประเทศและการ

ประชุมนานาชาติของ

ผู้บริหารสถาบัน

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถาบันฯ ให้เป็นท่ีรู้จักและ

ยอมรับในระดับนานาชาติ (2) เพ่ือแสวงหาเครือข่ายและขยายความร่วมมือใหม่ๆ กับสถาบันการศึกษา

กลุ่มเป้าหมายท่ีมีความสอดคล้องกับหลักสูตร นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันฯ และ (3) เพ่ือกระชับ

ความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาเครือข่ายพันธมิตรให้มีความแน่นแฟ้นย่ิงข้ึน และให้เกิดการสร้างกิจกรรม

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันให้ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง

 - แผนการด าเนินงาน : (1) ติดต่อประสานงานไปยังสถาบันการศึกษากลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ท่ีมีความสอดคล้อง

กับหลักสูตร นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันฯ รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อาทิเช่น องค์การระหว่างประเทศ

 และสถานทูตท้ังในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น (2) ติดต่อประสานงานไปยังสถาบันการศึกษาเครือข่าย

พันธมิตร เพ่ือน าเสนอกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการให้เกิดข้ึนระหว่างกันอย่างต่อเน่ือง และ (3) มีการ

สรุปผลและติดตามผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ในทุกๆ เดือน หลังจากการด าเนินงาน รวมถึงการระดมความคิด

ในการหากลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินงานเชิงรุกใหม่ๆ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) สถาบันฯ สามารถเพ่ิมและแสดงถึงศักยภาพผลการด าเนินงานของ

สถาบันให้เป็นท่ีรู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ (2) สถาบันฯ สามารถเพ่ิมจ านวนสถาบันการศึกษาเครือข่าย

พันธมิตร อันจะส่งผลต่อการเพ่ิมจ านวนข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/ MOA/ Agreement) และ (3)

 สถาบันฯ สามารถรักษาความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการศึกษาเครือข่ายพันธมิตร ท าให้เพ่ิมจ านวนกิจกรรม

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษาและ

บุคลากรของสถาบันฯ ตามมาตรฐานสากล

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 400,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - สถาบันได้ติดต่อ ประสานความสัมพันธ์ และด าเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน

ต่างๆ จ านวน 15 กิจกรรม เช่น จัดท า/ ต่ออายุ MOU/ MOA ประชุมร่วมกับ

ผู้บริหารของหน่วยงานในต่างประเทศ จัดโครงการ 2021 Winter Educational 

Camp for NIDA and Handong Global University ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้า

ร่วมการประชุมของ UN ประชาสัมพันธ์ webinar ของสถาบัน นอกจากน้ี ยังมี

การแลกเปล่ียนนักศึกษาของสถาบันกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายพันธมิตร โดยมี

นักศึกษาท่ีสนใจเข้าร่วมรวมท้ังส้ิน จ านวน 13 คน 

 - ปัญหา/ อุปสรรค : (1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสาย

พันธ์ุใหม่ 2019 ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถเดินทางได้ กิจกรรมบางส่วนต้องเล่ือน

ด าเนินการหรือมีความล่าช้า รวมท้ังปรับเป็นการประชุมออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ (2) 

เกิดความไม่เสถียรของสัญญาณอินเตอร์เน็ต และระยะเวลาการประชุมผ่านระบบ 

ZOOM มีเวลาจ ากัด และ (3) การประชุมออนไลน์ ท าให้ความรู้สึกมีส่วนร่วม

ระหว่างผู้เข้าประชุมน้อยกว่าการมีปฏิสัมพันธ์กันแบบพบหน้ากัน รวมท้ังการ

ส่ือสารระหว่างกันอาจจะมีความคลาดเคล่ือนของข้อมูลได้ 

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - กลุ่มงาน

กิจการนานาชาติ

 กองงานผู้บริหาร

51  - โครงการพัฒนาความ

ร่วมมือทางวิชาการใน

ประเทศหรือต่างประเทศ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้วิชาการในมุมมองนักวิชาการจากต่างประเทศ

 - แผนการด าเนินงาน : จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ

เผยแพร่ประสบการณ์และองค์ความรู้ โดยมีก าหนดจัดกิจกรรมระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2565

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : ผู้เข้าร่วมฟังได้รับองค์ความรู้จากผู้น าเสนอ สามารถน าไปต่อยอด

สร้างสรรค์งานด้านวิชาการต่อไป

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - คณะสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ โดยมีก าหนดจัดกิจกรรม

ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2565

 -  ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะนิติศาสตร์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

52  - โครงการพัฒนาเครือข่าย

งานห้องสมุด

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (2) เพ่ือการ

แลกเปล่ียนและท าส าเนาทรัพยากรระหว่างห้องสมุด (3) เพ่ือส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และ

แบ่งปันการใช้ และ (4) เพ่ือจัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานห้องสมุด

 - แผนการด าเนินงาน : (1) เข้าร่วมเป็นคณะท างานความร่วมมือ (2) เข้าร่วมประชุมคณะท างานความ

ร่วมมือ (3) ร่วมก าหนดข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างห้องสมุด และ (4) จัดเวทีแลกเปล่ียนความรู้

 ประสบการณ์ เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : มีความร่วมมือและแบ่งปันการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน 

ตลอดจนการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ 

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 45,000 บาท (เงินกองทุนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - สถาบันเข้าร่วมเป็นคณะท างานและเข้าร่วมประชุมคณะท างานเครือข่ายความ

ร่วมมือห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ดังน้ี (1) 

คณะท างานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ จ านวน 1 คร้ัง เม่ือวันท่ี 19 

พฤศจิกายน 2564 (2) คณะท างานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ จ านวน 2 

คร้ัง เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 และวันท่ี 31 มกราคม 2565 (3) คณะท างาน

ฝ่ายบริการสารนิเทศ จ านวน 1 คร้ัง เม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2564 และ (4) 

คณะท างานฝ่ายวารสารและเอกสาร จ านวน 1 คร้ัง เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2565  

 - ปัญหา/ อุปสรรค :  -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - ส านักบริการ

การศึกษาและ

บรรณสาร

53  - โครงการ NIDA Quality

 Award ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือส่งเสริมให้คณะ/ วิทยาลัยพัฒนาระบบคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานสากล (2) เพ่ือยกย่องและสร้างส่ิงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในการด าเนินงานจนประสบผลส าเร็จ โดยมี

รางวัลเป็นส่ือกลาง และ (3) เพ่ือให้คณะ/ วิทยาลัยท่ีได้รับรางวัล สามารถพัฒนาจนเป็นแบบอย่าง ถ่ายทอดและ

กระตุ้นให้เกิด การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการด าเนินงานให้กับคณะ/วิทยาลัย  

 - แผนการด าเนินงาน : (1) คณะกรรมการตัดสินโครงการ NIDA Quality Award พิจารณาก าหนดเกณฑ์การ

ตัดสินรางวัล (2) เสนอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการสถาบันด้านการวางแผนและประเมินผล รับทราบเกณฑ์การ

ตัดสินรางวัล (3) จัดส่งข้อมูลเกณฑ์การตัดสินรางวัล ให้คณะ/ วิทยาลัยด าเนินการ (4) คณะ/ วิทยาลัย 

ด าเนินการจัดท าผลงานเข้าร่วมโครงการ (5) คณะ/ วิทยาลัย จัดส่งผลงานให้กับกองแผนงาน (6) คณะ

กรรมการฯ พิจารณาผลคะแนนและคัดเลือกหน่วยงานท่ีได้รับรางวัล (7) แจ้งผลการพิจารณาต่อท่ีประชุม

คณะอนุกรรมการสถาบันด้านการวางแผนและประเมินผล และท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน เพ่ือทราบ

 และ (8) มอบรางวัลให้กับหน่วยงาน ผ่านงานสถาปนาสถาบัน

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) บุคลากรน าแนวทางตามเกณฑ์ EdPEx/ TQA มาประยุกต์ใช้กับการ

ท างานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ (2) ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และ (3) 

บุคลากรและหน่วยงานมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 160,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - คณะกรรมการตัดสินโครงการ NIDA Quality Award ได้ก าหนดเกณฑ์การตัดสิน

รางวัลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้คณะ/ วิทยาลัย ด าเนินการจัดท า

กระบวนการ หมวด 3 ลูกค้า (เฉพาะด้านการเรียนการสอน) ตามแนวทางของเกณฑ์การ

ประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) โดยมีท้ังหมด 5 ข้อ

ย่อย ซ่ึงมีหน่วยงานท่ีได้รางวัล ดังน้ี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหน่ึง ได้แก่ คณะสถิติประยุกต์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 

ได้แก่ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ และรางวัลชมเชย ได้แก่ คณะการจัดการการท่องเท่ียว

 - ปัญหา/ อุปสรรค : แนวทางการพิจารณาให้คะแนน A-D-L-I ของเกณฑ์การ

ประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มีรายละเอียดค่อนข้างซับซ้อน เข้าใจยาก 

และไม่เป็นรูปธรรม

 - ข้อเสนอแนะของการด าเนินโครงการ : ควรพิจารณาก าหนดแนวทางการให้

คะแนน A-D-L-I ให้เป็นรูปธรรมตามบริบทของสถาบัน และสอดคล้องกับแนวทาง

ของเกณฑ์ TQA

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 134,280 บาท (ร้อยละ 83.93 ของงบประมาณท่ี

ได้รับ) เพ่ือใช้จ่ายในงบด าเนินงาน

 - กองแผนงาน

กลยุทธ์ท่ี 2.3 “รักษามาตรฐานทางวิชาการระดับสากล”
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

54  - โครงการพัฒนาสถาบันสู่

การรับรองมาตรฐาน

การศึกษาในระดับสากล

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือผลักดันการพัฒนาคุณภาพสู่ระดับสากล และ (2) เพ่ือเป็นขวัญ
ก าลังใจให้หน่วยงานท่ีสามารถด าเนินการจนผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองคุณภาพแล้ว
 - แผนการด าเนินงาน : (1) สนับสนุนเงินรางวัลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพและเป็นขวัญก าลังใจให้บุคลากร
ของหน่วยงานท่ีได้รับรองคุณภาพสากล และ (2) เตรียมความพร้อมและการตรวจประเมินระดับหลักสูตร/ 
ระดับหน่วยงาน
 - งบประมาณท่ีได้รับ : 1,750,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - สถาบันสนับสนุนเงินรางวัลแก่หน่วยงานท่ีได้รับรองมาตรฐานสากล รวมท้ัง

สนับสนุนการเตรียมความพร้อมของหลักสูตรและหน่วยงานภายในสถาบันเพ่ือการ

ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล

 -  ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - กองแผนงาน

55  - โครงการวารสารทาง

วิชาการ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ให้แก่บุคคลท่ัวไป (2) เพ่ือ

เป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนทัศนะแนวคิดด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และ (3) เพ่ือเป็นส่ือสัมพันธ์

ระหว่างคณะรัฐประศาสนศาสตร์กับนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 - แผนการด าเนินงาน : (1) จัดท าวารสารรัฐประศาสนศาสตร์และวารสารการจัดการภาครัฐและ

ภาคเอกชน ปีละ 4 ฉบับ (วารสารละ 2 ฉบับ) และ (2) การประเมินคุณภาพวารสารจากศูนย์ดัชนีการ

อ้างอิงวารสารไทยเพ่ือให้วารสารรัฐประศาสนศาสตร์และวารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

ได้รับการประเมินเพ่ือปรับฐานคุณภาพวารสารให้อยู่ในกลุ่มท่ี 1 (เดือนมกราคม 2565)

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : อาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา มีท่ีเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - คณะได้ตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารวิชาการจ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ (1) วารสารรัฐ

ประศาสนศาสตร์ ปีท่ี 19 ฉบับท่ี 2 และ (2) วารสารการจัดการภาครัฐและ

ภาคเอกชน ปีท่ี 28 ฉบับท่ี 2 นอกจากน้ียังได้จัดส่งเอกสารประกอบการประเมิน

คุณภาพวารสารจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยเพ่ือให้วารสารท้ัง 2 ฉบับ 

ได้รับการประเมินเพ่ือปรับฐานคุณภาพวารสารให้อยู่ในกลุ่มท่ี 1 เม่ือเดือน

กุมภาพันธ์ 2565 ซ่ึงอยู่ระหว่างการพิจารณาคาดว่าจะประกาศผลในเดือน

มิถุนายน 2565

 -  ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 200,000 บาท (ร้อยละ 100 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 เพ่ือเป็นค่าด าเนินการจัดพิมพ์วารสารท้ัง 2 ฉบับ

 - คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

56  - โครงการพัฒนางาน

ประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ประจ าปีการศึกษา 

2565

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือขับเคล่ือนกิจกรรม กระบวนการท างานของบุคลากรให้

สอดคล้องกับระบบการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลส าเร็จตามนโยบายการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในท้ังในระดับหลักสูตรและคณะตามท่ีหน่วยงานต้นสังกัดก าหนด และ (2) เพ่ือสนับสนุน

แผนพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโทท่ีได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษา และพัฒนาหลักสูตรอ่ืนๆ ไป

พร้อมกัน

 - แผนการด าเนินงาน : ด าเนินการตามข้ันตอนต่างๆ 4 ช่วง ดังน้ี (1) ช่วงเตรียมท าแผนการจัดกิจกรรม

ต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันและคณะ (2) ช่วงด าเนินการตามแผนการ

จัดกิจกรรม เช่น การปรับปรุงกระบวนการท างาน การจัดท ารายงาน เป็นต้น (3) ช่วงการตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา และ (4) ช่วงการปรับปรุงรายงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และ

ส่งรายงานฉบับผ่านการประเมินให้สถาบัน

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี

การศึกษา 2564 สามารถด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ และสามารถด าเนินการ

ได้ตามกรอบเวลาท่ีสถาบันก าหนด (2) ผลส าเร็จท่ีเกิดจากการจัดโครงการส่งผลให้บรรลุเป้าหมาย

แผนปฏิบัติราชการระดับสถาบัน และคณะ และ (3) การพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา

อย่างต่อเน่ืองทุกปี จะช่วยให้มีความพร้อมในการจัดท ารายงานประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์สากล

 โดยเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาโท เช่น AUN-QA ในรอบการประเมินคร้ังต่อไป เพ่ือสร้างช่ือเสียงให้

สถาบันและคณะอย่างต่อเน่ือง

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อย่ระหว่างด าเนินการ

 - คณะได้จัดเตรียมข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง

 -  ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

57  - โครงการประกันคุณภาพ

การศึกษา

 - วัตถุประสงค์ : เพ่ือการติดตามและรักษามาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับสากล AACSB เพ่ือคงความ

เป็นผู้น าทางการศึกษาบริหารธุรกิจ และพัฒนากลไกการท างานท่ีเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับ

สากล (In-Process Standard Accreditation)

 - แผนการด าเนิน : (1) การรักษาสถานภาพสมาชิก AACSB (2) การส่งคณาจารย์เข้าร่วมสัมมนาด้าน

การประกันคุณภาพการศึกษาสากล (3) จัดโครงการฝึกอบรมให้บุคลากรของคณะ และ (4) การเตรียม

ความพร้อมตรวจและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสากล AACSB ในปี 2565 

(Continuous Improvement Review)

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : เป็นท่ียอมรับคุณภาพการศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจ และคงความ

เป็นผู้น าในแวดวงวิชาการบริหารธุรกิจระดับโลก

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 3,000,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - คณะเตรียมความพร้อมและเตรียมข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงาน CONTINUOUS 

IMPROVEMENT REVIEW (CIR) ส าหรับการตรวจประเมิน AACSB - Peer 

Review Team ระหว่างวันท่ี 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2565 รวมท้ังส่ง

บุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาด้านการประกันคุณภาพ

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 288,535.52 บาท (ร้อยละ 9.62 ของงบประมาณท่ี

ได้รับ) แบ่งเป็น (1) ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา จ านวน 78,535.52 บาท (2) 

สนับสนุนโครงการกิจกรรมเพ่ือสังคม เพ่ือตอบโจทย์ societal impact ของการ

ประกันคุณภาพการศึกษาสากล (AACSB) จ านวน 10,000 บาท และ (3) 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ จ านวน 200,000 บาท

 - คณะ

บริหารธุรกิจ

58  - โครงการต าราและ

เอกสารวิชาการของคณะ

 - วัตถุประสงค์ : (1) เพ่ือเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ (2) เพ่ือส่งเสริมและ

สนับสนุนผลงานทางวิชาการและงานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ และ (3) เพ่ือเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียน

ทัศนะ แนวคิดทางด้านบริหารธุรกิจ

 - แผนการด าเนิน : จัดท าวารสารบริหารธุรกิจ นิด้า (NIDA Business Journal) ซ่ึงเป็นวารสารวิชาการ

ระดับชาติ อยู่ในฐานข้อมูล TCI โดยมีก าหนดเผยแพร่อย่างต่อเน่ือง  ปีละ 2 ฉบับ (เดือนพฤษภาคม และ

เดือนพฤศจิกายน) 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) นักศึกษาและบุคคลท่ัวไปสามารถน าความรู้วิชาการด้าน

บริหารธุรกิจไปประยุกต์ใช้ในด้านการเรียน การท างาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพย่ิงข้ึน (2) เป็น

แหล่งข้อมูลวิชาการด้านบริหารธุรกิจส าหรับสถาบันการศึกษาและองค์กรภายนอกสถาบัน และ (3) 

อาจารย์และนักวิชาการสามารถเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - คณะจัดท าวารสารบริหารธุรกิจ นิด้า (NIDA Business Journal) ซ่ึงเป็น

วารสารวิชาการระดับชาติ อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ปัจจุบันได้ตีพิมพ์และ

เผยแพร่วารสารฯ ฉบับท่ี 29 เดือนพฤศจิกายน 2564 นอกจากน้ีอยู่ระหว่าง

ตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารฯ ฉบับท่ี 30 เดือนพฤษภาคม 2565

 - ปัญหา/ อุปสรรค : ตามประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2564 ท าให้มีภาระ

งานเพ่ิมข้ึนมาก เน่ืองจากต้องหา reviewers 3 คน ท่ีมาจากต่างหน่วยงาน จึงต้อง

ใช้เวลานานข้ึนในกระบวนการ peer review และมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนผู้

ประเมินเพ่ิมข้ึน

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 199,930 บาท (ร้อยละ 99.97 ของงบประมาณท่ี

ได้รับ) เพ่ือจัดท าวารสารบริหารธุรกิจ นิด้า (NIDA Business Journal) ฉบับท่ี 29 

เดือนพฤศจิกายน 2564

 - คณะ

บริหารธุรกิจ
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

59  - โครงการประเมิน

คุณภาพหลักสูตรประกัน

คุณภาพการศึกษา ตาม

เกณฑ์ AUN-QA

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร และการตรวจ

ประเมินจริงของหลักสูตรน าร่องเพ่ือให้ได้รับการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA

 - แผนการด าเนินงาน :  (1) จัดท ารายงานหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (2) ด าเนินการตรวจประเมิน 

(Mock Up) และ (3) ด าเนินการตรวจประเมินเพ่ือให้ได้รับการรับรองการประกันคุณภาพหลักสูตร

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : หลักสูตรของคณะได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - คณะเตรียมจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ AUN-QA

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะ

พัฒนาการ

เศรษฐกิจ

60  - โครงการจัดท า

วารสารวิชาการของคณะ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือสนับสนุนวารสารวิชาการของคณะสถิติประยุกต์ 

 - แผนการด าเนินงาน : (1) จัดท าวารสารไทยการวิจัยด าเนินงาน แบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E-journal) ปีท่ี 

9 ฉบับท่ี 2 (เดือนกรกฏาคม - ธันวาคม 2564) และ ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565) และ 

(2) จัดท าวารสารสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบอิเล็กทรอนิกส์  E-journal) ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 

2 (เดือนกรกฏาคม - ธันวาคม 2564) และ ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565) 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) มีวารสารอิเล็คทรอนิกส์ระดับชาติจ านวน 2 วารสาร โดยเผยแพร่

 2 ฉบับต่อปี และ (2) เกิดความร่วมมือกับเครือข่ายการวิจัยด าเนินงานในระดับประเทศ

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - คณะตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารวิชาการ จ านวน 2 ฉบับ ดังน้ี (1) วารสารสถิติ

ประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ Vol. 6 no.2 มีบทความ จ านวน 4 บทความ 

และ (2) วารสารไทยการวิจัยด าเนินงาน Vol.9 no.2 มีบทความ จ านวน 10 

บทความ

 -  ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะสถิติ

ประยุกต์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

61  - โครงการพัฒนาคุณภาพ

สู่สากล

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือให้บุคลากรคณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม ได้รับความรู้และเกิด

ความเข้าใจเกณฑ์ AUN-QA และน าความรู้มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือให้เกิด

มาตรฐานสากล 

 - แผนการด าเนินงาน : จัดการตรวจประเมิน AUN-QA หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการพัฒนาสังคม

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม

ได้รับการตรวจประเมิน AUN-QA Slot5 และบุคลากรคณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม ได้รับความรู้

และความเข้าใจเกณฑ์ AUN-QA และน าความรู้มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือให้เป็นไป

ตามมาตรฐานสากลและมีการประเมินผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA 

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 250,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา คณะพัฒนาสังคม

และยุทธศาสตร์การบริหาร ได้รับตรวจประเมินตามเกณธ์ AUN-QA ระหว่างวันท่ี 

28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 85,545.65 บาท (ร้อยละ 34.22 ของงบประมาณท่ี

ได้รับ) แบ่งเป็น (1) ค่าจ้างแปล จ านวน 6,000 บาท (2)

ค่าใช้สอย จ านวน 21,071.20 บาท และ (3) ค่าลงทะเบียนตรวจประเมิน จ านวน 

58,474.45 บาท

 - คณะพัฒนา

สังคมและ

ยุทธศาสตร์การ

บริหาร

62  - โครงการวารสารและ

เอกสารวิชาการของคณะ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ทางทฤษฎี ผลการวิจัย และประยุกต์ใช้ความรู้ใน

ลักษณะสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาบุคลากร ครอบครัว องค์การ ชุมชนและสังคม รวมท้ังการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งในเชิงการจัดการ เชิงพัฒนานโยบาย แผนงานหรือโครงการเก่ียวกับการพัฒนาสังคมอย่าง

ย่ังยืน

 - แผนการด าเนินงาน : เปิดรับบทความทางวิชาการท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประเภทบทความ

วิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทความวิจารณ์หนังสือ จากผู้สนใจท่ีเป็นคณาจารย์ 

นักศึกษา และผู้เช่ียวชาญ ภายในและภายนอก โดยส่งต้นฉบับบทความเพ่ือเสนอตีพิมพ์ในวารสารพัฒนา

สังคม ผ่านระบบวารสารอิเลคทรอนิกส์ของคณะพัฒนาสังคมฯ

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : เผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณะและน าเสนอบทความวิจัยท่ีมี

คุณภาพท่ีแสดงถึงประโยชน์เชิงทฤษฎีท่ีนักวิจัยหรือผู้ท่ีสนใจสามารถนาไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 90,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - คณะจัดท าวารสารการพัฒนาสังคมปีท่ี 23 ฉบับท่ี 2 ในรูปแบบ online โดย

วารสารดังกล่าวจะเผยแพร่ในเดือนเมษายน 2565

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 38,312 บาท (ร้อยละ 42.57 ของงบประมาณท่ี

ได้รับ) แบ่งเป็น (1) ค่าสมนาคุณในการจัดท าวารสาร จ านวน 18,000 บาท (2) 

เงินอุดหนุนผู้ประเมินวารสาร จ านวน 20,000 บาท (3) ค่าส่งเอกสารทางไปรษณีย์

 จ านวน 252 บาท (4) ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน จ านวน 60 บาท

 - คณะพัฒนา

สังคมและ

ยุทธศาสตร์การ

บริหาร
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

63  - โครงการพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษา

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษา ภายในคณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม และ (2) เพ่ือให้คณะมีระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

 - แผนการด าเนินงาน : จัดประเมินหลักสูตรของคณะ

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : บุคลากรของคณะเกิดความรู้ความเข้าใจและได้แลกเปล่ียน

ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 15,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 x ยังไม่ได้ด าเนินการ

 - คณะคาดว่าจะด าเนินการจัดประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ใน

เดือนสิงหาคม 2565

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะพัฒนา

สังคมและ

ยุทธศาสตร์การ

บริหาร

64  - โครงการประกันคุณภาพ

การศึกษา

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะให้ดีย่ิงข้ึน

 - แผนการด าเนินงาน : เข้ารับการฝึกอบรมและปรับปรุงการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพอย่าง

ต่อเน่ือง

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : บุคลากรในคณะมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาให้ดีย่ิงข้ึน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 250,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - คณะสนับสนุนบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมการ

ฝึกอบรมเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ในหัวข้อท่ีเก่ียวกับเกณฑ์มาตรฐาน 

เช่น EdPEx AUN-QA อย่างต่อเน่ือง ท้ังท่ีจัดโดยหน่วยงานภายในและภายนอก

สถาบัน 

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะภาษา

และการส่ือสาร

65  - โครงการต าราและ

เอกสารวิชาการของคณะ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือมีวารสารด้านภาษาและการส่ือสารในระดับชาติ/นานาชาติ

 - แผนการด าเนินงาน : จัดท าวารสารฉบับปกติและฉบับออนไลน์

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : พัฒนาฐานะวารสารไปสู่ระดับท่ีสูงข้ึน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 80,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - คณะจัดท าวารสาร NIDA Journal of Language and Communication 

(ภาษาอังกฤษ) ปีละ 2 ฉบับ โดยได้ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 1 ฉบับ คือ 

Volume 26 Issue 40 July 2021 - December 2021

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 36,000 บาท (ร้อยละ 45 ของงบประมาณท่ีได้รับ) 

แบ่งเป็น (1) ค่าสมนาคุณบรรณาธิการ จ านวน 6,000 บาท (2) ค่าสมนาคุณผู้

วิจารณหนังสือ จ านวน 1,000 บาท (3) ค่าสมนาคุณผู้ประเมินบทความ 26 

บทความ จ านวน 26,000 บาท (4) ค่าสมนาคุณตรวจภาษา 1,000 บาท และ (5) 

ค่าสมนาคุณผู้ประสานงานและจัดท ารูปเล่ม จ านวน 2,000 บาท

 - คณะภาษา

และการส่ือสาร
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

66  - โครงการจัดท า "วารสาร

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และองค์การ" (NIDA 

Human Resource and 

Organizational 

Development Journal 

หรือ NIDA HROD Journal)

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และเผยแพร่งานวิจัยด้านการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ควบคู่กับการพัฒนาและสร้างเสริมมาตรฐานทางวิชาการของคณาจารย์ใน

คณะฯ โดยวารสารน้ีจะเป็นเคร่ืองมือผลักดันให้อาจารย์ร่วมกันท างานวารสารและสร้างผลงานทาง

วิชาการเพ่ือเผยแพร่ในวารสาร ตลอดจนเป็นการสนับสนุนภาระงานของสถาบันซ่ึงมีความรับผิดชอบต่อ

สังคมท่ีจะต้องเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยด้านการบริหารศาสตร์

 - แผนการด าเนินงาน : เปิดรับพิจารณาบทความวิชาการและบทความวิจัยท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษท่ีมาจากท้ังภายนอกและภายในสถาบันฯ โดยด าเนินการพิจารณากล่ันกรองคุณภาพทาง

วิชาการผ่านกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญในเร่ืองน้ันๆ อย่างน้อย 2 ท่าน ด้วย

กระบวนการ Doubline review ท้ังน้ี การตีพิมพ์วารสารในแต่ละฉบับ จะมีบทความวิจัยและวิชาการ

โดยประมาณ 7-8 บทความ ซ่ึงเป็นบทความภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และเผยแพร่ผ่านทางรูปเล่ม

และออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ Thaijo

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) องค์ความรู้และงานวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ

องค์การได้รับการเผยแพร่และขยายออกไปอย่างกว้างขว้าง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักวิชาการและนัก

ปฏิบัติในการศึกษาและน าไปใช้ในการพัฒนาองค์การและสังคม (2) คณาจารย์ในคณะฯ ได้ร่วมกันท างาน

เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างมาตรฐานทางด้านวิชาการ และ (3) คณะและสถาบันได้แสดงความรับผิดชอบ

ต่อสังคมในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารในการปฏิบัติงานจริง

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - คณะได้พิจารณาบทความ และตีพิมพ์เล่มวารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และองค์การ จ านวน 1 ฉบับ คือ ฉบับท่ี 2/2564 มีบทความท่ีตีพิมพ์ จ านวน 8 

บทความ ซ่ึงวารสารสามารถเผยแพร่ได้ตรงตามเวลาท่ีก าหนด 

 - ปัญหา/ อุปสรรค : ผู้ส่งบทความบางท่านไม่สามารถน าใบส าคัญรับเงิน

ค่าธรรมเนียมของวารสารไปใช้ด าเนินการต่อได้ เช่น การเบิกค่าจ่ายกับหน่วยงาน

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 106,916 บาท (ร้อยละ 53.46 ของงบประมาณท่ี

ได้รับ) แบ่งเป็น (1) สมนาคุณผู้ประเมิน จ านวน 30,400 บาท (2) สมนาคุณกอง

บรรณาธิการ จ านวน 27,000 บาท (3) เจ้าหน้าท่ีพิมพ์และดูแลเว็บ จ านวน 8,000

 บาท (4) ค่าพิมพ์เล่ม จ านวน 30,816 บาท และ (5) ค่าระบบ Thaijo จ านวน 

10,700 บาท

 - คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์

67  - โครงการเอกสารและ

ต ารานิติศาสตร์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการคณะนิติศาสตร์ ผลิตผลงาน

วิชาการประเภทต่างๆ 

 - แผนการด าเนินงาน : ด าเนินการจัดท าเอกสารและต าราระหว่งเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : ผลงานวิชาการ

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 156,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - คณะจัดท าเอกสารและต าราของคณะนิติศาสตร์

 -  ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะนิติศาสตร์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

68  - โครงการจัดท าวารสาร 

เอกสารทางวิชาการ และ

วารสารบัณฑิต

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการทาง

นิติศาสตร์ของคณาจารย์ ท้ังในและนอกคณะฯ ตลอดจนนักวิชาการอิสระ และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

(2) เพ่ือเช่ือมโยงโลกแห่งวิชาการและวิชาชีพ และเผยแพร่องค์ความรู้ทางนิติศาสตร์ให้เกิดประโยชน์แก่

ชุมชนและสังคมส่วนรวม (3) เพ่ือสนับสนุนการน าผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทางนิติศาสตร์ไปใช้ให้

เกิดประโยชน์ และ (4) เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัย และการพัฒนาองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์

ให้มากข้ึน

 - แผนการด าเนินงาน : จัดท าและเผยแพร่วารสารนิติพัฒน์ จ านวน 2 เล่มต่อปี ระหว่างเดือนตุลาคม 

2564 - กันยายน 2565

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : วารสารนิติพัฒน์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ จ านวน 2 เล่ม ต่อปี

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - คณะจัดท าวารสารนิติพัฒน์

 -  ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะนิติศาสตร์

69  - โครงการประกันคุณภาพ

การศึกษาและพัฒนา

คุณภาพการศึกษาเพ่ือความ

เป็นเลิศ EdPEx/AUN-QA

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร และแนวทางการจัดการเรียนการสอน

ของคณะร่วมกันระหว่างอาจารย์ภายในกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพ

มาตรฐาน EdPEx (2) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของคณะให้เกิดความตระหนักและเข้าใจในเร่ือง

การจัดการคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ EdPEx/ 

AUN-QA (3) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และน าข้อมูลท่ีได้มา

ประกอบการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

เพ่ือความเป็นเลิศ AUN-QA และ (4) เพ่ือเตรียมความพร้อมในการขอรับรองคุณภาพมาตรฐาน EdPEx/ 

AUN-QA  

 - แผนการด าเนินงาน : ด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ระหว่างเดือนตุลาคม 

2564 - เดือนกันยายน 2565 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : บุคลากรรับรู้ และเข้าใจ การปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือรองรับคุณภาพ

มาตรฐาน EdPEx/ AUN-QA  

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 30,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - คณะได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความเป็นเลิศตามเกณฑ์ 

EdPEx/ AUN-QA

 -  ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะนิติศาสตร์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

70  - โครงการรับรองหลักสูตร

สู่มาตรฐานระดับสากล 

THE-ICE

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือให้หลักสูตรของคณะการจัดการการท่องเท่ียวได้รับการตรวจ

ประเมินระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล THE-ICE (2) เพ่ือเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาของคณะการจัดการการท่องเท่ียวให้มีความทัดเทียมกับนานาประเทศตามเกณฑ์มาตรฐาน

ระดับสากล (3) เพ่ือส่งเสริมให้คณะการจัดการการท่องเท่ียวมีบทบาทและมีความร่วมมือร่วมกับองค์กร

ระดับสากลมากข้ึน และ (4) เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ด้านวิชาการให้เป็นท่ีประจักษ์อย่างกว้างขวางกับทุก

ภาคส่วน

 - แผนการด าเนินงาน : ด าเนินขอรับการรับรองระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล THE-ICE 

ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) หลักสูตรของคณะการจัดการการท่องเท่ียวได้รับการตรวจ

ประเมินระดับหลักสูต รตามเกณฑ์มาตรฐานสากล THE-ICE และได้รับการรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์

มาตรฐานสากล THE-ICE (2) ได้รับการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของคณะการจัดการการ

ท่องเท่ียวให้มีความทัดเทียมกับนานาประเทศตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล (3) คณะการจัดการการ

ท่องเท่ียวมีบทบาทและมีความร่วมมือร่วมกับองค์กรระดับสากลเพ่ิมมากข้ึน และ (4) เป็นช่องทางการ

สร้างภาพลักษณ์ด้านวิชาการให้เป็นท่ีประจักษ์อย่างกว้างขวางกับทุกภาคส่วน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - คณะได้ส่งใบสมัครไปยัง THE-ICE แล้ว ซ่ึงอยู่ระหว่างการพิจารณาจาก 

THE-ICE เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีมา Inspection สถาบัน

 -  ปัญหา/ อุปสรรค : สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ

ใหม่ 2019 ท าให้ระยะเวลาและข้ันตอนในการนัดหมายเพ่ือเข้ามา Inspection 

สถาบันล่าช้า

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะการ

จัดการการ

ท่องเท่ียว
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

71  - โครงการจัดท า

วารสารวิชาการระดับชาติ/

 นานาชาติ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือจัดท าวารสารวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาและการจัดการ

การท่องเท่ียวแบบบูรณาการ และ (2) เพ่ือรวบรวม กล่ันกรอง และจัดพิมพ์บทความวิชาการระดับชาติปี

ละไม่น้อยกว่า 20 บทความ

 - แผนการด าเนินงาน : (1) เปิดรับบทความวิชาการ/วิจัย ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - พฤษภาคม 

2565 (2) เสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565 (3) ให้ผู้เสนอ

บทความแก้ไข ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565 (4) จัดท ารูปเล่ม จัดพิมพ์ และลงส่ือออนไลน์ 

ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2565

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) นักศึกษาของคณะมีช่องทางการตีพิมพ์ในระดับชาติเพ่ิมข้ึน (2) 

คณาจารย์ของคณะและสถาบันมีช่องทางการตีพิมพ์ในระดับชาติเพ่ิมข้ึน (3) คณะการจัดการการ

ท่องเท่ียวมีเครือข่ายความร่วมมือกับคณาจารย์และนักวิชาการของสถาบันการศึกษาท้ังในและ

ต่างประเทศเพ่ิมข้ึน ท้ังในกลุ่มของผู้ส่งบทความและกลุ่มผู้พิจารณาบทความ (4) คณะการจัดการการ

ท่องเท่ียวมีช่ือเสียงและภาพลักษณ์ความเป็นผู้น าทางวิชาการในสาขาการจัดการการท่องเท่ียวของ ศทท . 

ในระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิคท่ีดีข้ึน อันจะส่งผลต่อการยอมรับในคุณภาพการศึกษาของคณะการ

จัดการการท่องเท่ียว และความสนใจท่ีจะเข้าศึกษาต่อ และ (5) คณะการจัดการการท่องเท่ียว สถาบัน 

และประเทศไทยมีองค์ความรู้ด้านการพัฒนาและการจัดการการท่องเท่ียวแบบบูรณาการเพ่ิมข้ึน อันจะ

เป็นรากฐานต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวต่อไป

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 150,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - คณะตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารการท่องเท่ียวไทยนานาชาติปีละ 2 ฉบับ 

ปัจจุบันได้ตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารฯ แล้ว 1 ฉบับ คือ ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 2 

(กรกฎาคม - ธันวาคม 2564) รวมท้ังได้สมัครสมาชิก Thaijo

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 10,700 บาท (ร้อยละ 7.13 ของงบประมาณท่ีได้รับ) 

โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิก thaijo

 - คณะการ

จัดการการ

ท่องเท่ียว

72  - โครงการรับรองหลักสูตร

สู่มาตรฐานระดับสากล 

UNWTO

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานสากลของคณะการจัดการการท่องเท่ียว

ให้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การการท่องเท่ียวโลก UNWTO เป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทย และ (2) เพ่ือ

สานต่อและกระตุ้นความเข้าใจในด้านจริยธรรมการท่องเท่ียวโลก เพ่ือให้สอดรับกับคุณภาพการศึกษา

ของมาตรฐานสากลให้กับบุคลากรและนักศึกษาในหลักสูตร

 - แผนการด าเนินงาน : (1) จัดประชุมหารือ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (2) วางแผนการปฏิบัติงาน 

จัดเตรียมเอกสารเพ่ือย่ืนสมัครสมาชิก ระหว่างเดือนมีนาคม - กรกฎาคม 2565 และ (3) สมัครสมาชิก

และรอผลการพิจารณา ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2565

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : เพ่ือส่งเสริมประชาสัมพันธ์คณะการจัดการการท่องเท่ียว 

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - คณะได้เข้ารับการ Inspection จากองค์กรเรียบร้อยแล้ว และได้รับการรับรอง

มาตรฐาน TedQual ต่อเป็นระยะเวลา 4 ปี (ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2567) นอกจากน้ี

 คณะได้วางแผนกิจกรรมการจัดอบรมเพ่ือส่งเสริมความเข้าใจและแนวทางในการ

ต่อยอดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้สอดรับกับมาตรฐาน UNWTO ซ่ึงอยู่

ระหว่างการตรวจสอบและประเมินความเส่ียงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 ส าหรับการจัดอบรมในรูปแบบ on-site

 -  ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะการ

จัดการการ

ท่องเท่ียว

40



ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

73  - โครงการประกันคุณภาพ

การศึกษาสู่สากล

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือให้บุคลากรคณะฯ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาของสถาบัน และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาท้ังในระดับ

คณะและสถาบัน (2) เพ่ือให้บุคลากรคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) และ AUN-QA ในการร่วมกันพัฒนา

กระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ และ (3) เพ่ือ

สร้างระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาคณะ โดยมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบให้กับ

บุคลากรตามต าแหน่งงานในก ากับดูแลตัวบ่งช้ีให้เป็นไปตามเป้าหมาย

 - แผนการด าเนินงาน : (1) การประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินตนเองตามเกณฑ์

 AUN-QA ณ ห้องประชุมคณะฯ อาคารมาลัย หุวะนันทน์ คร้ังท่ี 1 (2) การประชุมสัมมนาเตรียมความ

พร้อมรับการตรวจประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA ณ ห้องประชุมคณะฯ อาคารมาลัย หุวะนันทน์ 

คร้ังท่ี 2 (3) จัดจ้างผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญภายนอกตรวจประเมินรับรองคุณภาพ เตรียมความพร้อมใน

การตรวจประเมินจริงในปี พ.ศ. 2565 และ (4) ค่าแปลรายงานประเมินตนเอง (ภาษาอังกฤษ) ส่วนท่ี 1 

และส่วนท่ี 2

' - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) บุคลากรคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการ มีความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx)/ AUN-QA และร่วมกัน

ขับเคล่ือนแผนพัฒนาคุณภาพสู่สากล พ.ศ. 2558 - 2565 และ (2) บุคลากรของคณะได้ร่วมกันพัฒนา

กระบวนการปฏิบัติงานสู่มาตรฐานสากล และจัดท าเอกสารรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx)/ AUN-QA

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - คณะได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ 

ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) Slot 5 ระหว่าง

วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 ผ่านระบบ Zoom Online Meeting 

เรียบร้อยแล้ว นอกจากน้ียังได้แปลรายงานประเมินตนเองเป็นภาษาอังกฤษแล้ว 

ท้ังน้ี อยู่ระหว่างการเชิญผู้เช่ียวชาญเพ่ือการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ประจ าปี 

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 78,640.10 บาท (ร้อยละ 39.32 ของงบประมาณท่ี

ได้รับ) ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายตรวจประเมิน AUN-QA

 - คณะนิเทศ

ศาสตร์และ

นวัตกรรม

การจัดการ
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

74  - โครงการจัดท าวารสาร

นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการของ

คณาจารย์ ท้ังในและนอกคณะ นักศึกษา และนักวิชาการ (2) เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านนิเทศ

ศาสตร์ การส่ือสารและนวัตกรรม ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมส่วนรวม และ (3) เพ่ือ

ประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการของคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

 - แผนการด าเนินงาน : (1) จัดต้ังคณะกรรมการ บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ (2) ด าเนินการเชิญ

ชวนผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์สาขาต่างๆให้ส่งบทความเข้าร่วม และพิจารณาผลงานของนักศึกษา

ปริญญาเอกและปริญญาโท (3) กองบรรณาธิการพิจารณาบทความ คัดเลือกผู้ประเมินเพ่ือพิจารณา

บทความพร้อมส่งบทความ เม่ือได้รับผลการประเมินจะส่งบทความให้ผู้เขียน และรับบทความท่ีแก้ไขแล้ว

จากผู้เขียน และ (4) ตรวจสอบความถูกต้อง ด าเนินการตีพิมพ์และเผยแพร่

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้มีโอกาสลงเผยแพร่บทความและผลงานวิจัยของตน (2) นักวิชาการ

 และผู้สนใจท่ัวไปได้รับความรู้ทางนิเทศศาสตร์มากข้ึนและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ และ (3) นักศึกษา

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สามารถศึกษาค้นคว้าและ

ได้รับความรู้จากวารสาร เพ่ือน าไปต่อยอดด้านวิชาการจากท่ีเรียน

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 70,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - คณะได้รวบรวมบทความจากคณาจารย์ นักศึกษาภายนอก พิจารณาผลงาน

ของนักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโท และจัดท าหนังสือเชิญคณะกรรมการ

พิจารณาบทความเรียบร้อยแล้ว ท้ังน้ี อยู่ระหว่างรวบรวมบทความฉบับท่ีผ่านการ

พิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณบทความ

 - ปัญหา/ อุปสรรค : บุคลากรของคณะท่ีรับผิดชอบการจัดท าวารสารลาออก ซ่ึง

บุคลากรท่ีรับเข้าใหม่ยังไม่มีเช่ียวชาญในการจัดท าวารสาร 

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะนิเทศ

ศาสตร์และ

นวัตกรรม

การจัดการ
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

75  - โครงการต าราและ

เอกสารวิชาการของคณะ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้ผลิตผลงานทาง

วิชาการ (2) เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิชาการในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ และ (3) เพ่ือ

เป็นประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย

 - แผนการด าเนินงาน : (1) ก าหนดออกเผยแพร่วารสารราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) ฉบับท่ี 1 ต้ังแต่

เดือนมกราคม - มิถุนายน และฉบับท่ี 2 ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม (2) ด าเนินการโดย 

submission, review และ editor decision บนเว็บไซต์ หรือระบบ Online Journal System (OJS) 

และ (3) มีบทความ 7 บทความ ต่อ 1 ฉบับ

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) มีบทความวิชาการทางส่ิงแวดล้อมให้ศึกษา และ (2) เป็นแหล่ง

เผยแพร่งานวิชาการส าหรับนักวิชาการ

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 140,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - คณะรับบทความ และส่งประเมินบทความ เพ่ือตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารการ

จัดการส่ิงแวดล้อม (Journal of Environmental Management) ฉบับท่ี 18.1 ปี

 2565 

 - ปัญหา/ อุปสรรค : (1) บทความท่ีมีคุณภาพและต้องการตีพิมพ์ในวารสารมี

จ านวนน้อย (2) ผู้ประเมินเฉพาะทางมีจ านวนน้อย และการติดต่อผู้ประเมินเป็นไป

ได้ยากเน่ืองจากมีการปิดสถาบัน และ (3) สมาชิกของวารสารมีจ านวนลดลง

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 67,058 บาท (ร้อยละ 47.90 ของงบประมาณท่ี

ได้รับ) แบ่งเป็น (1) ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน จ านวน 35,000 บาท (2) ค่า

สมนาคุณผู้ประเมินบทความ จ านวน 4,000 บาท (3) ค่าตอบแทนผู้ออกแบบ

วารสาร จ านวน 8,000 บาท (4) ค่าจ้างพิมพ์เล่มวารสาร จ านวน 10,058 บาท 

และ (5) ค่าสมนาคุณบรรณาธิการวารสาร จ านวน 10,000 บาท

 - คณะบริหาร

การพัฒนา

ส่ิงแวดล้อม

76  - โครงการประกันคุณภาพ

การศึกษา

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรและเพ่ือให้

หลักสูตรปริญญาเอกได้รับการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA

 - แผนการด าเนินงาน : (1) จัดท ารายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA และส่ง

ให้กรรมการตรวจประเมินภายในเดือนสิงหาคม 2565 และ (2) เตรียมความพร้อมบุคลากรทุกผ่ายและผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ารับการสัมภาษณ์ในกระบวนการตรวจประเมิน

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : หลักสูตรวิทยาลัยผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA 

บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติได้รับการพัฒนาเรียนรู้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสากลตามแนวทาง AUN-QA 

ท่ีสามารถน ามาพัฒนาท างานของวิทยาลัยให้มีคุณภาพสู่สากลต่อไป

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 400,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - คณะจัดท ารายงานการตนเอง และจะส่งรายช่ือกรรมการตรวจประเมินให้

สถาบันจัดท าค าส่ังแต่งต้ังต่อไป

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - วิทยาลัย

นานาชาติ
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

77  - โครงการประเมินผลการ

ด าเนินงาน เพ่ือคัดเลือก

หน่วยงานดีเด่น สพบ. 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานมีการพัฒนาและปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานและการบริหารจัดการของหน่วยงานเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายของสถาบันอย่างต่อเน่ือง และ (2) เพ่ือกระตุ้น

และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน รวมท้ังยกย่องชมเชยหน่วยงานของสถาบันท่ีมีผล

การปฏิบัติงานและการบริหารจัดการดีเด่น

 - แผนการด าเนินงาน : ด าเนินงานตามข้ันตอนการด าเนินงานท่ีก าหนดตามโครงการประเมินผลการด าเนินงาน

เพ่ือคัดเลือกหน่วยงานดีเด่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังน้ี (1) คณะ

กรรมการฯ ก าหนดแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือคัดเลือกหน่วยงานดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 (2) เสนอ (ร่าง) โครงการฯ ต่อท่ีประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันด้านการวางแผนและ

ประเมินผล เพ่ือทราบ (3) เสนอ (ร่าง) โครงการฯ ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน เพ่ือทราบ (4) 

เผยแพร่โครงการประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือคัดเลือกหน่วยงานดีเด่น สพบ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(5) คณะกรรมการฯ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามหลักเกณฑ์ (6) คณะกรรมการฯ พิจารณาผลคะแนนและ

คัดเลือกหน่วยงานดีเด่น (7) เสนอผลคะแนนให้หน่วยงานรับทราบเพ่ือเปิดโอกาสในการอุทธรณ์ผลคะแนน และ

เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาผลคะแนน (8) เสนอผลคะแนนต่อท่ีประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันด้าน

การวางแผนและประเมินผล เพ่ือทราบ (9) เสนอผลคะแนนต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน เพ่ือทราบ

 และ (10)  แจ้งผลการตัดสิน และมอบรางวัลหน่วยงานดีเด่น

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) หน่วยงานมีการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายของ

สถาบันอย่างต่อเน่ือง (2) ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 

และ (3) บุคลากรและหน่วยงานมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 230,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือคัดเลือกหน่วยงานดีเด่นได้ก าหนด

แนวทางการประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือคัดเลือกหน่วยงานดีเด่น ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 2 ระดับ ซ่ึงผลรางวัล ดังน้ี (1) 

"รางวัลหน่วยงานดีเด่นระดับคณะ วิทยาลัย" รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะนิเทศ

ศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ คณะพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ รางวัลชมเชยอันดับท่ี 1 ได้แก่ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ และรางวัลชมเชย

อันดับท่ี 2 ได้แก่ คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร และ (2) "รางวัล

หน่วยงานดีเด่นระดับส านักและระดับกอง" รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ส านักวิจัย 

ส านักบริการการศึกษาและบรรณสาร ส านักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ กอง

บริการการศึกษา กองแผนงาน และส านักงานตรวจสอบภายใน ท้ังน้ี เน่ืองจากมี

หน่วยงานท่ีมีผลคะแนนสูงสุดเท่ากัน 6 หน่วยงาน จึงใช้เกณฑ์การตัดสินท่ีว่า หาก

หน่วยงานท าคะแนนรวมสูงสุดได้เท่ากันในแต่ละประเภทให้หน่วยงานได้รับรางวัล

ร่วมกันโดยแบ่งสัดส่วนเงินรางวัลเท่ากัน 

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 226,264 บาท (ร้อยละ 98.38 ของงบประมาณท่ี

ได้รับ) เพ่ือเป็นงบด าเนินงาน

 - กองแผนงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3“Operation and Services Excellences” [การด าเนินงานและการบริการท่ีเป็นเลิศ]

กลยุทธ์ท่ี 3.1 “รักษาคุณภาพการปฏิบัติการ”
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

78  - โครงการพัฒนางาน

เว็บไซต์และโซเซียลมิเดีย 

ประจ าปีการศึกษา 2565

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม

เกณฑ์สากล เช่น AUN-QA และ (2) เพ่ือพัฒนาวิธีการ รูปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดีย

 - แผนการด าเนินงาน : (1) เตรียมแผนการพัฒนาเว็บไซต์และ Facebook (2) การส ารวจความต้องการของ

ผู้ใช้เว็บไซต์ (3) การจัดซ้ือจัดจ้างอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือจัดซ้ือจัดจ้างบุคคลภายนอกช่วย

ออกแบบ (4) การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์หลังการปรับปรุงในรอบปีงบประมาณ และ (5) การ

สรุปผลเสนอผู้บริหารคณะ

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) เว็บไซต์ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA และ (2) บุคลากรได้เรียนรู้การพัฒนาเว็บไซต์ท่ีเน้นการท างานเชิงรุก และมีการ

น าเสนอเน้ือหาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - คณะมีการปรับแผนงานกิจกรรม และงบประมาณโครงการ เน่ืองจากบุคลากร

ผู้รับผิดชอบโครงการลาออก

 -  ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร์

79  - โครงการประชาสัมพันธ์

ออนไลน์เพ่ือเสริมสร้าง

ภาพลักษณ์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือสร้างประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะไปยังกลุ่มเป้าหมาย และ 

(2) เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือ และความเช่ือม่ันต่อภาพลักษณ์ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ในการเป็น

ผู้น าด้านการศึกษา

 - แผนการด าเนินงาน : (1) ประชุมคณะท างานและประสานงานโครงการ (2) ขออนุมัติจัดกิจกรรม (3) 

ประสานการจัดซ้ือจัดจ้างกับฝ่ายพัสดุ (4) ด าเนินกิจกรรม (5) ประชุมคณะท างาน ติดตามผลการด าเนินงาน

โครงการ และ (6) สรุปรายงานผลการศึกษาดูงานและประเมินผลงานเสนอท่ีประชุม

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) ได้ส่ือประชาสัมพันธ์ออนไลน์ (2) ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสู่

กลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง และ (3) เสริมสร้างภาพลักษณ์การเป็นผู้น าองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 40,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - คณะเตรียมจัดการประชาสัมพันธ์ออนไลน์เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร์

80  - โครงการปรับปรุงเว็บไซต์

และฐานข้อมูลงานวิจัยของ

ส านักวิจัย

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือปรับปรุงเว็บไซต์ของส านักวิจัยให้น่าสนใจและทันสมัย และ (2) 

เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยของส านักวิจัยให้เป็นปัจจุบัน

 - แผนการด าเนินงาน : ด าเนินโครงการระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : คณาจารย์ นักวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา และบุคคล

ท่ัวไปเข้าถึงข้อมูลด้านงานวิจัย งานวิชาการท่ีมีประโยชน์ และมีความทันสมัยมากข้ึน จ านวนผู้เข้าเย่ียม

ชมเว็บไซต์มากข้ึน ความพึงพอใจของผู้เย่ียมชมเว็บไซต์มากข้ึน และมีผู้เข้ารับบริการและสืบค้นข้อมูล

ข่าวสารมากข้ึน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 30,000 บาท (เงินทุนส านัก)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 - ส านักติดต่อประสานงานกับบริษัทเพ่ือจัดท าใบเสนอราคาในการปรับปรุง

เว็บไซต์ส านักวิจัย

 -  ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - ส านักวิจัย

กลยุทธ์ท่ี 3.2 “เพ่ิมประสิทธิผลการส่ือสาร”
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

81  -  โครงการขับเคล่ือนการ

เปล่ียนสถานภาพสู่การเป็น

สถาบันอุดมศึกษาในก ากับ

ของรัฐ ระยะท่ี 7 สพบ.

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือให้การด าเนินการและขับเคล่ือนการเปล่ียนสถานภาพสถาบันสู่การ

เป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ ระยะท่ี 7 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 - แผนการด าเนินงาน : (1) จัดประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานซ่ึงสถาบันหรือ

คณะกรรมการแต่งต้ังเพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์แห่งการขับเคล่ือนการเปล่ียนสถานภาพสถาบันสู่

การเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ (2) ประชุมช้ีแจง ประชาสัมพันธ์ รับฟังความเห็น สัมมนา 

เสวนา ศึกษาดูงาน หรืออบรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการขับเคล่ือนการเปล่ียนสถานภาพสถาบันสู่การเป็น

สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ ซ่ึงมิได้ขออนุมัติด าเนินการไว้เป็นการเฉพาะ (3) จัดหรือเข้าร่วมสัมมนา

 เสวนา ศึกษาดูงาน หรืออบรมต่างๆ และ (4) ด าเนินการเพ่ือตรากฎหมายสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ ท้ังน้ีกิจกรรมท่ี 1 - 4 คาดว่าจะด าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : การขับเคล่ือนการเปล่ียนสถานภาพสถาบันสู่การเป็น

สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้ว และบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของแต่

ละกิจกรรม

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 450,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - สถาบันได้แต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนใหม่ จ านวน 7 ชุด ได้แก่ (1) คณะกรรมการ

ปรับปรุงระบบงานและกฎหมายล าดับรองและคณะท างานพัฒนาระบบกฎหมาย

ล าดับรองภายในสถาบัน (2) คณะท างานปรับปรุงระบบงานและกฎหมายล าดับ

รองด้านการบริหารงานบุคคล (3) คณะท างานปรับปรุงระบบงานและกฎหมาย

ล าดับรองด้านการเงินและการตรวจสอบ (4) คณะท างานปรับปรุงระบบงานและ

กฎหมายล าดับรองด้านการศึกษาและกิจการนานาชาติ (5) คณะท างานปรับปรุง

ระบบงานและกฎหมายล าดับรองด้านการวิจัยและบริการวิชาการ (6) คณะท างาน

ปรับปรุงระบบงานและกฎหมายล าดับรองด้านการแผนงาน และ (7) คณะท างาน

ปรับปรุงระบบงานและกฎหมายล าดับรองด้านการบริหารจัดการ ซ่ึงการประชุม

คณะกรรมการต่างๆ จะเร่ิมในเดือนเมษายน 2565  

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 133,541.76 บาท (ร้อยละ 29.68 ของงบประมาณท่ี

ได้รับ) เพ่ือเป็นค่าตอบแทนลูกจ้างช่ัวคราวโครงการ

 - กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ์ท่ี 3.3 “รักษาคุณภาพการบริการท่ีเป็นเลิศ”
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

82  - โครงการจัดท า

แผนพัฒนาระยะยาวของ

สถาบัน

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือให้สถาบันมีทิศทางการด าเนินงานของสถาบัน โดยเน้นการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วน ระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ และก าหนดเป้าหมาย/ทิศทางกลยุทธ์ในอนาคตของ

สถาบัน 

 - แผนการด าเนินงาน : (1) เตรียมข้อมูลสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกสถาบัน เพ่ือประกอบการ

จัดท าแผนพัฒนาระยะยาว (2) จัดประชุมคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาระยะยาวของสถาบัน (3) จัดท า 

Framework เพ่ือให้แต่ละส่วนงานระดมความคิด เป้าหมายในอนาคต ทิศทางกลยุทธ์ในอนาคต (4) 

สังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้รับจากส่วนงานต่างๆ (5) จัด Workshop เพ่ือก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และ

โครงการส าคัญ (6) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือวิพากษ์ (ร่าง) แผนพัฒนาระยะยาวของสถาบัน (7) เสนอ

 (ร่าง) แผนพัฒนาระยะยาวของสถาบัน ต่อท่ีประชุมต่างๆ ของสถาบัน และ (8) เผยแพร่แผนพัฒนา

ระยะยาว

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) สถาบันมีแผนพัฒนาระยะยาวท่ีเป็นทิศทางการด าเนินงานของ

สถาบัน (2) บุคลากรของสถาบัน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม และเข้าใจแผนพัฒนาระยะยาวของ

สถาบัน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 400,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - สถาบันได้แต่งต้ังคณะท างานการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน 5 ปี 

(พ.ศ. 2566 - 2570) พร้อมจัดการประชุมคณะท างานดังกล่าวเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม

 2565 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Microsoft Teams อีกท้ัง ได้ด าเนินการ

ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการจัดท าแผนฯ และส ารวจ

ความเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบัน จ านวน 6 กลุ่ม ประกอบด้วย (1) 

นักศึกษาของสถาบัน (2) นายจ้าง (3) ผู้รับบริการ (4) ศิษย์เก่า (5) บุคลากรของ

สถาบัน และ (6) นักศึกษาปริญญาตรีช้ันปีท่ี 3 - 4 นอกจากน้ีได้จัดประชุมการ

จัดท าแผนฯ จ านวน 3 คร้ัง ดังน้ี (1) คร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2565 (2) 

คร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 2565 และ (3) คร้ังท่ี 3 เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2565 

มีผู้เข้าร่วมรวมท้ังส้ิน จ านวน 486 คน ท้ังน้ี การจัดท าแผนดังกล่าวคาดว่าจะเสร็จ

ส้ินประมาณเดือนกรกฎาคม 2565

 - ปัญหา/ อุปสรรค : (1) การจัดกิจกรรมการจัดท าแผนฯ ผ่านระบบออนไลน์ ท า

ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นน้อย และ (2) เกิดปัญหาความไม่เสียรของ

สัญญาณอินเตอร์เน็ต

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 66,500 บาท (ร้อยละ 16.63 ของงบประมาณท่ี

ได้รับ) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในหมวดค่าตอบแทน

 - กองแผนงาน

83  - โครงการการวิเคราะห์

ความรู้สึกจากผู้รับบริการท่ี

มีต่อหน่วยงานใน สพบ. 

ผ่านกระบวนการ 

Sentiment Analysis 

ระบบ REG

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 5000,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)  o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - สถาบันวิเคราะห์ความรู้สึกจากผู้รับบริการท่ีมีต่อหน่วยงานในสถาบัน

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - ศูนย์คลัง

ปัญญาและ

สารสนเทศ
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ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

84  - โครงการรวบรวมและ

วิเคราะห์ข้อความของวิชา 

หลักสูตร และงานวิจัย ท่ี

เปิดสอนหรือเป็นงาน

บริการวิชาการ งานวิจัย 

ภายใน สพบ.

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 500,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)  o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - สถาบันรวบรวมและวิเคราะห์ข้อความของวิชา หลักสูตร และงานวิจัย ท่ีเปิด

สอนหรือเป็นงานบริการวิชาการ งานวิจัย ภายในสถาบัน

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - ศูนย์คลัง

ปัญญาและ

สารสนเทศ

85  - โครงการพัฒนาคุณภาพ

การด าเนินงานคณะพัฒนา

ทรัพยากรมนษุย์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็น

ระบบ (2) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์คุณภาพท้ังในระดับหลักสูตรและคณะแก่บุคลากร ให้

สามารถช่วยขับเคล่ือนคณะเข้าสู่กระบวนการ ตลอดจนได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากลได้ (3) เพ่ือ

เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานและความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบุคลากรของคณะฯ ขับเคล่ือนไปสู่การ

พัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable Development) (4) เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะองค์กร (Happy Workplace) 

มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กรมีความสุขในการท างาน ลดความตึงเครียดจากการท างาน และสภาพแวดล้อม

 ลดความขัดแย้งในองค์กร เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (5) เพ่ือ

การรับรองมาตรฐานในระดับสากล ภายใต้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (Education 

Criteria for Performance Excellence: EdPEx หมวดท่ี 5 การมุ่นเน้นบุคลากร 5.1 สภาพแวดล้อมการใน

การท างาน: วิธีการสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนบุคลากร และ 5.2 ความ

ผูกพันของบุคลากร) และ (6) เพ่ือท่ีจะสามารถเป็นองค์กรสุขภาวะต้นแบบท่ีดีได้ในอนาคต

 - แผนการด าเนินงาน : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา เกิดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 และสนใจสมัครเรียนต่อท่ีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นท่ีรู้จักในวงกว้างข้ึน

ในหมู่ผู้ท่ีสนใจด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนรู้ในหลักสูตร และมีความพร้อม

ในการปฏิบัติงานจริง

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : พัฒนาคุณภาพการด าเนินงานคณะ

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 390,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - คณะจัดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของคณะ เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะองค์กร 

(Happy Workplace) โดยมีกิจกรรมโยคะ ในรูปแบบออนไลน์ การบรรยายหัวข้อ

การรักษาสุขภาองค์รวม และตรวจสุขภาพ (หมอแม๊ะ) เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2565 

เวลา 14.00 น. ณ ช้ัน 5 ห้องประชุมนวัตสิขาลัย นอกจากน้ียังได้สนับสนุน

บุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับเกณฑ์คุณภาพ โดยส่งนายกิติศักด์ิ

 ผิวบางกูล (นักเทคโนโลยีสารสนเทศ) เข้ารับการอบรมหลักสูตร Power Apps 

for Business จัดโดยบริษัท นายน์เอ๊กซ์เพิร์ท จ ากัด ระหว่างวันท่ี 22 - 23 

พฤศจิกายน 2564 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

 - ปัญหา/ อุปสรรค :  -  

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 67,152.24 บาท (ร้อยละ 17.22 ของงบประมาณท่ี

ได้รับ) แบ่งเป็น (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสอนโยคะ และจัดกิจกรรม จ านวน 

25,600 บาท (2) ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายหัวข้อการรักษาสุขภาองค์รวม และ

ตรวจสุขภาพ (หมอแม๊ะ) จ านวน 4,000 บาท และ (3) ค่าอบรม จ านวน 7,952.24

 บาท

 - คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ
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86  - โครงการสัมมนาแผน

ประจ าปี

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานและปรับปรุงการจัดท าแผนการด าเนินงาน

ในปีถัดไป

 - แผนการด าเนินงาน : จัดสัมมนาร่วมกันระหว่างอาจารย์และเจ้าหน้าท่ี

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - คณะจัดการสัมมนาแผนประจ าปีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เม่ือวันท่ี 14 

มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมนวัตสิกขาลัย ช้ัน 5 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ และ

รูปแบบ Online ผ่าน Microsoft Teams ช่ือห้อง “สัมมนาแผนประจ าปี (14 

มีนาคม 2565)”

 - ปัญหา/ อุปสรรค : สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ

ใหม่ 2019 ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมนอกสถานท่ีได้

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 8,830 บาท (ร้อยละ 4.42 ของงบประมาณท่ีได้รับ) 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาแผนประจ าปี

 - คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์

87  - โครงการสัมมนา

พัฒนาการเรียนการสอน

คณะนิติศาสตร์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือให้บุคลากรของคณะเกิดความตระหนักในเร่ืองการจัดการ

คุณภาพการศึกษา ตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ EdPEx/ AUN-QA (2) 

เพ่ือให้บุคลากรของคณะสามารถปรับและเช่ือมโยงข้อก าหนดของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือความเป็น

เลิศ EdPEx/ AUN-QA กับกระบวนการท างานของคณะได้ (3) เพ่ือเตรียมความพร้อมในการขอรับรอง

คุณภาพมาตรฐาน EdPEx/ AUN-QA และ (4) เพ่ือปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอน ตาม

แนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ AUN-QA

 - แผนการด าเนินงาน : จัดประชุมระดมสมอง โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมวิพากษ์หลักสูตร มี

ก าหนดจัด 1 วัน

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือความ

เป็นเลิศ AUN-QA

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 120,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - คณะได้เตรียมจัดการสัมมนาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร์

 -  ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะนิติศาสตร์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กลยุทธ์ท่ี 3.4 “เพ่ิมคุณภาพการบริการภายใน” 

88  - โครงการศึกษาออกแบบ

การปรับโครงสร้างองค์การ

และกรอบอัตราก าลัง ระยะ

ท่ี 2 สพบ.

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือจัดท าและด าเนินการตามแผนการน าโครงสร้างองค์การไปปรับใช้

 (Implementation Plan) (2). เพ่ือจัดท าและด าเนินการตามแผนการส่ือสาร (Communication Plan)

 เร่ืองการน าโครงสร้างองค์การไปปรับใช้ และ (3) เพ่ือวิเคราะห์และจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

(Job Standard) คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งงาน (Job Specification) ค าบรรยายลักษณะงานของแต่ละ

ต าแหน่ง (Job Description) และข้อเสนอกรอบความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ให้

สอดคล้องและครอบคลุมตามบริบท ยุทธศาสตร์ เป้าหมายและทิศทางการเปล่ียนแปลงของสถาบัน

 - แผนการด าเนินงาน : (1) รวบรวมข้อมูลและจัดท าแนวทางส าหรับการคัดเลือกและจัดต้ัง

คณะกรรมการด าเนินการโครงการ (Project management office) ระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน

 2564 (2) ประชุมร่วมกับผู้บริหารของแต่ละส่วนงาน เพ่ือศึกษาข้อจ ากัดของการน าโครงสร้างองค์การ

ไปปรับใช้ รวมถึงการศึกษาถึงข้อจ ากัดของขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน ระหว่าง

เดือนพฤศจิกายน 2564 - มกราคม 2565 (3) ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact Analysis) เพ่ือ

จัดท าแผนการส่ือสาร ในระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2565 (4) 

ประเมินความพร้อมของหน่วยงานในการจัดสรรอัตราก าลังคนระดับหน่วยงานตามความพร้อมและความ

เหมาะของแต่ละหน่วยงาน ระหว่างเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2565 (5) ด าเนินการจัดสรรอัตราก าลังคน

ลงหน่วยงาน เพ่ือปฏิบัติงานตามโครงสร้างองค์การใหม่ ระหว่างเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2565 และ 

(6) ติดตามการด าเนินงานภายหลังการปรับใช้โครงสร้างองค์การใหม่ ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 

2565 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) สถาบันสามารถปรับใช้ (Implementation) โครงสร้างองค์การท่ี

เอ้ือต่อการปฏิบัติภารกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถาบัน (2)

 สถาบันสามารถส่ือสารสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและทิศทางการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างของ

สถาบันได้ และ (3) สถาบันมีมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งงาน และข้อเสนอ

กรอบความก้าวหน้าในสายอาชีพท่ีสอดคล้องกับภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบตามโครงสร้างองค์การใหม่

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 450,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 -— คณะผู้บริหารสถาบันชุดใหม่ ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วย

อธิการบดี และท่ีปรึกษาโครงการฯ ด าเนินการเก็บข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เพ่ือ

น ามาวิเคราะห์และจัดท าโครงสร้างองค์กร ระบบการท างาน และอัตราก าลังของ

สถาบัน นอกจากน้ี สถาบันเห็นควรให้มีการว่าจ้างท่ีปรึกษา เพ่ือให้ค าปรึกษาใน

การวิเคราะห์และจัดท าโครงสร้างองค์การ และการก าหนดเกณฑ์ในการก าหนด

กรอบอัตราก าลังของสถาบัน

 - ปัญหา/ อุปสรรค : สถาบันมีการเปล่ียนแปลงคณะผู้บริหารของสถาบัน จึงส่งผล

ให้เกิดความไม่ต่อเน่ืองในนโยบายการบริหารสถาบัน

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 170,750 บาท (ร้อยละ 37.94 ของงบประมาณท่ี

ได้รับ) เพ่ือเป็นค่าตอบแทนลูกจ้างช่ัวคราวโครงการ

 - กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

89  - โครงการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงาน สพบ.

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือให้ความรู้ในการประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และ (2) เพ่ือจัดเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินผล

ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 - แผนการด าเนินงาน : (1) ประชุมช้ีแจงการประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565 (2) จัดกิจกรรมการ

เผยแพร่ข้อมูลตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ระหว่างเดือนธันวาคม 2564 - กันยายน 2565 (3) ประชุมคณะท างานการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระหว่างเดือนธันวาคม 2564 - กันยายน 

2565 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : สถาบันได้รับผลคะแนนตามตัวช้ีวัด ก.พ.ร. 5 : ระดับคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถาบัน ในระดับ 4 คือ มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานสูง

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 20,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - สถาบันจัดประชุมคณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงาน สพบ. เพ่ือให้การด าเนินงานของสถาบันเป็นไปตามหลักเกณฑ์การ

ประเมินโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 3 คร้ัง ดังน้ี (1) คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวันท่ี

 17 มกราคม 2565 (2) คร้ังท่ี 2/2565 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565 และ (3) 

คร้ังท่ี 3/2565 เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2565

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

90  - โครงการศึกษาธรรมาภิ

บาลและความพึงพอใจต่อ

ผลงานของผู้บริหารสถาบัน

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ

หารศาสตร์ตามหลักของธรรมาภิบาล และ (2) เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/ พัฒนาการ

บริหารงานของผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามหลักของธรรมาภิบาล

 - แผนการด าเนินงาน : ด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม - กันยายน 2565

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) ได้รับทราบถึงผลการประเมินการบริหารงานของผู้บริหารสถาบัน

ตามหลักของธรรมาภิบาล และ (2) ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/ พัฒนาการบริหารงานของผู้บริหาร

สถาบันตามหลักของธรรมาภิบาล

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 100,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - สภาคณาจารย์ปรับปรุงแบบสอบถามการประเมินผลการบริหารงานสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามหลักของธรรมาภิบาล

 - ปัญหา/ อุปสรรค : ผู้บริหารสถาบันชุดปัจจุบันเข้ารับด ารงต าแหน่งเม่ือปลายปี

ท่ีผ่านมา การบริหารงานต่างๆ ภายในสถาบันพ่ึงเร่ิมต้นด าเนินงาน ดังน้ัน หากเร่ิม

กระบวนการการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารสถาบันชุดปัจจุบันเร็ว

เกินไปอาจท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามไม่สามารถตอบได้ชัดเจน อาจท าให้ผลการ

ประเมินไม่สะท้อนความเป็นจริงเท่าท่ีควร

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - สภาคณาจารย์

 -  -  -  -  -

กลยุทธ์ท่ี 3.5 “เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีเน้นความเป็นเลิศ”

กลยุทธ์ท่ี 3.6 “พัฒนาระบบบริหารข้อมูลเพ่ือสนับสนุนความเป็นเลิศ”
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 -  -  -  -  - 

91  - โครงการปรับปรุงระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เพ่ือรองรับการใช้ Digigtal 

Signature และรับ-ส่ง

เอกสาร

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานระบบโดยสามารถใช้ลายซ็น

อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ Digital Signature ผ่านระบบได้ (2) เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติงานด้านเอกสาร

ก่อนและหลังลงนามด้วย Digital Signature และ (3) เพ่ือให้สามารถเช่ือมต่อและรับ - ส่งเอกสาร

ระหว่างหน่วยงานของภาครัฐได้ตามโครงการสนับสนุนการเช่ือมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ

หน่วยงานภาครัฐ

 - แผนการด าเนินงาน : ท าการปรับปรุงในส่วนของ Digital Signature เพ่ือลดข้ันตอนการดาวน์โหลด

และอัพโหลดเอกสาร และท าการปรับปรุงในส่วนของการเช่ือมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) สถาบันมีความพร้อมในด้านการบริหารจัดการ และมีระบบ

สารสนเทศท่ีสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองการด าเนินงานด้านการบริหารงานของ

สถาบัน และสามารถเปล่ียนผ่านไปสู่การท างานด้วยดิจิทัลได้ (2) สถาบันมีระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถเช่ือมต่อและรับ - ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐท่ีให้เป็นไปตามนโยบาย

เร่งด่วนของรัฐบาลตามแนวทางของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 480,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - สถาบันปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือรองรับการใช้ Digigtal 

Signature และรับ-ส่งเอกสาร ตามนโยบายของผู้บริหารสถาบัน

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - ส านัก

เทคโนโลยีดิจิทัล

และสารสนเทศ

92  - โครงการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ

รองรับการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศของสถาบัน

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้รองรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ

สถาบันอย่างประสิทธิภาพ มีศักยภาพ และมีความเสถียรมากย่ิงข้ึน และเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศของ

สถาบันให้สามารถสนับสนุนภารกิจต่างๆ ของสถาบันอย่างราบร่ืน

 - แผนการด าเนินงาน : เป็นไปตามนโยบายและภาระกิจท่ีได้รับมอบหมายจากสถาบัน

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : สถาบันมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสารสนเทศท่ีมี

ประสิทธิภาพ มีความเสถียร และพร้อมใช้งาน 

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 9,000,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - สถาบันพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ

สถาบันตามนโยบายของผู้บริหารสถาบัน

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - ส านัก

เทคโนโลยีดิจิทัล

และสารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 4.1 “พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติการและบริหารท่ีเป็นเลิศ”

กลยุทธ์ท่ี 3.7 “เพ่ิมนวัตกรรมเพ่ือปรับปรุงกระบวนงาน”

กลยุทธ์ท่ี 3.8 “เปล่ียนผ่านสู่การท างานด้วยดิจิทัล”

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 “Resource and Infrastructure Excellence” [ความเป็นเลิศด้านทรัพยากรและโครงสร้างพ้ืนฐาน]
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

93  - โครงการจัดหาทรัพยากร

สารสนเทศ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือจัดหาหนังสือ วารสาร ส่ือโสตทัศน์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูล

ออนไลน์ ให้ทันสมัย พอเพียง สร้างความพึงพอใจและสนองตอบความต้องการของคณาจารย์ นักวิจัย 

นักศึกษา และบุคลากรของสถาบัน

 - แผนการด าเนินงาน : ด าเนินการจัดทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ วารสาร ส่ือโสตทัศน์ ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลออนไลน์ โดยพิจารณาเน้ือหาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน

ของสถาบัน เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศต่างๆ และเป็นทรัพยากรสารสนเทศ

ทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ ทันสมัย เป็นท่ียอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ซ่ึงผู้ใช้มีส่วนร่วมในการ

เสนอแนะ 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย บุคลากรและผู้ใช้บริการท้ังภายใน

และภายนอกสถาบัน ท้ังในและต่างประเทศสามารถใช้บริการข้อมูลเพ่ือการเรียนการสอน และการวิจัย 

(2) เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยของผู้ใช้บริการ และ (3) ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาข้อมูลและให้บริการ

ห้องสมุดได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 10,200,000 บาท (เงินกองทุนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - สถาบันจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วย (1) หนังสือ จ านวน 664 

รายการ (2) วารสาร/ ส่ือส่ิงพิมพ์ จ านวน 12 รายการ (3) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

(ebooks) จ านวน 2 รายการ และ (4) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 9 

ฐานข้อมูล ได้แก่ (4.1) CJFD (4.2) Communication & Mass Media 

Complete (4.3) Emerald Premier Plus (4.4) EndNote (4.5) Hospitality &

 Tourism Complete (4.6) JSTOR (4.7) Morningstar Direct (4.8) 

NewsCenter และ IQNewsClip (4.9) Yamidas Rekishikan

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 3,210,791.89 บาท (ร้อยละ 31.49 ของ

งบประมาณท่ีได้รับ) แบ่งเป็น (1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาหนังสือ วารสาร/ ส่ือ

ส่ิงพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1,181,538.98 บาท และ (2) ค่าใช้จ่ายใน

การจัดหาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2,029,255.91 บาท

 - ส านักบริการ

การศึกษาและ

บรรณสาร

94  - โครงการจัดท าระบบ

สืบค้นและฐานข้อมูล 

กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับของ สพบ. ช่วงท่ี 2

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 486,600 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)  o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - สถาบันจัดท าระบบสืบค้นและฐานข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - ศูนย์คลัง

ปัญญาและ

สารสนเทศ
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

95  - โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระบบงานของคณะ และเพ่ิม

ประสิทธิภาพของการด าเนินงานในคณะให้มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ท่ีเก่ียวข้อง (2) เพ่ือ

ตอบสนองนโยบายของสถาบันฯ ในการส่งเสริมพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานในการท างานของหน่วยงาน 

(3) เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นการยกระดับการ

ปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ (4) เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้น

วัฒนธรรมการเรียนรู้ และการแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกันเพ่ือสร้างความมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ รวมท้ังให้

เกิดแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสามารถเป็นต้นแบบในการศึกษาเรียนรู้ต่อหน่วยงานภายในระดับสถาบัน และหน่วยงาน

ภายนอก 

 - แผนการด าเนินงาน : ประกอบด้วยกิจกรรมใน 3 ส่วนหลัก ประกอบด้วย (1) กิจกรรมระดมสมอง (2) 

กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ และ (3) กิจกรรมการประเมินผลการพัฒนาระบบสารสนเทศ

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการเรียนการ

สอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการท่ัวไป (2) คณะทรัพยากรมนุษย์สามารถลดการใช้

ทรัพยากร ลดระยะเวลาและต้นทุนในการด าเนินงาน เป็นผลการยกระดับการปฏิบัติงาน ตอบสนองความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพ่ิมความพึงพอใจของผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้มากข้ึน และ (3) บุคลากรของ

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีขีดความสามารถของบุคลากรในการท างานด้วยระบบงานแบบอิเล็กทรอนิกส์และ

เทคโนโลยีดิจิทัลมากข้ึน และก่อให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศได้รับการปรับปรุงและพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสามารถเป็นต้นแบบในการศึกษาเรียนรู้ต่อคณะ 

หน่วยงานภายในระดับสถาบัน และหน่วยงานภายนอก 

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 x ยังไม่ได้ด าเนินการ

 - คณะคาดว่าจะด าเนินการพัฒนาระบบระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2565

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

96  - โครงการพัฒนาห้องสมุด

เพ่ือความเป็นเลิศทาง

การศึกษาในยุคดิจิทัล

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือจัดหาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีเน้ือหาสอดคล้องกับหลักสูตรการ

เรียนการสอนของสถาบัน เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยของสถาบัน และรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพ

ของการเป็นสถาบันบัณฑิตศึกษาทางด้านการวิจัยในระดับแนวหน้า และพร้อมท่ีจะพัฒนาไปสู่การเป็น

สถาบันอุดมศึกษาในระดับสากล

 - แผนการด าเนินงาน : ด าเนินการจัดหาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยพิจารณาเน้ือหาท่ีสอดคล้องกับ

หลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและการเมืองของประเทศต่างๆ และ

เป็นทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ ทันสมัย เป็นท่ียอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ

 ซ่ึงผู้ใช้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย บุคลากรและผู้ใช้บริการท้ังภายใน

และภายนอกสถาบัน ท้ังในและต่างประเทศสามารถใช้บริการข้อมูลเพ่ือการเรียนการสอน และการวิจัย 

(2) เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยของผู้ใช้บริการ และ (3) ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาข้อมูลและให้บริการ

ห้องสมุดได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 4,500,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - จัดหาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีเน้ือหาสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการ

สอนของสถาบัน เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยของสถาบัน และรักษาระดับ

มาตรฐานคุณภาพของการเป็นสถาบันบัณฑิตศึกษาทางด้านการวิจัยในระดับแนว

หน้า และพร้อมท่ีจะพัฒนาไปสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาในระดับสากล จ านวน 1

 ฐานข้อมูล คือ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ CEIC

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 757,560 บาท (ร้อยละ 16.83 ของงบประมาณท่ี

ได้รับ) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาฐานข้อมูล

 - ส านักบริการ

การศึกษาและ

บรรณสาร

 -  -  -  -  -

97  - โครงการพัฒนาศักยภาพ

ด้านการเผยแพร่งานวิจัย

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความรู้ ความสามารถ 

ทักษะในการปฏิบัติงานด้านงานวิชาการ และงานสนับสนุนวิชาการ

 - แผนการด าเนินงาน : ด าเนินโครงการระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) บุคลากรท่ีเข้ารับการอบรมได้น าผลมาประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสูงข้ึน และ (2) สถาบันมีบุคลากรท่ีมีความรู้และมี

ทักษะในการใช้เทคโนโลยี เพ่ือผลิตส่ือในการเผยแพร่งานวิจัย

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 10,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 x ยังไม่ได้ด าเนินการ

 - ส านักคาดว่าจะจัดอบรมเก่ียวกับการเผยแพร่งานวิจัยให้แก่บุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2565

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - ส านักวิจัย

กลยุทธ์ท่ี 4.2 “พัฒนาคุณภาพสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก”

กลยุทธ์ท่ี 4.3 “รักษาคุณภาพบุคลากรสายวิชาการ” 
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

98  - โครงการพัฒนาขีด

ความสามารถในการแข่งขัน

 - วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาเครือข่ายของงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

โดยเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ Micro Level โดยใช้หลักการและทฤษฎีของ Microeconomics of 

Competitiveness ของ Professor Michale Porter 

 - แผนการด าเนิน : การพัฒนาเครือข่ายของงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ Microeconomics of 

Competitiveness

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : คณาจารย์ของคณะบริหารธุรกิจได้รับการพัฒนา และมีเครือข่าย

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - คณะพัฒนาเครือข่ายของงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ Microeconomics of 

Competitiveness

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะ

บริหารธุรกิจ

99  - โครงการพัฒนาศักยภาพ

ด้านการเผยแพร่งานวิจัย

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือสนับสนุนการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยและตีพิมพ์งานวิจัย ร่วมกับโครงการของสหภาพยุโรป (European Union)

 - แผนการด าเนินงาน : (1) เตรียมงานเพ่ือเข้าร่วมใน workshop ท่ีจะจัดข้ึนท่ี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ในระหว่างวันท่ี 7 - 11 สิงหาคม 2565 และ (	2) จัดท าผลงานวิจัยหลังเสร็จส้ินการสัมมนา ในระหว่าง

วันท่ี 12 สิงหาคม - 11 กันยายน 2565

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : ด าเนินโครงการพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและตีพิมพ์

งานวิจัยร่วมกับโครงการของสหภาพยุโรป (European Union) ให้แล้วเสร็จตามแผนงานท่ีก าหนด และ

ท าให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นท่ีรู้จักในระดับสากล

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - วิทยาลัยเตรียการจัด Workshop เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการเผยแพร่งานวิจัย

 ซ่ึงคาดว่าจะด าเนินการในเดือนสิงหาคม 2565 จากน้ันจะด าเนินการจัดท า

ผลงานวิจัยต่อไป

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - วิทยาลัย

นานาชาติ

 -  -  -  -  -

กลยุทธ์ท่ี 4.4 “รักษาความผูกผันของบุคลากรต่อสถาบัน”
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

100  - โครงการพัฒนาศักยภาพ

คนในทักษะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือให้นักศึกษาการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ท่ีเข้ารับการอบรมมี

ความรู้ และส าเร็จการศึกษาตามก าหนดระยะเวลาของการศึกษา (2) เพ่ือให้นักศึกษาการศึกษาตาม

อัธยาศัย (กศน.) ท่ีเข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจและทักษะพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ และความรู้ความเข้าใจในส่ิงใหม่ๆ เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (3) เพ่ือให้นักศึกษา

การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ท่ีเข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน อาชีพการงานและก้าวทันต่อเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึน

 - แผนการด าเนินงาน : จัดท าหลักสูตรการอบรม ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย และวิทยากร จัดเตรียม

เอกสารการฝึกอบรมและเอกสารการขออนุมัติโครงการ จัดฝึกอบรมตามหลักสูตรท่ีก าหนด และ

ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม

' - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้รวมถึงทักษะข้ันพ้ืนฐานทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และก้าวทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (2) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ท่ี

ได้รับน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน อาชีพการงานได้

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 96,600 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - ส านักเตรียมจัดอบรมพัฒนาศักยภาพคนในทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยมีก าหนดจัดในเดือนมิถุนายน 2565

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - ส านัก

เทคโนโลยีดิจิทัล

และสารสนเทศ

101  - โครงการรางวัล

ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน

วิชาการดีเด่น

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือด าเนินการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นแห่งสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซ่ึงเป็นรางวัลอันทรงเกียรติท่ีสภาพนักงานมอบให้กับบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ

 - แผนการด าเนินงาน : ด าเนินโครงการระหว่างเดือนธันวาคม 2564 - กันยายน 2565

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) ได้ยกย่องและประกาศเกียรติคุณบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการผู้

มีผลงานโดดเด่น มีอัตลักษณ์ความเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีทรงคุณค่าของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ และ (2) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รับการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตนเอง 

พัฒนางาน และพัฒนาองค์การอย่างต่อเน่ือง

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 20,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - สถาบันได้แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น

แห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พร้อมจัดประชุมคณะกรรมการฯ  คร้ังท่ี 

1/2565 เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2565 เพ่ือพิจารณาร่างแผนการด าเนินการ และร่าง

ประกาศฯ การรับสมัครและการเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการดีเด่น แห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ.

 2565

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - สภาพนักงาน

กลยุทธ์ท่ี 4.5 “พัฒนาคุณภาพบุคลากรสายสนับสนุนสู่ความเป็นเลิศ”
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

102  - โครงการบริหารจัดการ

ความรู้ภายในองค์การ (KM)

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือให้บุคลากรได้มีกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน

 และ (2) เพ่ือให้บุคลากรได้พัฒนางานของตนและท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 - แผนการด าเนินงาน : (1) จัดทีมด าเนินการ (2) ก าหนดวัน เวลา การจัดท ากิจกรรม เพ่ือแลกเปล่ียน

เรียนรู้ (3) ด าเนินการจัดกิจกรรม/ ลงมือปฏิบัติ/ และเผยแพร่บน Workplace by facebook (Econ 

Group) และ (4) จัดเก็บความรู้  (Knowledge Storage) ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมและ INFOGRAPHIC

- ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) บุคลากรได้มีกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 

และ (2) บุคลากรได้พัฒนางานของตนและท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - คณะจัดประชุมเจ้าหน้าท่ีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ เพ่ือก าหนดแนวทาง KM 

ของคณะ โดยมุ่งเน้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเร่ืองของการดูแลนักศึกษาหลักสูตร

ความร่วมมือของคณะ แต่เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโร

นาสายพันธ์ุใหม่ 2019 ท่ีประชุมจึงก าหนดให้พิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมอีก

คร้ังในเดือนพฤษภาคม 

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะ

พัฒนาการ

เศรษฐกิจ

103  - โครงการสนับสนุน

ผลงานการเล่ือนระดับ

ส าหรับเจ้าหน้าท่ี

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือสนับสนุนการท าผลงานวิชาการส าหรับการเล่ือนระดับของเจ้าหน้าท่ี

คณะสถิติประยุกต์

 - แผนการด าเนินงาน : เจ้าหน้าท่ี ขอสนับสนุนการท างานวิจัย จ านวน 2 ราย

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) เจ้าหน้าท่ีมีทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการท าวิจัย และ (2) 

คณะมีผลงานวิจัยท่ีมีประโยชน์ต่อการพัฒนาการท างาน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 40,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - เจ้าหน้าท่ีของคณะจัดท างานผลงานเพ่ือเล่ือนระดับ จ านวน 2 ผลงาน

 -  ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะสถิติ

ประยุกต์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานไปสู่ระบบงานเพ่ือลดปัญหาการซ้ าซ้อนและ

เพ่ิมประสิทธิภาพของการด าเนินงานในคณะให้มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (2) 

เพ่ือน าผลลัพธ์ท่ีได้จากโจทย์การท าวิจัยมาตอบสนองนโยบายของสถาบันฯ ในการส่งเสริมพัฒนาระบบคุณภาพ

และมาตรฐานในการท างานสู่ความส าเร็จของหน่วยงาน (3) เพ่ือสนับสนุนการมีคู่มือการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน

การปฏิบัติงานของคณะอย่างเป็นระบบ และกระตุ้นแรงจูงใจให้บุคลากรท างานด้วยระบบคู่มือการปฏิบัติงาน

แบบอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีดิจิทัล (4) เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการท างานด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นการยกระดับการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย (5) เพ่ือรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่ความรู้ของคณะสู่การจัดท างานวิจัย ท่ีมาจากการปรับปรุงและ

พัฒนาระบบงานของบุคลากรในคณะ รวมท้ังให้เกิดแนวปฎิบัติท่ีดีท่ีสามารถเป็นต้นแบบในการศึกษาเรียนรู้ต่อ

หน่วยงานภายในระดับสถาบัน และหน่วยงานภายนอก และ (6) เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นวัฒนธรรมการเรียนรู้ 

การแก้ไขปัญหาในงานและการแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกันเพ่ือสร้างความมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะและ

สถาบัน

 - แผนการด าเนินงาน : การด าเนินงานประกอบด้วยกิจกรรมใน 5 ส่วนหลัก ประกอบด้วย (1) กิจกรรมระดม

สมองและแบ่งกลุ่มการปรับปรุงและพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน (2) กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน

ออกแบบมาเป็นคู่มือการปฏิบัติแบบดิจิทัล (3) กิจกรรมการเสนอแนวคิดการจัดท าคู่มือหรืองานวิจัยของแต่ละ

บุคคลในท่ีประชุมเจ้าหน้าท่ี (4) กิจกรรมการรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานในกิจกรรม และ (5) การ

ติดตามและประเมินผลจากผู้บริหารหน่วยงาน

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีงานวิจัยหรือคู่มือการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสายสนับสนุนเพ่ิมข้ึน (2) คณะทรัพยากรมนุษย์สามารถลดการใช้ทรัพยากร ลดระยะเวลาและต้นทุนใน

การด าเนินงาน เป็นผลการยกระดับการปฏิบัติงาน ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพ่ิม

ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้มากข้ึน (3) บุคลากรของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีแรงจูงใจในการ

ท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และก่อให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ (4) บุคลากร

ของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีขีดความสามารถของบุคลากรในการท างานด้วยคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเป็น 

และมีผลงานท่ีได้รับการยอมรับและเผยแพร่องค์ความรู้ให้ชุมชนสังคมของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงาน

ในหน้าท่ีรับผิดชอบคล้ายคลึงใกล้เคียงกันสามารถใช้ประโยชน์ได้ และระบบงานของบุคลากรในคณะได้รับการ

ปรับปรุงและพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสามารถเป็นต้นแบบในการศึกษาเรียนรู้ต่อคณะ หน่วยงานภายใน และ

หน่วยงานภายนอก 

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

104  - โครงการเงินทุน

สนับสนุนการจัดท างานวิจัย

หรือคู่มือการปฏิบัติงาน

ส าหรับบุคลากรสาย

สนับสนุน

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - คณะจัดกิจกรรมระดมสมองและแบ่งกลุ่มการปรับปรุงและพัฒนาคู่มือการ

ปฏิบัติงาน

 - ปัญหา/ อุปสรรค : เน่ืองจากมีภาระงานท่ีค่อนข้างมาก ท าให้เจ้าหน้าท่ี

ด าเนินการล่าช้า  

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

105  - โครงการบริหารจัดการ

ความรู้ภายในองค์การ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือพัฒนาบุคลากรในองค์กร ส่งเสริมให้เกิดการแสวงหา แลกเปล่ียนเรียนรู้

ร่วมกันอย่างต่อเน่ือง สามารถน าความรู้น้ันมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรในการพัฒนาองค์กรไปสู้เป้าหมายท่ีก าหนด

 - แผนการด าเนินงาน : ด าเนินการจัดการความรู้ภายในคณะ ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2565

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : บุคลากรได้รับองค์ความรู้ท่ีสามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - คณะด าเนินการจัดการความรู้ภายในคณะนิติศาสตร์

 -  ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะนิติศาสตร์

106  - โครงการ GSPA NIDA 

Forum 2022 (ช่ือเดิม

โครงการ Dinner Talk)

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือสร้างประชาสัมพันธ์คณะและหลักสูตร (2) เพ่ือสร้างความเช่ือถือ

 และความเช่ือม่ันต่อภาพลักษณ์ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ (3) เพ่ือสร้างเครือข่ายและระหว่างคณะ

และศิษย์เก่าผู้เข้าร่วมงาน (4) เพ่ือถ่ายทอดและแลกเปล่ียนองค์ความรู้ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมงาน

 - แผนการด าเนินงาน : ด าเนินการตามข้ันตอนระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 -มิถุนายน 2565 ดังน้ี (1) 

วางแผนโครงการ และเขียนโครงการเพ่ือเสนออนุมัติ (2) ด าเนินการจัดโครงการ (3) ประเมินผลการจัดโครงการ

 และ (4) สรุปผลการด าเนินงาน

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) ผู้เข้าร่วมงานได้ความรู้ทางวิชาการและสามารถน าไปพัฒนาศักยภาพ

ในการท างาน (2) ได้ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของคณะฯ สู่สังคม (3) เปิดพ้ืนท่ีทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่องค์

ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ (4) เสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน 

  - งบประมาณท่ีได้รับ : 140,000 บาท (เงินทุนคณะ) (เดิมงบประมาณท่ีได้รับ จ านวน 100,000 บาท)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - คณะเตรียมจัดงาน GSPA NIDA Forum 2022 ท้ังน้ี มีการเปล่ียนแปลงช่ือ

โครงการ และงบประมาณ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณกรรมการเงินทุน และ

อธิการบดีเรียบร้อยแล้ว

 -  ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร์

107  - โครงการ Home 

Coming Day

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน 

คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีของคณะ (2) เพ่ือให้ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ได้แสดงกตเวทิตาต่อคณาจารย์

ผู้มีคุณูปการ และ (3) เพ่ือให้ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ได้มีกิจกรรมร่วมกัน และสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือ ท่ีจะสร้างประโยชน์ให้กับคณะ สถาบัน และสังคมต่อไป

 - แผนการด าเนินงาน : จัดกิจกรรมในวันท่ี 31 สิงหาคม 2565 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) สร้างสัมพันธภาพอันดีและความสามัคคีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน

 คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีของคณะ (2) ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ได้แสดงกตเวทิตาต่อคณาจารย์ผู้มีคุณูปการ และ 

(3) ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ได้มีกิจกรรมร่วมกัน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ท่ีจะสร้างประโยชน์ให้กับคณะ 

สถาบัน และสังคมต่อไป

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 x ยังไม่ได้ด าเนินการ

 - ปัญหา/ อุปสรรค : สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ

ใหม่ 2019 จึงยังไม่ได้จัดงาน Home Coming Day ของคณะ

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะพัฒนา

สังคมและ

ยุทธศาสตร์การ

บริหาร

กลยุทธ์ท่ี 4.6 “เพ่ิมความผูกพันของนักศึกษาเก่าต่อสถาบัน”
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

108  - โครงการครบรอบวัน

สถาปนาคณะ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมองค์การของคณะ (2) เพ่ือท านุบ ารุงศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย และ (3) เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี การมีส่วนร่วม

 และเช่ือมโยงเครือข่ายของคณะ

 - แผนการด าเนินงาน : จัดกิจกรรมในวันท่ี 31 สิงหาคม 2565  เวลา 08.00 - 12.00 น.

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) สืบสานวัฒนธรรมองค์การและท านุบ ารุงศิลปะ ศาสนา และ

ประเพณีอันดีงามของไทย และ (2) เสริมสร้างความสามัคคี การมีส่วนร่วม และการเช่ือมโยงเครือข่าย

ของคณะ ระหว่างผู้บริหาร หน่วยงานภายในสถาบัน อาจารย์ปัจจุบัน อาจารย์อาวุโส บุคลากรของคณะ 

ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 x ยังไม่ได้ด าเนินการ

 - ปัญหา/ อุปสรรค : สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ

ใหม่ 2019 จึงยังไม่ได้จัดงานครบรอบวันสถาปนาคณะ

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะพัฒนา

สังคมและ

ยุทธศาสตร์การ

บริหาร

109  - โครงการพัฒนาสังคม

ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่า

 คณะพัฒนาสังคม

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมนักศึกษาเก่าคณะพัฒนาสังคม

 คณาจารย์คณะ นักศึกษาปัจจุบันของคณะ (2) เพ่ือสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ แลกเปล่ียนเรียนรู้

ประสบการณ์ด้านพัฒนาสังคมและการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา และ (3) เพ่ือประชาสัมพันธ์คณะ

และสมาคมนักศึกษาเก่าคณะพัฒนาสังคม ผ่านโครงการ/ กิจกรรม

 - แผนการด าเนินงาน : จัดกิจกรรมในวันท่ี 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น.

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) เกิดความสัมพันธ์และเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง ระหว่างสมาคม

นักศึกษาเก่าคณะพัฒนาสังคม นักศึกษาปัจจุบัน และคณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม (2) เกิดการ

เสริมสร้างองค์ความรู้ และได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ เพ่ือน าไปใช้ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

และ (3) คณะและสมาคมนักศึกษาเก่าคณะพัฒนาสังคม ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หลักสูตร 

โครงการ และกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเช่ือมโยงข้อมูล รวมถึงการให้ความร่วมมือและสนับสนุนซ่ึง

กันและกันได้อย่างต่อเน่ือง

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 20,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 x ยังไม่ได้ด าเนินการ

 - ปัญหา/ อุปสรรค : สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ

ใหม่ 2019 จึงยังไม่ได้จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่า

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะพัฒนา

สังคมและ

ยุทธศาสตร์การ

บริหาร
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

110  - โครงการครบรอบ 30 ปี 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ศิษย์เก่าและศิษย์

ปัจจุบันตลอดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (2) เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (3) 

เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณาจารย์ องค์การภาครัฐ เอกชน และแวดวงวิชาการทางด้านการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (4) เพ่ือระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาในการพัฒนาคณะและสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา

การส่งเสริมการเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของคณะ และ (5) เพ่ือเป็นช่องทางใน

การประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะและสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ

 - แผนการด าเนินงาน : (1) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากเงินทุนคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

และ (2) จัดต้ังคณะท างานในการจัดกิจกรรมเน่ืองในวันแห่งการสถาปนาคณะครบรอบ 30 ปี การจัดกิจกรรม

ทางวิชาการ การเผยแพร่ผลงานในรูปแบบหนังสือของคณาจารย์ การจัดว่ิงเพ่ือสุขภาพ การจัดงานสานสัมพันธ์ 

การท าบุญคณะและกิจกรรมอ่ืนๆ 

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) เชิงวิชาการ 1.1 เป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการของนักวิจัยใน

หน่วยงานและ ระหว่างหน่วยงาน 1.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างกัน 1.3

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน สังคมและประเทศชาติได้ (2) เชิง

นโยบาย : ข้อสรุปและข้อเสนอแนะท่ีได้จากผลงานวิชาการและการแลกเปล่ียนเรียนรู้สามารถน าไปเป็นแนวทาง

ในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนแผนงานโครงการด้านทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือใช้ก าหนด นโยบายเพ่ือการพัฒนาองค์กร สังคม และประเทศชาติให้มีความย่ังยืนต่อไป และ (3) อ่ืนๆ : เป็น

การสร้างภาพลักษณ์และการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักคณะและสถาบันมากข้ึน

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 800,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - คณะประชาสัมพันธ์งานวิจัยของคณะสู่สาธารณชนในรูปแบบท่ีเข้าใจและเข้าถึง

ง่าย โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังน้ี (1) D2.1: HR Innovation Award Case 

Studies (44 cases) และ (2) D2.2: HROD Research WISDOM / STORIES 

[Prompt Skill] 

 - ปัญหา/ อุปสรรค : สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ

ใหม่ 2019 ท าให้การด าเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผน 

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์

111  - โครงการสานสัมพันธ์

นิติพัฒน์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์

 - แผนการด าเนินงาน : ด าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 (รอดูสถานการณ์ 

COVID)

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : คณะมีเครือข่ายนักศึกษาเก่าท่ีสามัคคีและเข้มแข็งร่วมท าประโยชน์

ต่อสังคมและนักศึกษารุ่นต่อไป

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - คณะเตรียมการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นิติพัฒน์

 -  ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะนิติศาสตร์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

112  -  โครงการความร่วมมือ

กับสมาคมศิษย์เก่า

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์

 - แผนการด าเนินงาน : ด าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 (รอดูสถานการณ์ 

COVID)

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : คณะมีเครือข่ายนักศึกษาเก่า ท่ีสามัคคีและเข้มแข็งร่วมท าประโยชน์

ต่อสังคมและนักศึกษารุ่นต่อไป

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - คณะเตรียมการจัดกิจกรรมร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าของคณะ

 -  ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะนิติศาสตร์

113  - โครงการประชาสัมพันธ์

วันสถาปนาคณะ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือให้บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาเก่าคณะนิเทศศาสตร์

และนวัตกรรมการได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคม และ (2) 

เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย และประชาชนท่ัวไป ได้รับทราบและรับรู้ความก้าวหน้าของคณะ และมีโอกาส

สนับสนุนการท ากิจกรรมของคณะ

 - แผนการด าเนินงาน : (1) จัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคม และ (2) 

จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาเก่าคณะนิเทศศาสตร์

และนวัตกรรมการได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคม ก่อให้เกิด

ความภาคภูมิใจและความรักผูกพัน และ (2) กลุ่มเป้าหมาย และประชาชนท่ัวไป ได้รับทราบและรับรู้

ความก้าวหน้าของคณะ และมีโอกาสสนับสนุนการท ากิจกรรมของคณะ

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - คณะเตรียมจัดกิจกรรมฉลองครบรอบวันสถาปนาคณะฯ 10 ปี ในวันท่ี 23 

พฤษภาคม 2565 รูปแบบจัดเป็นธีมหลัก 10 ปี 10 กิจกรรม/ ด้าน/ เร่ืองท่ี

สอดคล้องกับสาขาวิชา รวมท้ังมีความทันสมัย และย่ังยืน นอกจากน้ียังได้ก าหนด

แนวทางมอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดงาน/ กิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาส

ครบรอบ 10 ปี

 - ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 1,500 บาท (ร้อยละ 3 ของงบประมาณท่ีได้รับ)

 - คณะนิเทศ

ศาสตร์และ

นวัตกรรม

การจัดการ
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ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

115  - โครงการสืบสาน

วัฒนธรรมไทย

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เห็น

ความส าคัญของคณะ เกิดความรัก ความผูกพันและเความสามัคคีภายในองค์การ (2) เพ่ือก่อให้เกิดการ

สืบสาน และด ารงไว้ซ่ึงการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม รวมท้ังเป็นการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมไทย และ (3) เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจให้กับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะนิติศาสตร์

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : มีการสืบสาน และด ารงไว้ซ่ึงการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี

งาม รวมท้ังเป็นการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 20,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - คณะเตรียมการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย

 -  ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะนิติศาสตร์

กลยุทธ์ท่ี 4.7 “เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีเน้นความเป็นเลิศ”

114  - โครงการ Home 

Coming Day

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม 

คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา (2) เพ่ือให้นักศึกษาเก่าของหลักสูตรการจัดการส่ิงแวดล้อมได้มี

โอกาสกลับมาคณะและสถาบัน และ (3) เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

คณาจารย์ นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน และเจ้าหน้าท่ีของคณะ

 - แผนการด าเนินงาน : (1) ประชุมเตรียมงาน ก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ วางแนวทางการปฏิบัติงาน ของแต่

ละฝ่ายตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ เช่น การเตรียมข้อมูลนักศึกษาเก่าและผู้เข้าร่วม เพ่ือการประชาสัมพันธ์ (2) 

ปฏิบัติตามแผนงานท่ีวางไว้ในโครงการตามข้ันตอน การด าเนินงาน เช่น การส่งจดหมายเชิญเข้าร่วมงาน ติดต่อ

ร้านอาหาร เป็นต้น (3) จัดซ้ืออุปกรณ์ส าหรับท าบุญคณะ และส่ังอาหารเล้ียงพระและแขกเชิญ นิมนต์พระและ

เล้ียงภัตตาหารเพล (4) จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรม และเสริมสร้างความสัมพันธ์ งานท าบุญคณะบริหารการ

พัฒนาส่ิงแวดล้อม เน่ืองในโอกาสวันสถาปนาคณะครบรอบปีท่ี 7 (5) สรุปปัญหา อุปสรรคแนวทางการพัฒนา

เพ่ือเสนอ เข้าท่ีประชุมกรรมการประจ าคณะ และ (6) น าผลการจัดโครงการเสนอต่อท่ีประชุมกรรมการคณะ 

เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ ท างานส าหรับปีถัดไป

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : (1) จัดงานท าบุญเพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่คณะบริหารการพัฒนา

ส่ิงแวดล้อม คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา (2) ท าให้นักศึกษาเก่าของหลักสูตรการจัดการส่ิงแวดล้อมได้มี

โอกาสกลับมาเย่ียมเยียนคณะและสถาบัน พร้อมท้ังได้มีโอกาสในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ 

ภายหลังจากการส าเร็จการศึกษา และ (3) ท าให้เกิดความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนักศึกษาเก่า 

นักศึกษาปัจจุบัน คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีของคณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 80,000 บาท (เงินทุนคณะ)

  ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - คณะจัดงานท าบุญคณะเน่ืองในโอกาสวันสถาปนาคณะครบรอบปีท่ี 7 เม่ือวันท่ี 

24 ธันวาคม 2564 

 - ปัญหา/ อุปสรรค : สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ

ใหม่ 2019 ท าให้ต้องเปล่ียนรูปแบบการร่วมงาน มีความเข้มงวดในการคัดกรอง

ผู้เข้าร่วม รวมท้ังบางกิจกรรมไม่สามารถด าเนินการได้เหมือนท่ีผ่านมา

 - ข้อเสนอแนะของการด าเนินโครงการ : อาจพิจารณาจัดงานโดยใช้รูปแบบ 

Hybrid เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม และศิษย์เก่าได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมใน

รูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึน

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : 15,411.42 บาท (ร้อยละ 19.26 ของงบประมาณท่ี

ได้รับ) เพ่ือเป็นค่าใช้สอย

 - คณะบริหาร

การพัฒนา

ส่ิงแวดล้อม

64



ท่ี โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

116  - โครงการวันรพี  - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพ่ือร่วมเทิดพระเกียรติและร าลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักด์ิ (2) เพ่ือสร้างประเพณีปฏิบัติแก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ และสร้าง

ความรู้จักให้แก่วงการนักกฎหมายท่ัวประเทศไทย (3) เพ่ือเสริมทักษะความรู้ทางด้านกฎหมาย

ให้กับนักศึกษา และ (4) เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของคณะนิติศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์สู่สังคมภายนอก

 - แผนการด าเนินงาน : จัดกิจกรรมในวันท่ี 7 สิงหาคม 2565

 - ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ : สืบสานประเพณีปฏิบัติแก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ และสร้าง

ความรู้จักให้แก่วงการนักกฎหมายท่ัวประเทศไทย

 - งบประมาณท่ีได้รับ : 3,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 o อยู่ระหว่างด าเนินการ

 - คณะเตรียมการจัดกิจกรรมวันรพี โดยมีก าหนดจัดในวันท่ี 7 สิงหาคม 2565

 -  ปัญหา/ อุปสรรค : -

 - งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ

 - คณะ

นิติศาสตร์
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