


  

 

คํานํา 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรมีแผนพัฒนาระยะยาว ๑๕ ป สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕ และแผนกลยุทธ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) ที่เปนกรอบในการ
กําหนดทิศทางของสถาบัน และนําไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานใหบรรลุภารกิจของสถาบันอยางมีประสิทธิภาพ 
 

แผนปฏิบัติราชการฉบับนีแ้บงเปน ๔ สวน คือ สวนที ่๑ บทนํา เกี่ยวกับกระบวนการ
จัดทําแผนฯ  สวนที่ ๒ สรุปงบประมาณรวมของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (งบแผนดิน และเงิน
นอกงบประมาณ)  สวนท่ี ๓ ยุทธศาสตรสถาบัน/กลยุทธ/แผนงาน - โครงการ และตัวชี้วัดของสถาบัน/
ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป/ ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร./ ตัวบงชี้ สกอ./ ตัวชี้วัด สมศ. ทีส่ถาบันจะ
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  สวนที่ ๔ ปฏิทินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

กองแผนงาน หวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน ทําใหการดําเนินงานตางๆ ในรอบปบรรลุตามเปาหมาย/วัตถุประสงค
ท่ีตั้งไว 
 

กองแผนงาน 
         มีนาคม ๒๕๕๙ 

 

 

 



   
 

สารบัญ 

 หนา 

 คํานํา I 
 สารบัญ II 
 สารบัญแผนภาพ III 
 สวนท่ี ๑ บทนาํ  

 ๑. กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการสถาบนับัณฑิตพฒันบริหารศาสตรประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑ 

 ๒. กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการแบบมีสวนรวม ๗ 
 ๓. กระบวนการนําแผนไปสูการปฏิบัติ ๘ 
 ๔. กระบวนการควบคุม และประเมินผล ๙ 
 ๕. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และยทุธศาสตรการบริหารสถาบนัฯ ๑๔ 

 สวนท่ี ๒ สรุปงบประมาณรวมของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
(งบแผนดิน และเงินนอกงบประมาณ) 

 

 งบประมาณรายจายเงินแผนดิน จําแนกตามยทุธศาสตรการพัฒนาสถาบันฯ ๑๘ 
 งบประมาณรายจายเงินรายได จําแนกตามยุทธศาสตรการพฒันาสถาบันฯ ๒๑ 
 งบประมาณรายจายเงินทนุคณะ/สาํนัก  เงินกองทนุและเงนิอ่ืนๆ จําแนกตามยุทธศาสตรการ

พัฒนาสถาบันฯ 
๒๓ 

 งบประมาณรายจายเงินหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษและนานาชาติ จําแนกตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาสถาบันฯ 

๒๕ 

 งบประมาณรายจายเงินกิจกรรมพิเศษ การศึกษาภาคปกติ และการศึกษาภาคพิเศษ  จาํแนก
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันฯ 

๒๖ 

 งบประมาณรายจายเงินภาคพิเศษ  จําแนกตามยทุธศาสตรการพัฒนาสถาบันฯ ๒๙ 
 งบประมาณรายจายศูนยศึกษาและพฒันาวชิาการ  จาํแนกตามยทุธศาสตรการพฒันาสถาบนัฯ ๓๑ 

 สวนที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน/เปาประสงค/กลยุทธ/แผนงาน – โครงการ/ผูรับผิดชอบ 
และตัวชี้วัดของสถาบันที่สถาบันจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 ยุทธศาสตรที่ ๑ การสรรหา/คัดเลือก และพัฒนาบุคคลทุกกลุมใหมีขีดความสามารถสงู 
(Talent People) สามารถขับเคลื่อนสถาบนัไปสูความเปนมหาวิทยาลัยระดบัโลกได 

๓๓ 

 ยุทธศาสตรที่ ๒ การระดมทรัพยากรเพือ่การพฒันาสถาบนั ๓๕ 
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพฒันาระบบบริหารงานตางๆ ของสถาบัน ใหเอื้อตอการปฏิบัติภารกิจไปสู

ความเปนเลิศทางวชิาการ 
๓๗ 

 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางเครือขายความรวมมอืกับองคการภายนอก ทัง้ในระดบัประเทศและ
ระดับนานาชาต ิ

๔๒ 

 ยุทธศาสตรที่ ๕ การเสริมสรางภาพลกัษณของสถาบนัใหม (Rebranding) ๔๔ 
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การรักษาความเปนเลิศทางวชิาการดานหลกัสูตร งานวิจัย และการบริการ

วิชาการที่มีความโดดเดนและสอดคลองกับความตองการของสงัคม   
๔๗ 

 ยุทธศาสตรที่ ๗ การเสริมสรางบทบาทและความรับผดิชอบตอสังคม ๕๙ 
 ยุทธศาสตรที่ ๘ การพฒันาความเขมแข็งของศูนยพัฒนาวิชาการตางๆ ของสถาบัน ๖๓ 

 สวนท่ี ๔ ปฏิทินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 ปฏิทินการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

๖๖ 

 



   
 

สารบัญแผนภาพ 

 หนา 

 แผนภาพท่ี ๑ วงจรการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๐ 
 แผนภาพท่ี ๒ แสดงความเชื่อมโยงระหวางนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร และยุทธศาสตรการพัฒนา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
๑๑ 

 แผนภาพท่ี ๓ ข้ันตอนการนําแผนปฏิบัติราชการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไปสูการ
ปฏิบัติในระดับหนวยงานและการติดตามประเมินผล 

๑๒ 

 แผนภาพท่ี ๔ NIDA Strategy Map ๑๓ 
 



 
 
 
 
 

สวนที่ ๑ 

บทนํา 
 
 
 
 



 

สวนที่ ๑ 
บทนํา 

 

๑. กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

  การจัดทําแผนปฏิบัติราชการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ จัดทําข้ึนเพ่ือเปนกรอบในการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามยุทธศาสตรการพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามวิสัยทัศน พันธกิจ และปรัชญาของสถาบัน 
  สถาบันมีกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อยางเปน
ระบบครบวงจร ตัง้แตการกําหนดนโยบาย การจัดทําแผน การถายทอดแผนสู การปฏิบัติและการติดตาม
ประเมินผล โดยมีวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคเปนกรอบในการดําเนินงาน ไดมุงเนนใหหนวยงานมีสวน
รวมในการกําหนดนโยบาย/แผนงาน/โครงการที่ตรงตามบทบาทและภารกิจของหนวยงาน ซึ่งสอดคลองกับ
นโยบายของสถาบัน มีการกําหนดเปาหมายหนวยงานที่สอดคลองกับเปาหมายของสถาบัน เพื่อนําไปสูการ
ปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน มีการกําหนดตัวชี้วัด คาเปาหมายตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพือ่เปนแนวทางในการประเมินผล
การดําเนินงาน และสามารถตอบสนองภารกิจของสถาบัน  

สถาบันไดนํานโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ   จันทรโอชา ยุทธศาสตร
กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร แผนพัฒนาระยะยาว 
๑๕ ป สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕ และแผนกลยุทธ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒) 
เปนกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป และนําขอมูลที่ไดจากการศึกษา วิจัย สํารวจ และ
ขอเสนอแนะจากผูประเมินภายนอก มาวิเคราะหเพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนา และประกอบการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้ 

๑.๑ ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
๑.๒ พิจารณาจุดออน และขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  

รอบแรก และรอบท่ี ๒  
๑.๓ ขอเสนอแนะจากผลการตรวจรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
๑.๔ ความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และวัตถุประสงคตาม

พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 

  



 

๑.๑ ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
  

๑) คณาจารยมีความเชี่ยวชาญ 
จุดแข็ง (Strength) 

๒) ความสามารถในการหารายไดจากการสอน วิจัย บริการวิชาการ 
๓) การบริหารจัดการสมัยใหม 
๔) เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีเอกลักษณดานพัฒนบริหารศาสตร 
๕) มีชื่อเสียง ซ่ึงสรางสมมาตั้งแตในอดีต 
๖) ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาสามารถเขาศึกษาตอไดทุกหลักสูตร 
๗) ผูบริหารมีชื่อเสียง/มีความสามารถเปนท่ียอมรับ 

 
๑) ขอจํากัดของแหลงทุน 
จดุออน (Weakness) 

๒) ไมมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
๓) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยงัไมสมบรูณ 
๔) ทําเลท่ีตั้งหางไกลจากศูนยกลางของเมือง 
๕) ขาดวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม 
๖) การตลาดยังไมเขมแข็ง 
๗) ขาดการสนับสนุนและสงเสริมความเปนเลิศ 
๘) อัตลักษณของสถาบันดานการบริหารการพัฒนายังไมเปนรูปธรรม 
๙) ความไมตอเนื่องเชิงยุทธศาสตรและนโยบายของสถาบัน 

 
๑) คานิยมของสังคมท่ีตองการวุฒิการศึกษาสูงข้ึน 
โอกาส (Opportunities) 

๒) คานิยมของสังคมเรื่องการศึกษาเรียนรูตลอดชีวิต 
๓) บัณฑิตศึกษาเปนท่ีตองการของสังคม 
๔) องคการสมัยใหมในกระแสโลกาภิวัตนกดดันใหบุคลากรขององคการตองพัฒนาขีด

ความสามารถของตนเองเพิม่สูงขึน้ตอเนือ่งตลอดเวลา ทัง้ดานการศึกษาตอเนือ่งและการ
ฝกอบรม 

๕) มีศิษยเกาท่ีประสบความสําเร็จดํารงตําแหนงระดับสูง ในองคการภาครัฐ/เอกชน 
๖) สถาบันมีความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยตางประเทศจํานวนมาก 
๗) แนวนโยบายของรัฐใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษา 
๘) ผูเรียนมีความตองการท่ีจะพัฒนาทักษะสูงข้ึน 
๙) ผูเรียนมีความตองการความรูแบบบูรณาการมากข้ึน 

 
๑) การเปดสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตมีจํานวนมากและหลักสูตรมีความหลากหลาย 
อุปสรรค (Threats) 

๒) ขอจํากัดของงบประมาณแผนดิน 
๓) คานิยมของผูศึกษาตอไมใหคุณคากับคุณภาพการศึกษา 
๔) ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีแนวโนมคุณภาพลดลง 
๕) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร 
๖) การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี 

 



 

๑.๒ ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบแรก รอบสอง และรอบสาม 
  จุดออนของสถาบันจากการประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบแรก  คือ 

๑) การขยายการเปดสอนในหลักสูตรภาคพิเศษ ภูมิภาคทําใหสัดสวนระหวางอาจารยกับ
นักศึกษาคอนขางสูง  

๒) สถาบันควรดําเนินการตามปรัชญา และปณิธาน คือ ผลิตผูนําการเปลี่ยนแปลง และ
สงเสริมใหบัณฑิตเขาสูชุมชนมากข้ึน 

๓) ยังไมใหความสําคัญกับการเรียนการสอนในลักษณะ สหวิทยาการ 
๔) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู หองสมุด จํานวนหนังสือ ไมเพียงพอตอการศึกษาคนควา และยัง

ไมมีหนวยพัฒนาอาจารยเพ่ือชวยพัฒนาการสอนของอาจารย 
๕) บทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารทางวิชาการยังมีนอย งานวิจัยสวนใหญเปนงาน

บุคคล ควรสรางงานวิจัยท่ีเปนโครงการบูรณาการ หรือ วิจัยระดับสถาบันใหมากข้ึน 
๖) การเขารวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษายังมีนอย เนื่องมาจากลักษณะ

การเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา 
๗) ยังขาดการเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยในประเทศ และตางประเทศ 

 

 สถาบันไดนําผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที ่๑ (ป ๒๕๔๗) มาจัดทําแผนพัฒนา
ปรับปรุงของสถาบัน โดยไดกําหนดมาตรการ และดําเนินงานตามมาตรการในการพัฒนาคุณภาพ ๔ มาตรการ  
ดังนี้ 

๑. ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรขององคกร 
๒. ปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรและเทคโนโลยี 
๓. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๔. พัฒนาดานการติดตอสื่อสาร 

 

  จุดออนของสถาบันจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสอง  คือ 
๑. เนื่องจากสถาบันมุงเนนเปนมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตและงานวิจัย ควรมุงเนนการเรียน

การสอนระดับปริญญาโท แผน ก (วิทยานิพนธ) เพ่ือเสริมสรางผลงานวิจัยมากข้ึน 
๒. ควรบูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการ กับการเรียนการสอน 
๓. สัดสวนอาจารยตอนักศึกษายังไมเปนไปตามเกณฑ 
๔. ยังไมมีหลักสูตรลักษณะสหวิทยาการ 
๕. ยังไมพบมาตรการท่ีชัดเจนในการสรางองคความรูใหมจากการวิจัย 
๖. ไมพบการดําเนินงานท่ีเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาอ่ืน 
ขอเสนอแนะจากผูประเมินคุณภาพการศึกษา รอบสอง คือ 
๑. สถาบันฯ ควรทบทวนกระบวนการในการกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจของสถาบันฯ 

และคณะวิชาใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมรับรู 
๒. หากลไกท่ีสงเสริมใหนักศึกษาท้ังภาคปกติ และ ภาคพิเศษ เลือกแผนการศึกษา แผน ก. 

เพ่ิมมากข้ึน และสงเสริมใหตีพิมพในวารสารท่ีเปนมาตรฐานระดับสากลของแตละกลุม
สาขา 

๓. หากลไกใหคณาจารยตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติเพ่ิมมากข้ึน 
๔. ปรับปรุงวารสารของสถาบันหรือของคณะใหเปนที่ยอมรับมากขึ้นตามมาตรฐานของ

สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 



 

๕. จัดทําแผนการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายในการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนน
วิจัย 

๖. การสรางพหุภาคีในการทํางาน หรือการวิจัย สถาบันฯ ควรหามาตรการในการสงเสริม
ศูนยแหงความเปนเลิศ (Excellent Center) ทีมี่อยูแลวและอาจพัฒนาศูนยแหงความ
เปนเลิศเพิม่เติม โดยเนนประเด็นทีเ่ปน จุดเดนของสถาบันฯ และสถาบันฯ ตองสราง
มาตรการเพือ่สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยจากตางคณะและสาขาวิชามารวมกัน
ทําวิจัยอยางท่ัวถึง พรอมท้ังใชงบประมาณภายในพัฒนางานวิจัยท่ีเปนจุดเดนนั้น 

๗. ผลการดําเนินงานดานบริการวิชาการซึง่เปนจุดเดนของสถาบันฯ สถาบันฯควรมีกลไก
เชิงระบบในการนําความรูจากบริการวิชาการไปสูการเรียนการสอนมากข้ึน 

๘. ปรับปรุงระบบฐานขอมูลของสถาบันฯ เพ่ือการตัดสินใจหรือการบริหาร 
๙. บูรณาการกิจกรรมสงเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหเขากับการเรียนการสอน 

การวิจัย ใหเปนรูปธรรม นอกเหนือจากการจัดงานตามประเพณี 
๑๐. การพัฒนาหลักสูตรควรปรับปรุงระบบการทํางานใหมีความชัดเจนและมีหลักฐาน เชน 

คณะกรรมการหลกัสตูร กรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการประเมินผลหลักสูตร และ
สถาบันฯ ควรทําวิจัยสถาบันเพ่ือหาผลกระทบ (Impact) ของการจัดการเรียนการสอน
แบบแผน ข. ท่ีไมมีการทําวิทยานิพนธ และมีการศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษา
อ่ืนท่ีมีพ้ืนฐานในการจัดการเรียนการสอนแบบเดียวกัน 

๑๑. เนนสงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพใหเปนรูปธรรมและมีความชัดเจนมากขึน้ และควรมี
การสงเสริมใหคณาจารยไปอบรมเทคนิคในการพัฒนาหลักสูตร เทคนิคการสอน 
นอกเหนือจากการเรียนรูแบบธรรมชาติจากอาจารยอาวุโสสอนอาจารยรุนนอง 

๑๒. ควรจัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานตามพันธกิจของผูบริหาร 
๑๓. สรางความเขมแข็งของสมาคมศิษยเกา ทัง้ระดับสถาบันฯ และระดับคณะใหกลับมา

สนับสนุนสถาบันฯ ใหมากข้ึน 
๑๔. หามาตรการและกลไกที่เหมาะสมในการแกปญหาของสํานักวิจัยดานนักวิจัย โดย

พิจารณาถึงความกาวหนาทางวิชาการ 
๑๕. เพื่อการเตรียมพรอมการกาวไปสูมหาวิทยาลัยในกํากับ สถาบันฯ ควรมีการวิเคราะห

ตนทุน (Unit Cost) ในการผลิตทีถู่กตองและเชื่อถือได ตลอดจนวางแผนดานรายรับ
และรายจายเพ่ือรักษาและสงเสริมคุณภาพการศึกษาท่ีดีอยูแลวใหดีข้ึน 

๑๖. แมวาหนวยงานตาง ๆ ภายในสถาบันฯ ไดตระหนักถึงระบบประกันคุณภาพ และนํา
ผลลัพธมาเปนตัวชีว้ัดในการดําเนินการและกําหนดเปนเปาหมายในการทํางาน แต
สถาบันฯ ยังตองสรางความเขาใจ และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ใหสอดรับบริบทของสถาบันฯ ใหเขาถึงบุคลากรทุกระดับ และใหถือปฏิบัติเปนนิสัย
อยางตอเนือ่งและยัง่ยืน หรือ อาจนําระบบประกันคุณภาพอ่ืน ๆ มาประยุกตใช และ
เรงดําเนินการนําผลวิจัยสถาบันมาใชอยางเปนระบบ 

 



 

ขอเสนอแนะจากผูประเมินคุณภาพการศึกษา รอบสาม คือ 

๑. ควรกําหนดมาตรการที่เปนรูปธรรมเพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญา
เอก และปริญญาโท แผน ข ตีพิมพผลงานในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึน้ และควร
กําหนดมาตรการที่เปนรูปธรรมเพือ่สนับสนุนและสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาโท
แผน ข นําผลงานไปเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเพ่ิมข้ึน 

ระดับสถาบัน 

๒. ควรพิจารณากําหนดมาตรการเพื่อเพิ่มจํานวนผูเขาศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญา
โท แผน ก และควรใชศักยภาพทั้งในดานบุคลากรทางวิชาการและสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการเพ่ิมหลักสูตรนานาชาติใหมากข้ึน 

๓. ควรกําหนดมาตรการเรงรัดใหอาจารยในคณะที่จัดตั ้งใหมทําผลงานทางวิชาการ 
โดยเฉพาะผลงานวิจัย เพือ่ใหมีจํานวนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธสอดคลองกับจํานวน
นกัศึกษา แผน ก และนักศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีเขาสูข้ันตอนการทําวิทยานิพนธ 

๔. ควรกําหนดใหทุกคณะระบุการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเปนพันธกิจของคณะ และ
ควรกําหนดตัวบงชี ้ความสําเร็จดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยคํานึงถึง
เปาหมายของพันธกิจ และออกแบบโครงการหรือกิจกรรม ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ระบุไว
ในมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

๕. ควรเพ่ิมกิจกรรมดานการใหความรูและการฝกปฏิบัติ เพ่ือสรางความเขาใจในระบบประกัน
คุณภาพ และเพิ่มทักษะในการจัดเตรียมหลักฐานและเอกสารตางๆ เพือ่ประกอบการ
ประเมินคุณภาพ โดยควรดําเนินการใหครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ ทุกหนวยงาน 
นอกจากนี ้ควรกําหนดประเด็นการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาไวใน
แผนการจัดการความรูของสถาบันดวย 

๖. ควรสือ่สารใหเปนที่รับทราบทั่วกันทัง้ในกลุมคณาจารย เจาหนาที ่นักศึกษาและศิษยเกา 
เพ่ือจะไดใชอาคารและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหเกิดประโยชนมากยิ่งข้ึน 

-   คณะทีจ่ัดตั้งขึน้ใหมในปการศึกษา ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ ควรเตรียมการในสวนทีเ่กีย่วของ
กับระบบและกลไกเพื่อใหวิทยานิพนธอยูในระดับมาตรฐาน ไดแก จํานวนและคุณสมบัติ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหมีจํานวนที่เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา โดยการจัดหา
อาจารยประจําเพ่ิมเติม การวางแผนดานการวิจัย เปนตน 

ระดบัคณะ 

-   สถาบันควรใหคําแนะนําเกีย่วกับการวางระบบและกลไกทีเ่กี่ยวของกับการดําเนินการ
วิทยานิพนธ สารนิพนธ หรือการคนควาอิสระ และการตีพิมพผลงานของผู สําเร็จ
การศึกษา รวมไปถึงการพัฒนาความรู ความเขาใจแกผูปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการ
ภายใน 

  
๑.๓ ขอเสนอแนะจากผลการตรวจรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ประจําป

การศึกษา ๒๕๕๗ จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

- สถาบันควรพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา   
ใหครบถวนสมบูรณ 

ภาพรวม 

 



 

- สถาบันควรแนะนําและกํากับดูแลใหแตละหลักสูตร/คณะพิจารณาจัดอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ และวิชาการคนควาอิสระใหมีสัดสวนอยูในเกณฑมาตรฐาน รวมท้ังพิจารณารับ
อาจารยเพ่ิมใหเพียงพอกับภาระงาน 

องคประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต 

- สถาบนัควรเรงการพัฒนาฐานขอมูลและการจัดการสารสนเทศท่ีจะชวยในการรายงานภาระ
งานของอาจารย/นักวิจัย (HRIS) รวมถึงเรงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจัย    
ท่ีเชื่อมโยงกับแหลงทุนภายนอกได 

องคประกอบท่ี ๒ การวิจัย 

- สถาบันควรพัฒนาการรายงานขอมูลผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย     
ที่เปนระบบ เพ่ือใชประโยชนในการประกันคุณภาพทุกระดับ 

 
๑.๔ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. ๒๕๐๙  
 

 สถาบันไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการที ่มีการบริหารและจัดการศึกษาที ่สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และเปนไปตามวัตถุประสงคในการจัดตั้งสถาบัน 
ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. ๒๕๐๙ คือใหการศึกษาวิชาการบริหารและการ
พัฒนา ทําการวิจัย สงเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง 

 



 

๒. กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการแบบมีสวนรวม 
 

  สถาบันไดเปดโอกาสใหผูบริหารทุกระดับ ทุกหนวยงาน และผูปฏิบัติงานไดมีสวนรวมในการ
กําหนดทิศทาง เปาหมาย และแนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือกําหนดเปนแผนปฏิบัติราชการรวมกัน โดย 

๑. มุงเนนการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ เพื่อใหการบริหารราชการเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และเปนประโยชนตอความตองการของประเทศ มีการวางแผนกลยุทธ กําหนดวิสัยทัศน 
แผนงานท้ังระยะสั้นและระยะยาว 

๒. กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันสอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ และ
ยุทธศาสตรชาติ 

๓. มีการวางแผนปฏิบัติการ (Operational Planning) โดยการนํากลยุทธมากําหนดเปน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อใหเกิดผลสําเร็จโดยมีเปาหมายทีแ่สดงถึงผลผลิต ผลลัพธ และไดเชือ่มโยงกับ
การจัดสรรงบประมาณ แบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (Strategic Performance Based Budgeting)  

๔. มอบหมายผู รับผิดชอบตอการปฏิบัติงานทีช่ัดเจน และมีเปาหมายการทํางานทีต่กลง
รวมกัน 

๕. มีตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะนําไปสูการวัดผล
การปฏิบัติงาน และปรับปรุงพัฒนางานใหดียิ่งข้ึน 
  สรุปการดําเนินงานดังกลาวสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  คือ 

๑. มีวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค มีเปาหมายเนนผลผลิตและผลลัพธท่ีชัดเจน 
๒. ผูบริหารทุกระดับของสถาบันมีเปาหมายของการทํางานทีช่ัดเจน สอดคลองกับพันธกิจ

หลกัของสถาบนั 
๓. มีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานเพื่อใหสามารถติดตามการปฏิบัติงานได และสามารถนําไป

เทียบเคียงเพ่ือการแขงขันได 
๔. จัดสรรงบประมาณโดยการเชื่อมโยงกับแผนงาน/โครงการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร 
๕. นอกจากสงเสริมการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย ของสถาบันแลว ยังมี

การกระจายอํานาจการตัดสินใจในการบริหารไปสูผูปฏิบัติงานทุกระดับ 
 



 

๓. กระบวนการนําแผนไปสูการปฏิบัติ 
   

สถาบันไดกําหนดแนวทางในการนําแผนไปสูการปฏิบัติ หลังจากการแปลงกลยุทธตางๆ ท่ี
กําหนดไว ออกเปนแผนปฏิบัติการประจําปแลว โดย 

๓.๑ จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป (Action Plan)  
กําหนดใหแตละหนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ

กิจกรรมในการดําเนินงาน/โครงการที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน เปาประสงค ตัวชี้วัด 
เปาหมายตัวชี ้วัด ระยะเวลา ผู รับผิดชอบ งบประมาณ เพื่อเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานแตละ
ปงบประมาณ 

๓.๒ การปฏิบัติตามแผน (Take Action)  
๓.๒.๑ มีกระบวนการในการถายทอดแผนเพือ่นําไปสูการปฏิบัติใหเปนไป

ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยผูบริหารสือ่สารทําความเขาใจกับผูปฏิบัติงานทุกระดับ ทั้งผูทีเ่กีย่วของ
โดยตรง และผูใหการสนับสนุนไดตระหนักถึงการมีเปาหมายรวมกัน โดยใหมีความรับผิดชอบในบทบาทและ
ภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย และนําไปปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยมีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานเปน
ลายลักษณอักษรระหวางผูบริหารระดับสูงกับผูบริหารหนวยงาน 

 ๓.๒.๒ มีการเตรียมความพรอมของระบบบริหารจัดการ ไดแก 
- มี ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู ข อ ง ส ถ า บั น  (Knowledge 

Management) เพื่อเปนการเสริมสรางขีดสมรรถนะการเรียนรู ในองคกร ใหมีเพียงพอตอการนําไปใช
ปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงระบบ/วิธีการทํางานใหสามารถสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการได
สําเร็จ 

- มีระบบโครงสรางพืน้ฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซ่ึ ง
ครอบคลุมเครื่องมือ อุปกรณ ระบบฐานขอมูล ระบบเครือขายการสื่อสาร ชวยสนับสนุนการดําเนินงานตาม
แผน 

- มีระบบการบริหารความเสีย่งของสถาบัน เพือ่เปนกลไกในการ
ควบคุมและจัดการความเสีย่งตางๆ ที่มีผลกระทบตอสถาบัน และเปนกระบวนการสําคัญที่จะชวยใหการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบรรลุผล และเปนภูมิคุมกันใหแกสถาบันในการเผชิญตอการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก 

- มีระบบการควบคุมภายในทีค่รอบคลุมทุกภารกิจทั้งดานการเรียน
การสอน ดานงานวิจัย ดานงานฝกอบรม ดานการคลัง ดานการพัสดุ ดานบุคคล ดานสารสนเทศ เพื่อควบคุม
และปองกันความเสีย่งดานการปฏิบัติการ เพือ่ใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับที่ถูกตอง และ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 



 

๔. กระบวนการควบคุม และประเมินผล 
 

  สถาบันไดกําหนดใหมีระบบและกลไกในการควบคุม กํากับติดตาม และประเมินผล 
ดําเนินงานตามแผนดังนี้ 

๔.๑ มีการติดตามผลการดําเนินงาน โดยผานที่ประชุม ทคอ. การวางแผนและประเมินผล 
ซึง่ประกอบดวยผู บริหารสถาบัน รองคณบดีฝายวางแผนของทุกคณะ ผู อํานวยการสํานักของสํานัก และ
ผูอํานวยการของทุกกอง/สํานักงาน 

๔.๒ การรายงานความกาวหนาในการดําเนินงาน

๔.๓ 

 ผูบริหารคณะ/สํานัก รายงานผลตอท่ี
ประชุมคณบดีและผูอํานวยการสํานัก ทุกไตรมาส เพือ่รับทราบความกาวหนาในการดําเนินงานเปนระยะๆ 
รวมท้ังสงขอมูลยอนกลับใหแกผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน ใหเปนไปในแนวทางท่ี
เหมาะสม 

มีการวัดผลและประเมินผล

 

 โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เปนเครือ่งมือใน
การวัดผลการดําเนินงานทีช่ัดเจน ครอบคลุมทั ้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ มีการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและประเมินผลขอมูล ตลอดจนทําการสํารวจ เพื่อประเมิน
ผลสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนในแตละรอบเวลา ผลที่ไดจากการประเมินจะเปนขอมูลพืน้ฐานในการ
วางแผนกลยุทธและจัดทําแผนปฏิบัติราชการในปตอไป 

 
 
 
 
 



 

แผนภาพท่ี ๑ วงจรการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ความสอดคลองของแผนบรหิาร
ราชการแผนดิน แผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง แผนปฏบัิตริาชการของ
สถาบัน และยุทธศาสตรการพัฒนา
สถาบัน 

 แปลงกลยทุธเปนแผนปฏบิตังิาน
ประจําป (Action Plan)  กําหนด
เปาหมาย ผลผลติ ตัวช้ีวัด ผูรับผดิชอบ 

 ติดตามผลการดําเนินงาน 
    - กําหนดระบบและกลไกในการ
ติดตาม 
    - หนวยงานรวบรวมผลการ
ดําเนินงาน 
 

 ทบทวนปรชัญา ปณธิาน วิสัยทัศน 
พันธกิจ คานิยมรวม ยุทธศาสตร 

 การปฏบิตัติามแผน (Take Action)  รายงานผลความกาวหนา 
    - หนวยงานรายงานผลการดําเนินงาน
เปรียบเทยีบกบัเปาหมาย 

 วิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร 
ท้ังภายในและภายนอก (SWOT 
Analysis) 

   - ถายทอดแผน/สื่อสาร ทําความ
เขาใจกับผูรับผิดชอบ 

 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    - รวบรวมขอมลู 
    - วิเคราะหขอมลู 
    - ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน  ขอเสนอแนะจาก สมศ. รอบแรก 

รอบสอง และรอบสาม 
   - จัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานเปน
ลายลักษณอักษร 

 ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน (SAR ๒๕๕๗) 

 เตรยีมพรอมภารกิจสนับสนุน 
   - ระบบการจัดการความรูในองคกร 
(KM) 
   - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
   - พัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากร 
   - ระบบบรหิารความเสี่ยง 
   - ระบบควบคมุภายใน 
   - ระบบจัดการคณุภาพท่ัวท้ังองคกร 
   - ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

 
เปนขอมลูยอนกลับเพ่ือปรับแผน

และ/หรือจัดทําแผนในปตอไป 
 เช่ือมโยงกับระบบงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (SPBB) 

 

 มุงเนนการมีสวนรวมของบุคลากร
ทุกระดับ ผูรับบริการ และผูมสีวนได
สวนเสยี 

 

 
 
 
 
 
 

 

การจัดทําแผน 
 

การนําแผนไปสูการปฏิบัต ิ

 

กระบวนการควบคุม 
และประเมินผล 

ขอมูลปอนกลับ  



 

 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒ แสดงความเช่ือมโยงระหวางนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 

นโยบายที่ ๔  การศึกษาและเรียนรู การ
ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 

นโยบายรัฐบาล/แผนการ
บริหารราชการแผนดิน 

 

นโยบายที่ ๘ การพัฒนาและสงเสริมการใช
ประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การ

วิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

 

 

ยุทธศาสตร
กระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตรการปฏิรูปการ
เรียนรูและยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรมและจิตสํานึก  
ความเปนไทย 

 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนาสถาบัน 

 

๑. ยุทธศาสตรการสรรหา/คัดเลือก และพัฒนาบุคคลทุกกลุมใหมีขีดความสามารถสูง (Talent People) สามารถขับเคลือ่นสถาบันไปสู   
ความเปนมหาวิทยาลัยระดับโลกได  

๒. ยุทธศาสตรการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาสถาบัน  
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารงานตางๆ ของสถาบนั ใหเอ้ือตอการปฏิบัติภารกิจไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ  
๔. ยุทธศาสตรการสรางเครือขายความรวมมือกับองคการภายนอก ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาต ิ 
๕. ยุทธศาสตรการเสริมสรางภาพลักษณของสถาบันใหม (Rebranding)  
๖. ยุทธศาสตรการรักษาความเปนเลิศทางวิชาการดานหลักสตูร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเดนและสอดคลองกับ       

ความตองการของสังคม   
๗. ยุทธศาสตรการเสริมสรางบทบาทและความรับผิดชอบตอสังคม  
๘. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเขมแข็งของศูนยพัฒนาวิชาการตางๆ ของสถาบัน  

 แผนกลยุทธ/ 
แผนปฏิบัติราชการประจําป 

ระดบัหนวยงาน 

 

แผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติราชการประจําปของคณะ/สํานัก/หนวยงาน 

ยุทธศาสตรการดําเนินงาน
ตามกรอบขอตกลงประชาคม

อาเซียน 

 

ยุทธศาสตรการเพ่ิมและ
กระจายโอกาสทางการศึกษา

ใหแกประชาชนอยาง      
เทาเทียม 

 

ยุทธศาสตรการเพ่ิมศักยภาพ
ในการแขงขันและสงเสริม
การวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ 

 

นโยบายที่ ๗ การสงเสริมบทบาทและการใช
โอกาสในประชาคมอาเซียน 

 



แผนภาพท่ี ๓ ขั้นตอนการนําแผนปฏิบัติราชการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไปสูการปฏิบัต ิ
ในระดบัหนวยงานและการตดิตามประเมินผล 

 
 

แผนปฏบิตัริาชการ ๔ ป  
 (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒) ของสถาบัน   

แผนปฏิบัติราชการ  
สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๖ องคประกอบของ สกอ. แผนกลยุทธ ๔ ป  
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒)  ของสถาบัน   

 ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน 
  กลยทุธ 
  ตัวช้ีวัดผลลัพธ (KPI) 
  ตัววัด (PI) (สกอ./สมศ./    
      ก.พ.ร./สงป./สถาบัน) 
 เปาหมายตัวช้ีวัด/ตัววัด 
  ขอมูลพ้ืนฐาน 
  แผนงาน/โครงการ 
  ผูรับผดิชอบ 

เสนอ ทคอ. การวางแผนและประเมนิผล 

เสนอ ทคอ. สถาบัน 

สภาสถาบันอนมุัติ/เสนอแนะ 

เวียนสภาสถาบัน 

หนวยงานดําเนนิการตามแผนปฏบิตัริาชการ
สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ติดตามประเมินผล 
 ทคอ. การวางแผนและ

ประเมินผล 
 ทคอ. การศกึษา 
 ทคอ. ดานการบริหาร 
 ทคอ. การวิจัยและ

บริการวิชาการ 
 ทคอ. สถาบัน 

การประเมนิโดยหนวยงานภายนอก 

- คณะกรรมการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (ก.พ.ร.) 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับสถาบัน 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ/สํานัก 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 

จดัทํารายงานประจาํป ๒๕๕๗  
(ผนวกผลการประเมนิคุณภาพการศึกษา) 

ประเมนิคุณภาพภายนอกโดยสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

การประเมินภายในสถาบัน 

ประเมินทุกป 

ประเมนิในรอบ ๕ ป 

ทคอ. สถาบัน รวมพิจารณา 

เผยแพรแผนปฏบิตัริาชการ  
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร 



แผนภาพที่ ๔ NIDA Strategy Map

ยุทธศาสตรที่ 7: เสริมสรางบทบาทและความรับผิดชอบตอสังคม
(KPI 7/1 : จํานวนกิจกรรม/โครงการเพื่อสังคม หรือความรับผิดชอบ

ตอสังคม)

ยุทธศาสตรที่ 1 : สรรหา/คัดเลือก และพัฒนาบุคคลทุกกลุมใหมีขีดความสามารถสูง (Talent People) สามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสูความเปนมหาวิทยาลัยระดับโลกได
(KPI 1/1 : รอยละของบุคลากร (อาจารย/สายสนับสนุน) ที่เขาสูตําแหนงงานตามระยะเวลาที่กําหนด และ KPI 1/2 : สัดสวนอาจารยตอบุคลากรสายสนับสนุน)

วิสัยทัศน : “สถาบันชั้นนําแหงชาติ ที่สรางผูนําและองคความรู เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล”
คานิยม : WISDOM 

World Class - Innovation - Social Responsibility - Discipline - Open-mindedness - Morality

ยุทธศาสตรที่ 6 : รักษาความเปนเลิศทางวิชาการดานหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเดนและสอดคลองกับความตองการของสังคม
(KPI 6/1 : รอยละของหลักสูตรที่เขาสูกระบวนการรับรองมาตรฐานระดับสากล (AACSB, TedQual, EPAS, AUN - QA))

ยุทธศาสตรที่ 2: ระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาสถาบัน
(KPI 2/1 : สัดสวนเงินงบประมาณแผนดิน (เฉพาะงบบุคลากร/งบดําเนินงาน/คาใชจายบุคลากร/คาใชจายสมาชิกสมาคม) : รายไดทั้งหมดของสถาบัน)

ยุทธศาสตรที่ 8 : พัฒนาความเขมแข็งของศูนยพัฒนาวิชาการตางๆ ของสถาบัน
(KPI 8/1 : รอยละของรายได/เงินสนับสนุนที่เพิ่มขึ้นของศูนยพัฒนาวิชาการของสถาบัน/คณะ)

ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารงานตางๆ ของสถาบัน ใหเอื้อตอการปฏิบัติภารกิจไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ
(KPI 3/1 : คะแนนการประเมิน/หรือระดับการรับรองตามเกณฑคุณภาพระดับสถาบัน/คณะ/สํานัก (AACSB, TQA, EdPEx, EQUIS, ISO))

ยุทธศาสตรที่ 4 : สรางขายความรวมมือกับองคการภายนอก 
ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

(KPI 4/1 : รอยละของอาจารยที่สรางเครือขายความรวมมือทาง
วิชาการทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ ตออาจารยทั้งหมด

และ KPI 4/2 : รอยละของผลงานวิจัย/ตีพิมพ/นําเสนอผลงานที่
รวมกับสถาบันการศึกษา องคกรตางๆ ภายในประเทศและ

ตางประเทศที่เพิ่มขึ้น)

ยุทธศาสตรที่ 5: เสริมสรางภาพลักษณของสถาบันใหม 
(Rebranding)

(KPI 5/1 : คาเฉลี่ยของจํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง 
(Citation) ตอบทความ ภายใน ๕ ป และ KPI 5/2 : รอยละของการ
เปนที่รูจักสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร สําหรับบุคคลทั่วไป)

พัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการสหวิชาการใหสอดคลองบริบท และความ
ตองการของผูใชบัณฑิต 

พัฒนานักศึกษาใหมีสมรรถนะหลักเพื่อตอบสนองโลกการทํางานใน
ศตวรรษที่ 21 

สงเสริมเวทีการนําเสนอผลงานนวัตกรรมดานพัฒนบริหารศาสตรดวย 
การบรูณาการองคความรู 

พัฒนาการดําเนินงานของศูนยพัฒนาวิชาการของสถาบัน/คณะ ใหเปนทีย่อมรับในระดับชาติ/
นานาชาติ และสามารถสรางรายไดใหกับสถาบัน 

พัฒนาองคความรู/ฐานขอมูล
ดานพัฒนบริหารศาสตรสูเวที
เครอืขายความรวมมอืทางดาน
วิชาการในระดบัชาติ/นานาชาติ 

สรางฐานขอมูล WISDOM 
for Chang ของสถาบัน เพื่อ

บรกิารสาธารณชน 

ทําการประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือให
ผลงานวิชาการของคณาจารย 

นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันให
เปนที่รับรูตอภายนอก 

พัฒนากลไกการเรียนการ
สอน การวิจัย ในการ

ใหบริการวิชาการแกสังคม 
(student project) 

เสริมสรางบทบาทดานการชี้นําทาง
วิชาการ เพื่อตอบสนองความตองการ
ของสังคมผานการกําหนดภาระงาน 

พัฒนาระบบงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ เพื่อสงเสริมใหเปนองคการแหงความเปนเลิศ  
(High Performance Organization : HPO) 

พฒันาระบบ และกลไกในการเสริมสรางธรรมภบิาลในการบริหารจัดการ 
(Corporate Goverenance : CG) 

สรางกลไกในการดึงดูด รักษา จูงใจบุคลากรของสถาบันใหมีความสามารถ ศักยภาพสูง  
และมีคานิยมที่สอดคลองกับสถาบัน สงเสริมคานิยมรวม WISDOM เปนแนวทางการดาํเนินงาน 

เพ่ิมขดีความสามารถในการหารายไดจากนวัตกรรมพัฒนบรหิารศาสตร  
หรือรายไดที่สะทอนอัตลักษณและบริบทของสถาบัน สงเสริมการจัดสรรรายไดที่มุงผลลัพธตามยุทธศาสตรของสถาบัน 

เสรมิสรางเครอืขายความรวมมอื
กับศิษยเกา ภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชน และองคกรทั่วไป ดวย

การใหบรกิารวิชาการ 

บูรณาการการตลาดเชิงรุกและพัฒนาชองทางนําบริการ/ผลิตภัณฑออกสูสังคม  
เพ่ือใหสถาบันเปนที่รูจักอยางกวางขวาง 



  

  
 
 
 

ปรชัญา  : 
“สรางปญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง” 
    “WISDOM for Change” 
 

วิสัยทัศน :  
“สถาบันชั้นนําแหงชาติที่สรางผูนําและองคความรู เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล” 

 

พันธกิจ :  
๑. สรางผูนําที่มีปญญาคูคุณธรรมเพื่อพัฒนาประเทศ 
๒. สรางองคความรู ศึกษาวิจัย ดานการบริหารการพัฒนา 
๓. สรางงานบริการวิชาการที่มีคุณคาตอการพัฒนาประเทศ  
๔. สรางเสริมคานิยมและจิตสาํนึกมุงมั่นพฒันาประเทศ บนพืน้ฐานความเขมแข็งของศิลปวัฒนธรรมไทย 
๕. สรางเสริมการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล โดยใหคณุคากับการพฒันาและการมสีวนรวมของบคุลากร 
๖. สรางประโยชนใหกับสังคมเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

คานิยมรวม : 
W = World Class (กําหนดทิศทางสูระดับโลก) 
I   = Innovation (สรางนวตักรรม) 
S  = Social Responsibility  (สํานึกรับผิดชอบตอสังคม) 
D  = Discipline (มีระเบียบวินัย) 
O  = Open – mindedness (ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน) 
M  = Morality (มีคุณธรรม ซื่อสัตยสุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล) 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร :  
๑. ยทุธศาสตรการสรรหา/คัดเลือก และพัฒนาบุคคลทุกกลุมใหมีขีดความสามารถสูง (Talent People) 

สามารถขับเคลื่อนสถาบนัไปสูความเปนมหาวทิยาลัยระดบัโลกได 
๒. ยทุธศาสตรการระดมทรัพยากรเพือ่การพฒันาสถาบนั  
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารงานตางๆ ของสถาบัน ใหเอือ้ตอการปฏิบัติภารกิจไปสูความเปนเลิศทาง

วิชาการ 
๔. ยุทธศาสตรการสรางเครือขายความรวมมือกับองคการภายนอก ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาต ิ
๕. ยทุธศาสตรการเสริมสรางแบรนดของสถาบนัใหม (Rebranding)  
๖. ยุทธศาสตรการรักษาความเปนเลิศทางวิชาการดานหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวชิาการที่มีความโดด

เดนและสอดคลองกับความตองการของสังคม   
๗. ยุทธศาสตรการเสริมสรางบทบาทและความรับผิดชอบตอสงัคม 
๘. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเขมแข็งของศูนยพัฒนาวชิาการตางๆ ของสถาบัน 

 
 
 
 
 
  

๕. ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  คานิยมรวม  และยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน 



     

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา/ กลยุทธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา กลยุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การสรรหา/คัดเลือก และพัฒนา
บุคคลทุกกลุมใหมีขีดความสามารถสูง (Talent 
People) สามารถขับเคล่ือนสถาบันไปสูความเปน
มหาวิทยาลัยระดบัโลกได 

กลยุทธ ๑.๑ สรางกลไกในการดึงดูด รักษา จูงใจ
บุคลากรของสถาบันใหมีความสามารถ ศักยภาพสูง 
และมีคานิยมท่ีสอดคลองกับสถาบัน 
กลยุทธ ๑.๒ สงเสริมคานิยมรวม WISDOM เปน
แนวทางการดําเนินงาน 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ การระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนา
สถาบัน 

 

กลยุทธ ๒.๑ เพ่ิมขีดความสามารถในการหารายไดจาก
นวัตกรรมพัฒนบริหารศาสตร หรือรายไดท่ีสะทอน  
อัตลักษณและบริบทของสถาบัน 

กลยุทธ ๒.๒ สงเสริมการจัดสรรรายไดท่ีมุงผลลัพธตาม
ยุทธศาสตรของสถาบัน 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาระบบบริหารงานตางๆ ของ
สถาบัน ใหเอ้ือตอการปฏิบัติภารกิจไปสูความเปนเลิศ
ทางวิชาการ 

 

กลยุทธ ๓.๑ พัฒนาระบบงาน และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศตางๆ เพ่ือสงเสริมใหเปนองคการแหงความ
เปนเลิศ (High Performance Organization : HPO) 

กลยุทธ ๓.๒ พัฒนาระบบ และกลไกในการเสริมสราง
ธรรมภิบาลในการบริหารจัดการ (Corporate 
Governance : CG) 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางเครือขายความรวมมือกับ
องคการภายนอก ท้ังในระดับประเทศและระดับ
นานาชาต ิ

กลยุทธ ๔.๑ พัฒนาองคความรู/ฐานขอมูลดานพัฒน-
บริหารศาสตรสูเวทีเครือขายความรวมมือทางดาน
วิชาการในระดับชาติ/นานาชาต ิ
กลยุทธ ๔.๒ เสริมสรางเครือขายความรวมมือกับ    
ศิษยเกา ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และองคกรท่ัวไป  
ดวยการใหบริการวิชาการ 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การเสริมสรางภาพลักษณของสถาบัน
ใหม 

กลยุทธ ๕.๑ สรางฐานขอมูล WISDOM for Change 
ของสถาบัน เพ่ือบริการสาธารณชน 

กลยุทธ ๕.๒ ทําการประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือใหผลงาน
วิชาการของคณาจารย นักศึกษา และบุคลากรของ
สถาบันใหเปนท่ีรับรูตอภายนอก 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ การรักษาความเปนเลิศทางวิชาการ
ดานหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการท่ีมี
ความโดดเดนและสอดคลองกับความตองการของ
สังคม 

กลยุทธ ๖.๑ พัฒนาหลักสูตรท่ีบูรณาการสหวิชาการให
สอดคลองบริบท และความตองการของผูใชบัณฑิต 
กลยุทธ ๖.๒ สงเสริมเวทีการนําเสนอผลงานนวัตกรรม
ดานพัฒนบริหารศาสตรดวยการบูรณาการองคความรู 
กลยุทธ ๖.๓ พัฒนานักศึกษาใหมีสมรรถนะหลักเพ่ือ
ตอบสนองโลกการทํางานในศตวรรษที่ ๒๑ 



     

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา กลยุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี ๗ การเสริมสรางบทบาทและความ
รับผิดชอบตอสังคม 

กลยุทธ ๗.๑ พัฒนากลไกการเรียนการสอน การวิจัย 
ในการใหบริการวิชาการแกสังคม (student project) 
กลยุทธ ๗.๒ เสริมสรางบทบาทดานการชี้นําทาง
วิชาการ เพ่ือตอบสนองความตองการของสังคมผาน
การกําหนดภาระงาน 

ยุทธศาสตรท่ี ๘ การพัฒนาความเขมแข็งของศนูย
พัฒนาวิชาการตางๆ ของสถาบัน 

 

กลยุทธ ๘.๑ บูรณาการการตลาดเชิงรุกและพัฒนา
ชองทางนําบริการ/ผลิตภัณฑออกสูสังคม เพ่ือให
สถาบันเปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง 
กลยุทธ ๘.๒ พัฒนาการดําเนินงานของศูนยพัฒนา
วิชาการของสถาบัน/คณะ ใหเปนท่ียอมรับใน
ระดับชาติ/นานาชาติ และสามารถสรางรายไดใหกับ
สถาบัน 

 
 

 

 
    
   

  
  



 
 
 
 
 

สวนที่ ๓  
ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน/เปาประสงค/กลยุทธ/แผนงาน 

– โครงการ/ผูรับผิดชอบ และตัวชี้วัดของสถาบันที่จะ
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 



ยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน    ผูรับผิดชอบ

กลยุทธที่ ๑.๑ สรางกลไกในการดึงดูด รักษา จูงใจบุคลากรของสถาบันใหมีความสามารถ ศักยภาพสูง และมีคานิยมที่สอดคลองกับสถาบัน 

  - โครงการพัฒนากําลังคนดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรแหงประเทศไทย)

๒,๗๒๔,๘๐๐ เงินแผนดิน กองบริการการศึกษา

  - โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน ๕๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารธุรกิจ

  - โครงการสนับสนุนงานวิจัยสําหรับเจาหนาที่ ๑๕,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะสถิติประยุกต

  - โครงการสัมมนาแผนประจําป ๒๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

  - โครงการสัมมนาบุคลากรคณะการจัดการการทองเที่ยวประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เรื่อง "การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของคณะการจัดการการทองเที่ยว"

๑๒๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะการจัดการการทองเที่ยว

  - โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสรางประสบการณการปฏิบัติงานดานการฝกอบรมของบุคลากร 

สํานักสิริพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๙๗๐,๐๐๐ เงินทุนฝกอบรม สํานักสิริพัฒนา

กลยุทธที่ ๑.๒ สงเสริมคานิยมรวม WISDOM เปนแนวทางการดําเนินงาน 

  - โครงการกาวทันประชาคมอาเซียน (ภายใตโครงการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณดาน

ระบบการปฏิบัติงานของกลุมสมาชิกอาเซียน (Asean Knowledge Management))

๕๐๐,๐๐๐ เงินแผนดิน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

  - โครงการอบรมและรณรงคใหบุคลากรมีจิตบริการที่ดี ๒๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ ๑ การสรรหา/คัดเลือก และพัฒนาบุคคลทุกกลุมใหมีขีดความสามารถสูง (Talent People) 
สามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสูความเปนมหาวิทยาลัยระดับโลกได



๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘
เปาประสงค ๑ บุคคลทุกกลุมมีขีดความสามารถสูง 

(Talent People) สามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสู

ความเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก

กลยุทธ ๑.๑ สรางกลไกในการดึงดูด รักษา จูงใจ

บุคลากรของสถาบันใหมีความสามารถ ศักยภาพสูง 

และมีคานิยมที่สอดคลองกับสถาบัน

กลยุทธ ๑.๒ สงเสริมคานิยมรวม WISDOM เปน

แนวทางการดําเนินงาน

๑ KPI ๑/๑ : รอยละของบุคลากร (อาจารย/สาย

สนับสนุน) ที่เขาสูตําแหนงงานตามระยะเวลาที่กําหนด

    - ตําแหนงทางวิชาการของอาจารย 

    - สรรหาบุคลากรสายสนับสนุน (ตําแหนงบริหาร/

หัวหนางาน) เขาสูตําแหนงไดในระยะเวลาที่กําหนด




รอยละ ๕๐

รอยละ ๗๕

-

-

-

-

-

-

คณบดี ๑๒ คณะ/วิทยาลัย 

ผูอํานวยการสํานัก ๔ สํานัก และ

ผูอํานวยการกองและสํานักงาน

รองอธิการบดีฝายบริหาร

๒ KPI ๑/๒ : สัดสวนอาจารยตอบุคลากรสายสนับสนุน ๑ : ๒.๘๑ ๑ : ๒.๖๕

(๑๙๔/๕๑๔)

๑ : ๒.๗๗

(๑๙๒/๕๓๒)

๑ : ๒.๘๒

(๑๙๔/๕๔๘)
คณบดี ๑๒ คณะ/วิทยาลัย และ

ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากร

บุคคล

รองอธิการบดีฝายบริหาร

๓ อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

(สกอ. ตัวบงชี้ที่ ๑.๒)

รอยละ ๘๗ รอยละ ๘๘.๒๕ รอยละ ๙๐.๐๗ รอยละ ๙๑.๙๐ คณบดี ๑๒ คณะ/วิทยาลัย 

ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากร

บุคคล

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

๔ อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

(สกอ. ตัวบงชี้ที่ ๑.๓)

รอยละ ๘๐.๐๐ รอยละ ๔๒.๗๕

(เฉพาะ รศ. และ ศ.)

รอยละ ๔๕.๒๘

(เฉพาะ รศ. และ ศ.)

รอยละ ๘๑.๑๙ คณบดี ๑๒ คณะ/วิทยาลัย 

ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากร

บุคคล

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

๕ การพัฒนาอาจารย (สมศ. ตัวบงชี้ที่ ๑๔) คาดัชนี ๖

(๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.)

คาดัชนี ๖.๔๐

(๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.)

คาดัชนี ๖.๕๖

(๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.)

คาดัชนี ๖.๗๘

(๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ.)
คณบดี ๑๒ คณะ/วิทยาลัย 

ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากร

บุคคล

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

ลําดับ

ตัวชี้วัด
เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

เปาหมายตัวชี้วัด 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.
ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด ผูกํากับ/ติดตามตัวชี้วัด



ยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน    ผูรับผิดชอบ

กลยุทธที่ ๒.๑ เพิ่มขีดความสามารถในการหารายไดจากนวัตกรรมพัฒนบริหารศาสตร หรือรายไดที่สะทอนอัตลักษณและบริบทของสถาบัน 

กลยุทธที่ ๒.๒ สงเสริมการจัดสรรรายไดที่มุงผลลัพธตามยุทธศาสตรของสถาบัน

  - โครงการกองทุนนิดาพัฒนา ๘๐๑,๐๐๐ เงินรายไดของสถาบัน กลุมงานสื่อสารองคการและกิจกรรม

เพื่อสังคม กองงานผูบริหาร

ยุทธศาสตรที่ ๒ การระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาสถาบัน



๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘

ลําดับ

ตัวชี้วัด
เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

เปาหมายตัวชี้วัด 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.
ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด ผูกํากับ/ติดตามตัวชี้วัด

เปาประสงค ๒ มีทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถาบัน

กลยุทธ ๒.๑ เพิ่มขีดความสามารถในการหารายได

จากนวัตกรรมพัฒนบริหารศาสตร หรือรายไดที่

สะทอนอัตลักษณและบริบทของสถาบัน

กลยุทธ ๒.๒ สงเสริมการจัดสรรรายไดที่มุงผลลัพธ

ตามยุทธศาสตรของสถาบัน

๖ KPI ๒/๑ : สัดสวนเงินงบประมาณแผนดิน (เฉพาะงบ

บุคลากร/งบดําเนินงาน/งบเงินอุดหนุน คาใชจาย

บุคลากร และคาใชจายสมาชิกสมาคม) : รายไดทั้งหมด

ของสถาบัน

๑ : ๒.๓๐ ๑ : ๒.๕๑

(๓๐๕.๓๑/๗๖๕.๒๘)

๑ : ๒.๒๕

(๓๔๒.๔๔/๗๖๙.๙๐)

 - ผูอํานวยการกองคลังและพัสดุ 

และผูอํานวยการกองแผนงาน

รองอธิการบดีฝายบริหาร

 และรองอธิการบดีฝาย

วางแผน

๗ จัดทําแผนกลยุทธการเงิน ติดตาม และประเมิน

ผลลัพธ

๕ คะแนน

ตามเกณฑสถาบัน

 -  -  - ผูอํานวยการกองคลังและพัสดุ รองอธิการบดีฝายบริหาร

๘ ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบ

ไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร

๕ คะแนน

ตามเกณฑสถาบัน

 -  -  - คณบดี ๑๒ คณะ/วิทยาลัย รองอธิการบดีฝายวิชาการ

๙ กํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะ

ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบ

ไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวน

คาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร 

การจัดการเรียนการสอน

๕ คะแนน

ตามเกณฑสถาบัน

 -  -  - ผูอํานวยการกองแผนงาน รองอธิการบดีฝายวางแผน



ยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน    ผูรับผิดชอบ

กลยุทธที่ ๓.๑ พัฒนาระบบงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ เพื่อสงเสริมใหเปนองคการแหงความเปนเลิศ (High Performance Organization : HPO)

  - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน

ความเปนเลิศทางวิชาการ

๖,๑๗๕,๐๐๐ เงินแผนดิน สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

  - โครงการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรเพื่อเปนสถาบันการศึกษาระดับมาตรฐานโลก ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผนดิน สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - โครงการรับรองมาตรฐานการศึกษาสากล (ภายใตโครงการพัฒนาสถาบันสูการเปน

มหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน)

๕,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผนดิน กองแผนงาน

  - โครงการบริหารจัดการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรเพื่อพัฒนาสถาบันสูความยั่งยืน ๕,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผนดิน กองแผนงาน

  - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูพัฒนาระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล (ภายใตโครงการ

แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณดานระบบการปฏิบัติงานของกลุมสมาชิกอาเซียน (Asean 

Knowledge Management))

๗๐๐,๐๐๐ เงินแผนดิน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

  - โครงการปรับปรุงสื่อการเรียนรูในเว็บไซตการจัดการความรู (ภายใตโครงการแลกเปลี่ยนความรู

และประสบการณดานระบบการปฏิบัติงานของกลุมสมาชิกอาเซียน (Asean Knowledge 

Management))

๕๐๐,๐๐๐ เงินแผนดิน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

  - โครงการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อคัดเลือกหนวยงานดีเดน สพบ. ๒๐๕,๐๐๐ เงินรายไดของสถาบัน สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

  - โครงการจัดระบบประเมินคุณคาและกําหนดอายุการเก็บเอกสารของสถาบัน ๔๐,๐๐๐ เงินรายไดของสถาบัน กองกลาง

  - โครงการแปลระเบียบ ขอบังคับ และเอกสารงานบุคคลเปนภาษาอังกฤษ ๑๐๐,๐๐๐ เงินรายไดของสถาบัน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

  - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร

  - โครงการบริหารจัดการความรูภายในองคการ (KM) ๑๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

  - โครงการพัฒนาการทํางานเปนทีมและการทํางานแบบมีสวนรวม ๒๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
  - โครงการจัดการความรูของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย ๑๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

  - โครงการพัฒนา สงเสริม สนับสนุนการเรียนการสอนและการรับรองมาตรฐานเกณฑ (EdPEx) ๗๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

  - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู สรางสรรคนิดา พัฒนาตนเอง ๕,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนิติศาสตร

ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารงานตางๆ ของสถาบัน ใหเอื้อตอการปฏิบัติภารกิจไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ



ยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน    ผูรับผิดชอบ

กลยุทธที่ ๓.๑ พัฒนาระบบงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ เพื่อสงเสริมใหเปนองคการแหงความเปนเลิศ (High Performance Organization : HPO) (ตอ)

  - โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความเปนเลิศ EdPEx ๑๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนิติศาสตร

  - โครงการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานสูมาตรฐานสากล ๒๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการ

จัดการ
  - โครงการการจัดการความรู (KM) ๓,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม

  - โครงการการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งศูนยนอกที่ตั้ง จังหวัดลําพูน และจังหวัดชลบุรี ๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม

  - โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ๓๖๐,๐๐๐ เงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

  - โครงการเพิ่มศักยภาพหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ๑,๙๓๕,๐๐๐ เงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

  - โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ๒,๕๐๐,๐๐๐ เงินกองทุนพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศ

สํานักบรรณสารการพัฒนา

กลยุทธที่ ๓.๒ พัฒนาระบบ และกลไกในการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ (Corporate Governance : CG)

  - โครงการสงเสริมและสนับสนุนดานการบริหารจัดการ ๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารงานตางๆ ของสถาบัน ใหเอื้อตอการปฏิบัติภารกิจไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ (ตอ)



๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘

ลําดับ

ตัวชี้วัด
เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

เปาหมายตัวชี้วัด 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.
ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด ผูกํากับ/ติดตามตัวชี้วัด

เปาประสงค ๓ พัฒนาระบบบริหารงานตางๆ ของ

สถาบัน ใหเอื้อตอการปฏิบัติภารกิจไปสูความเปนเลิศ

ทางวิชาการ

กลยุทธ ๓.๑ พัฒนาระบบงาน และระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศตางๆ เพื่อสงเสริมใหเปนองคการแหง

ความเปนเลิศ (High Performance Organization

 : HPO)

๑๐ KPI ๓/๑ : คะแนนการประเมิน/หรือระดับการรับรอง

ตามเกณฑคุณภาพระดับสถาบัน/คณะ/สํานัก (AACSB,

 TQA, EdPEx, EQUIS, ISO)

TQA/EdPEx 

ระดับสถาบัน

จัดทําตามแนวทางของสถาบัน 

(OP/แผนพัฒนา)

 -  -  - คณบดี ๑๒ คณะ/วิทยาลัย 

ผูอํานวยการสํานัก ๔ สํานัก และ

ผูอํานวยการกองและสํานักงาน

รองอธิการบดีฝายวางแผน

๑๑ การพัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT

 กับวิสัยทัศนของสถาบัน และแผนปฏิบัติการ

ประจําปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงชี้

และเปาหมายของแผนกลยุทธ

๕ คะแนน

ตามเกณฑสถาบัน

 -  -  - ผูอํานวยการกองแผนงาน รองอธิการบดีฝายวางแผน

๑๒ การดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผล

จากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก

ปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่

สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและ

ใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม

๕ คะแนน

ตามเกณฑสถาบัน

 -  -  - ผูอํานวยการกองแผนงาน รองอธิการบดีฝายวางแผน

๑๓ การรายงานบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยาง

ครบถวนทั้ง ๑๐ ประการที่อธิบายการดําเนินงาน

อยางชัดเจน

๕ คะแนน

ตามเกณฑสถาบัน

 -  -  - หัวหนาสํานักงานสภาสถาบัน รองอธิการบดีฝายบริหาร

๑๔ การดําเนินการจัดการความรูตามระบบของสถาบัน ๕ คะแนน

ตามเกณฑสถาบัน

 -  -  - คณบดี ๑๒ คณะ/วิทยาลัย 

ผูอํานวยการสํานัก ๔ สํานัก และ

ผูอํานวยการกองและสํานักงาน

รองอธิการบดีฝายวางแผน

๑๕ การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงาน

ในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรู

๕ คะแนน

ตามเกณฑสถาบัน

 -  -  - ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากร

บุคคล

รองอธิการบดีฝายวางแผน



๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘

ลําดับ

ตัวชี้วัด
เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

เปาหมายตัวชี้วัด 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.
ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด ผูกํากับ/ติดตามตัวชี้วัด

๑๖ การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการ

บริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และ

สายสนับสนุน

๕ คะแนน

ตามเกณฑสถาบัน

 -  -  - ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากร

บุคคล

รองอธิการบดีฝายวางแผน

๑๗ การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงาน

ในสถาบันมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ

ภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกําหนด 

ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ

คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ

๕ คะแนน

ตามเกณฑสถาบัน

 -  -  - ผูอํานวยการกองแผนงาน รองอธิการบดีฝายวางแผน

๑๘ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ 

(EdPEx) ระดับสถาบัน ปการศึกษา ๒๕๕๘ (ก.พ.ร.

 ตัวชี้วัดที่ ๑)

๑ คะแนน ตามเกณฑ ก.พ.ร.  -  -  - ผูอํานวยการกองแผนงาน รองอธิการบดีฝายวางแผน

๑๙ ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบัน รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๕.๖๕

(๕ คะแนน ตามเกณฑ ก.พ.ร.)

รอยละ ๘๔.๘๖

(๔.๙๗๒๐ คะแนน ตาม

เกณฑ ก.พ.ร.)

รอยละ ๘๓.๙๙

(๔.๗๙๘๐ คะแนน ตาม

เกณฑ ก.พ.ร.)

คณบดี ๑๒ คณะ/วิทยาลัย และ

ผูอํานวยการกองแผนงาน

รองอธิการบดีฝายวางแผน

๒๐ การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน (ก.พ.ร. 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑)

รอยละ ๘๗

(๕ คะแนน ตามเกณฑ ก.พ.ร.)
รอยละ ๙๕.๙๘ รอยละ ๕๒.๗๑ รอยละ ๗๕.๔๑ ผูอํานวยการกองคลังและพัสดุ รองอธิการบดีฝายบริหาร

๒๑ การเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวม ๑๒ เดือน 

(ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ ๒.๒)

รอยละ ๙๖

(๕ คะแนน ตามเกณฑ ก.พ.ร.)
รอยละ ๙๗.๖๔ รอยละ ๙๒.๗๑ รอยละ ๙๖.๓๙ ผูอํานวยการกองคลังและพัสดุ รองอธิการบดีฝายบริหาร

๒๒ การประหยัดพลังงาน (ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ ๓) ๒ คะแนน ตามเกณฑ ก.พ.ร. ๓.๕๐ คะแนน ตามเกณฑ 

ก.พ.ร.

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๓.๕๐ คะแนน ตามเกณฑ 

ก.พ.ร.

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๒ คะแนน ตามเกณฑ ก.พ.ร.

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)
ผูอํานวยการกองกลาง รองอธิการบดีฝายบริหาร

๒๓ การประหยัดน้ํา (ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ ๔) ๒ คะแนน ตามเกณฑ ก.พ.ร.  -  -  - ผูอํานวยการกองกลาง รองอธิการบดีฝายบริหาร



๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘

ลําดับ

ตัวชี้วัด
เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

เปาหมายตัวชี้วัด 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.
ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด ผูกํากับ/ติดตามตัวชี้วัด

กลยุทธ ๓.๒ พัฒนาระบบ และกลไกในการเสริมสราง

ธรรมภิบาลในการบริหารจัดการ (Corporate 

Governance : CG)

๒๔ ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

(ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ ๕)

๔ คะแนน ตามเกณฑ ก.พ.ร.  -  -  - ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากร

บุคคล

รองอธิการบดีฝายบริหาร

๒๕ การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน 

(สมศ. ตัวบงชี้ที่ ๑๒)

๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ. ๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ. ๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ. ๕ คะแนน ตามเกณฑ สมศ. หัวหนาสํานักงานสภาสถาบัน รองอธิการบดีฝายบริหาร

๒๖ การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน   

 (สมศ. ตัวบงชี้ที่ ๑๓)

๔ คะแนน ตามเกณฑ สมศ. ๔.๗๐ คะแนน ตามเกณฑ 

สมศ.

๔.๗๓ คะแนน ตามเกณฑ 

สมศ.

๔.๗๐ คะแนน ตามเกณฑ 

สมศ.
ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากร

บุคคล

รองอธิการบดีฝายบริหาร



ยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน    ผูรับผิดชอบ

กลยุทธที่ ๔.๑ พัฒนาองคความรู/ฐานขอมูลดานพัฒนบริหารศาสตรสูเวทีเครือขายความรวมมือทางดานวิชาการในระดับชาติ/นานาชาติ

  - โครงการการศึกษานานาชาติและเจรจาธุรกิจของคณะ/สํานัก ๑,๐๐๐,๐๐๐ เงินรายของไดสถาบัน กลุมงานกิจการนานาชาติ กองงานผูบริหาร

  - โครงการพัฒนาเครือขายตางประเทศและการประชุมนานาชาติของผูบริหารสถาบัน ๓,๐๐๐,๐๐๐ เงินรายของไดสถาบัน กลุมงานกิจการนานาชาติ กองงานผูบริหาร

  - โครงการสนับสนุนกิจกรรมความรวมมือกับมหาวิทยาลัยอินเดียนา ๑๕๐,๐๐๐ เงินรายของไดสถาบัน กลุมงานกิจการนานาชาติ กองงานผูบริหาร

  - โครงการเดินทางไปเจรจาความรวมมือและประชาสัมพันธแนะนําหลักสูตรการศึกษาและ

งานแสดงนิทรรศการการศึกษาในตางประเทศ

๘๐๐,๐๐๐ เงินรายไดของสถาบัน กลุมงานกิจการนานาชาติ กองงานผูบริหาร

  - โครงการรวมมือทางวิชาการ ดานการพัฒนาทรัพยกรมนุษยระหวางสถาบัน ๑๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

  - ทุนวิจัยรวมกับศาสตราจารยอาคันตุกะ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ทุนสงเสริมและพัฒนางานวิจัย สํานักวิจัย

กลยุทธที่ ๔.๒ เสริมสรางเครือขายความรวมมือกับศิษยเกา ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และองคกรทั่วไป ดวยการใหบริการวิชาการ

  - โครงการ Home Coming Day ๖๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารธุรกิจ

  - โครงการ Home Coming Day ๑๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

  - โครงการฝกอบรม/สัมมนาทางวิชาการรวมกับศิษยเกา ๓๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

  - โครงการสรางความรวมมือกับหนวยงานที่จางบัณฑิต ๒๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

  - โครงการสรางความรวมมือกับภาครัฐ/ภาคเอกชนในการวิจัยและการพัฒนา ๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

  - โครงการ Home Coming Day ๑๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางเครือขายความรวมมือกับองคการภายนอก ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ



๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘

ลําดับ

ตัวชี้วัด
เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

เปาหมายตัวชี้วัด 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.
ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด ผูกํากับ/ติดตามตัวชี้วัด

เปาประสงค ๔ สรางเครือขายความรวมมือทางดาน

วิชาการกับองคการภายนอก ทั้งในระดับชาติ และ

ระดับนานาชาติ

กลยุทธ ๔.๑ พัฒนาองคความรู/ฐานขอมูลดานพัฒ

นบริหารศาสตรสูเวทีเครือขายความรวมมือทางดาน

วิชาการในระดับชาติ/นานาชาติ

กลยุทธ ๔.๒ เสริมสรางเครือขายความรวมมือกับศิษย

เกา ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และองคกรทั่วไป ดวย

การใหบริการวิชาการ

๒๗ KPI ๔/๑ : รอยละของอาจารยที่สรางเครือขายความ

รวมมือทางวิชาการทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ 

ตออาจารยทั้งหมด

    - ภายในประเทศ 

    - ตางประเทศ

รอยละ ๗๓ รอยละ ๗๐.๖๒ รอยละ ๗๐.๓๑ รอยละ ๗๙.๓๘ คณบดี ๑๒ คณะ/วิทยาลัย 

ผูอํานวยการสํานักวิจัย 

ผูอํานวยการสํานักสิริพัฒนา และ 

ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ

รองอธิการบดีฝาย

วิชาการ/รองอธิการบดี

ฝายวิจัยและบริการ

วิชาการ

๒๘ KPI ๔/๒ : รอยละของผลงานวิจัย/ตีพิมพ/นําเสนอ

ผลงานที่รวมกับสถาบันการศึกษา องคกรตางๆ 

ภายในประเทศและตางประเทศที่เพิ่มขึ้น 

    - ภายในประเทศ 

    - ตางประเทศ

รอยละ ๑๑  - เพิ่มขึ้น

รอยละ ๑๘.๖๗

เพิ่มขึ้น

รอยละ ๓.๕๒
คณบดี ๑๒ คณะ/วิทยาลัย 

ผูอํานวยการสํานักวิจัย และ 

ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ

รองอธิการบดีฝายวิจัย

และบริการวิชาการ

๒๙ จํานวนโครงการวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ ไมนอยกวา ๑๐ โครงการ ๗ โครงการ ๑๒ โครงการ ๑๐ โครงการ คณบดี ๑๒ คณะ/วิทยาลัย รองอธิการบดีฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ

๓๐ จํานวนขอตกลงความรวมมือ ทั้งระดับประเทศและ

ระดับนานาชาติ  (ยังมีความรวมมือกันอยางตอเนื่อง)

๗๒ ขอตกลง

(Activity)
๕๙ ขอตกลง ๗๐ ขอตกลง ๘๘ ขอตกลง คณบดี ๑๒ คณะ/วิทยาลัย 

ผูอํานวยการสํานัก ๔ สํานักและ

ผูอํานวยการกองงานผูบริหาร

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

๓๑ จํานวนโครงการ/กิจกรรมความรวมมือ กับศิษยเกา อยางนอย ๒๔ กิจกรรม/

โครงการ
๒๐ กิจกรรม/โครงการ ๒๖ กิจกรรม/โครงการ ๒๗ กิจกรรม/โครงการ คณบดี ๑๒ คณะ/วิทยาลัย และ

ผูอํานวยการกองงานผูบริหาร

รองอธิการบดีฝายวางแผน



ยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน    ผูรับผิดชอบ

  - โครงการจัดทําฐานขอมูลหองสมุดอาเซียน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผนดิน สํานักบรรณสารการพัฒนา

  - โครงการประชาสัมพันธองคความรูดานพัฒนบริหารศาสตรสูอาเซียน (ภายใตโครงการ

พัฒนาสถาบันสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน)

๔,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผนดิน กลุมงานสื่อสารองคการและกิจกรรมเพื่อ

สังคม กองงานผูบริหาร

  - โครงการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม - คายอาเซียน (ภายใตโครงการพัฒนาการใชประโยชนใน

พื้นที่ศูนยสีคิ้วเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน)

๙๐๐,๐๐๐ เงินแผนดิน กลุมงานสื่อสารองคการและกิจกรรมเพื่อ

สังคม กองงานผูบริหาร

  - โครงการ Summer Camp (ภายใตโครงการพัฒนาการใชประโยชนในพื้นที่ศูนยสีคิ้วเพื่อ

รองรับประชาคมอาเซียน)

๑,๕๐๐,๐๐๐ เงินแผนดิน กลุมงานกิจการนานาชาติ กองงานผูบริหาร

  - โครงการพัฒนาเอกสารวิชาการ : รวบรวมบทความประเด็นรัฐประศาสนศาสตรและสังคม

วัฒนธรรมเปรียบเทียบในอาเซียน (ภายใตโครงการพัฒนาสถาบันสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย

เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน)

๓,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผนดิน ศูนยอาเซียนและเอเชียศึกษา

  - โครงการตําราและเอกสารทางวิชาการของคณะ ๒๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารธุรกิจ

  - โครงการตําราและเอกสารวิชาการของคณะ ๑๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

  - โครงการเผยแพรความรูทางเศรษฐศาสตรผานสื่อโทรทัศน/สื่อออนไลน ๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

  - โครงการจัดทําบทวิเคราะหประเด็นความรูทางเศรษฐกิจเผยแพรตอสาธารณะ ๒๓๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

  - โครงการจัดทําวารสารวิชาการของคณะ ๒๑๗,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะสถิติประยุกต

  - โครงการตําราและเอกสารทางวิชาการของคณะ ๕๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

  - โครงการประชาสัมพันธเชิงรุก ๒๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

  - โครงการจัดทําวารสารคณะ ๑๘๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะภาษาและการสื่อสาร

  - โครงการ NIDA HROD Academy Camp ๑๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ยุทธศาสตรที่ ๕ การเสริมสรางภาพลักษณของสถาบันใหม (Rebranding)
กลยุทธที่ ๕.๑ สรางฐานขอมูล WISDOM for Change ของสถาบัน เพื่อบริการสาธารณชน

กลยุทธที่ ๕.๒ ทําการประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อใหผลงานวิชาการของคณาจารย นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันใหเปนที่รับรูตอภายนอก



ยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน    ผูรับผิดชอบ

กลยุทธที่ ๕.๒ ทําการประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อใหผลงานวิชาการของคณาจารย นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันใหเปนที่รับรูตอภายนอก (ตอ)

  - โครงการ HROD TALK รวมกับสื่อ Theory and Application Linked Knowledge ๑๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

  - โครงการจัดทํา "วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ" (NIDA Human 

Resources and Organizational Development Journal หรือ NIDA HROD Journal)

๓๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

  - โครงการวารสารและเอกสารทางวิชาการ ๑๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนิติศาสตร

  - โครงการจัดทําวารสารนิเทศศาสตรและนวัตกรรม ๒๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ

  - โครงการตําราและเอกสารทางวิชาการ (วารสารการจัดการสิ่งแวดลอม) ๒๘๔,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ ๕ การเสริมสรางภาพลักษณของสถาบันใหม (Rebranding) (ตอ)



๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘

ลําดับ

ตัวชี้วัด
เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

เปาหมายตัวชี้วัด 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.
ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด ผูกํากับ/ติดตามตัวชี้วัด

เปาประสงค ๕ สรางภาพลักษณของสถาบันใหม

กลยุทธ ๕.๑ สรางฐานขอมูล WISDOM for Change

 ของสถาบัน เพื่อบริการสาธารณชน

กลยุทธ ๕.๒ ทําการประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อให

ผลงานวิชาการของคณาจารย นักศึกษา และ

บุคลากรของสถาบันใหเปนที่รับรูตอภายนอก

๓๒ KPI ๕/๑ : คาเฉลี่ยของจํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการ

อางอิง (Citation) ตอบทความ ภายใน ๕ ป

ขอมูลจริงที่ทําไดของ

ปงบประมาณ ๒๕๕๙

 -  -  - คณบดี ๑๒ คณะ/วิทยาลัย รองอธิการบดีฝายวิจัย

และบริการวิชาการ

๓๓ KPI ๕/๒ : รอยละของการเปนที่รูจักสถาบันบัณฑิตพัฒ

นบริหารศาสตร สําหรับบุคคลทั่วไป

รอยละ ๔๔  -  -  - ผูอํานวยการศูนยสํารวจความคิดเห็น 

“นิดาโพล” และผูอํานวยการกองงาน

ผูบริหาร

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ/ 

รองอธิการบดีฝายวางแผน

๓๔ จํานวนผลงานวิชาการ (วิจัย/บริการวิชาการ) ๗๐๐ ผลงาน ๖๗๗ ผลงาน ๘๐๒ ผลงาน ๘๒๓ ผลงาน ผูอํานวยการสํานักวิจัย/ผูอํานวยการ

สํานักสิริพัฒนา/ผูอํานวยการ

ศูนยบริการวิชาการ

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ



ยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน    ผูรับผิดชอบ

กลยุทธที่ ๖.๑ พัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการสหวิชาการใหสอดคลองบริบท และความตองการของผูใชบัณฑิต

  - โครงการพัฒนาการเรียนการสอนในระดับนานาชาติ (ภายใตโครงการพัฒนาสถาบันสูการเปน

มหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน)

๒,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผนดิน วิทยาลัยนานาชาติ

  - โครงการรับรองมาตรฐานการศึกษาสากล (ภายใตโครงการพัฒนาสถาบันสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย

เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน)

๕,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผนดิน กองแผนงาน

  - โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐประศาสนศาสตร ๑๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร

  - โครงการขับเคลื่อนการรับรองคุณภาพหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ระดับสากลปที่ ๓ ๕๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร

  - โครงการประเมินผลหลักสูตร ๒๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารธุรกิจ

  - โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ๔,๐๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารธุรกิจ

  - โครงการการเปนนานาชาติ ๕๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารธุรกิจ

  - โครงการจัดสัมมนาเพื่อพัฒนา/เปดหลักสูตรนานาชาติทางดานเศรษฐศาสตร ๑๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

  - โครงการสงเสริมและสนับสนุนดานการประเมินผลหลักสูตร ๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

  - โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ๒๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

  - โครงการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

  - โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ๒๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะภาษาและการสื่อสาร

  - โครงการเปดหลักสูตรใหม ระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก ๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะภาษาและการสื่อสาร

  - โครงการประเมินผลหลักสูตร ๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะภาษาและการสื่อสาร

  - โครงการประเมินผลหลักสูตร ๑๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

  - โครงการพัฒนาและประชาสัมพันธหลักสูตรการเรียนการสอน คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย ๒๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

  - โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ๑๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนิติศาสตร

ยุทธศาสตรที่ ๖ การรักษาความเปนเลิศทางวิชาการดานหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเดนและสอดคลองกับความตองการของสังคม



ยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน    ผูรับผิดชอบ

กลยุทธที่ ๖.๒ สงเสริมเวทีการนําเสนอผลงานนวัตกรรมดานพัฒนบริหารศาสตรดวยการบูรณาการองคความรู

  - โครงการการศึกษากระบวนการตัดสินใจในการจัดทํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปของ

ปลัดเทศบาลในประเทศไทย (ภายใตโครงการใหทุนวิจัยเกี่ยวกับ Asean สําหรับอาจารยและนักศึกษา)

๑,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผนดิน คณะรัฐประศาสนศาสตร

  - โครงการนโยบายพลังงานภายใตการรวมกลุมของ ASEAN (ภายใตโครงการใหทุนวิจัยเกี่ยวกับ Asean

 สําหรับอาจารยและนักศึกษา)

๑,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผนดิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

  - แผนงานวิจัยรายจายทางภาษี : ประสิทธิภาพ การกระจายรายได และการออม ๕,๗๓๒,๐๐๐ เงินแผนดิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

  - แผนงานวิจัยการรวมกลุมทางการเงินของอาเซียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : ประโยชนที่คาดหวังและ

ความเสี่ยงที่เกี่ยวของ

๑,๑๕๔,๕๐๐ เงินแผนดิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

  - โครงการเศรษฐศาสตรการจัดการแรงงานขามชาติในประเทศไทย ๒,๐๘๙,๐๐๐ เงินแผนดิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

  - โครงการวิเคราะหตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมกองทุนรวมของไทยภายหลังการรวมกลุม

ประชาคมเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (AEC)

๑,๑๐๒,๐๐๐ เงินแผนดิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

  - โครงการการพัฒนาระบบการกํากับดูแลที่สอดคลองตามหลักธรรมาภิบาลสําหรับกิจการสหกรณใน

ประเทศไทย

๑,๕๐๐,๐๐๐ เงินแผนดิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

  - โครงการความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากมาตรการพันธุไมหวงหาม ๖๐๐,๐๐๐ เงินแผนดิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

  - โครงการทุนทางสังคมกับการเสริมสรางทุนมนุษยในเขตเมือง : กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยกับ

กัมพูชา (ภายใตโครงการใหทุนวิจัยเกี่ยวกับ Asean สําหรับอาจารยและนักศึกษา)

๔๕๐,๐๐๐ เงินแผนดิน คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

  - โครงการการศึกษาความเสี่ยงของสารกอมะเร็งและสารกอกลายพันธุในดินตะกอนของพื้นที่อาวพราว 

จังหวัดระยอง

๑,๘๐๐,๐๐๐ เงินแผนดิน คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

  - โครงการอาเซียน : กรณีศึกษาบทบาทและวาทกรรมของสื่อสารมวลชนในกลุมประเทศลุมน้ําโขง 

(ภายใตโครงการใหทุนวิจัยเกี่ยวกับ Asean สําหรับอาจารยและนักศึกษา)

๑,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผนดิน คณะภาษาและการสื่อสาร

  - โครงการการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนของประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน 

(ภายใตโครงการใหทุนวิจัยเกี่ยวกับ Asean สําหรับอาจารยและนักศึกษา)

๗๕๐,๐๐๐ เงินแผนดิน คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ยุทธศาสตรที่ ๖ การรักษาความเปนเลิศทางวิชาการดานหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเดนและสอดคลองกับความตองการของสังคม (ตอ)



ยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน    ผูรับผิดชอบ

กลยุทธที่ ๖.๒ สงเสริมเวทีการนําเสนอผลงานนวัตกรรมดานพัฒนบริหารศาสตรดวยการบูรณาการองคความรู (ตอ)

  - โครงการการวิจัยระบบการบริหารจัดการคนดีคนเกงภาครัฐ (ภายใตโครงการใหทุนวิจัยเกี่ยวกับ 

Asean สําหรับอาจารยและนักศึกษา)

๔๐๐,๐๐๐ เงินแผนดิน คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

  - โครงการการมีสวนรวมของประชาชนในการแกปญหาความขัดแยงดานสิ่งแวดลอม เปรียบเทียบ 

กรณีศึกษาโครงการอุตสาหกรรมระยอง (บานคาย) และโครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดปราจีนบุรี

๖๐๔,๘๐๐ เงินแผนดิน คณะบริหารการพัฒนา

สิ่งแวดลอม

  - แผนงานวิจัยโครงการปฏิรูปกฎหมายเพื่อปองกันการทุจริตและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมบน

พื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล

๓,๓๐๐,๐๐๐ เงินแผนดิน คณะนิติศาสตร

  - โครงการเสริมสรางขีดความสามารถการสรางมูลคาเพิ่มในผลิตภัณฑการทองเที่ยวของผูประกอบการ

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว (ภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศกและผูประกอบการอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยว)

๒,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผนดิน คณะการจัดการการทองเที่ยว

  - โครงการพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรคเพื่อการสรางรายไดจากการทองเที่ยวและบริการบนฐาน

คุณธรรมอยางยั่งยืนของบุคลากรดานการทองเที่ยวและบริการ (ภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพ

มัคคุเทศกและผูประกอบการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว)

๒,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผนดิน คณะการจัดการการทองเที่ยว

  - โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานการทองเที่ยวและบริการเพื่อเปนกลไกการเตรียมพรอมใน

การเขาสูประชาคมอาเซียน (ภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศกและผูประกอบการอุตสาหกรรม

การทองเที่ยว)

๒,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผนดิน คณะการจัดการการทองเที่ยว

  - โครงการสํารวจเพื่อการจําแนกตลาดกลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติ จากพฤติกรรมการเดินทางเพื่อ

การชอปปงในเขตการคาชายแดนไทยและแนวทางการเพิ่มมูลคาสินคาและบริการดานการทองเที่ยว และ

บริการ เพื่อรองรับความตองการของตลาดเปาหมายจากกลุมประเทศอาเซียนแถบลุมน้ําโขง (ภายใต

โครงการใหทุนวิจัยเกี่ยวกับ Asean สําหรับอาจารยและนักศึกษา)

๑,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผนดิน คณะการจัดการการทองเที่ยว

  - โครงการการพัฒนาขีดความสามารถของการทองเที่ยวโดยชุมชนในกลุมมหัศจรรยสองสมุทรสูระบบ

การทองเที่ยวที่ยั่งยืน

๒,๙๓๐,๐๐๐ เงินแผนดิน คณะการจัดการการทองเที่ยว

ยุทธศาสตรที่ ๖ การรักษาความเปนเลิศทางวิชาการดานหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเดนและสอดคลองกับความตองการของสังคม (ตอ)



ยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน    ผูรับผิดชอบ

กลยุทธที่ ๖.๒ สงเสริมเวทีการนําเสนอผลงานนวัตกรรมดานพัฒนบริหารศาสตรดวยการบูรณาการองคความรู (ตอ)

  - โครงการจัดทํารูปแบบพัฒนาศักยภาพของอาจารยสาขาการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการสู

การเปนศูนยกลางดานการศึกษาแหงอาเซียน

๒,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผนดิน คณะการจัดการการทองเที่ยว

  - โครงการการพัฒนาโซอุปทานการทองเที่ยวในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อรองรับการเปดเสรี

ประชาคมอาเซียน

๗,๑๐๐,๐๐๐ เงินแผนดิน คณะการจัดการการทองเที่ยว

  - โครงการนโยบายระดับชาติในการสงเสริมการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อเพิ่มระยะเวลาการพํานักใน

เมืองทองเที่ยวชายแดนหลักของไทย

๖,๕๐๐,๐๐๐ เงินแผนดิน คณะการจัดการการทองเที่ยว

  - โครงการแนวทางการพัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมการทองเที่ยวสําหรับนักทองเที่ยวคุณภาพสูง และ

แนวทางการทําการตลาดสําหรับกลุมจังหวัดทองเที่ยวภาคเหนือตอนบน และภาคใตฝงอันดามัน

๔,๕๐๐,๐๐๐ เงินแผนดิน คณะการจัดการการทองเที่ยว

  - โครงการกลยุทธการสื่อสารเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (ภายใตโครงการพัฒนาสถาบันสูการ

เปนมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน)

๑,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผนดิน คณะนิเทศศาสตรและ

นวัตกรรมการจัดการ

  - โครงการการสื่อสารเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาจังหวัดชายแดน

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต (ภายใตโครงการใหทุนวิจัยเกี่ยวกับ Asean สําหรับ

อาจารยและนักศึกษา)

๑,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผนดิน คณะนิเทศศาสตรและ

นวัตกรรมการจัดการ

  - โครงการปจจัยเพื่อการสงเสริมและพัฒนาความผาสุขและความสุขของคนชราในประเทศไทย ๖๓๖,๐๐๐ เงินแผนดิน คณะนิเทศศาสตรและ

นวัตกรรมการจัดการ
  - โครงการการวิเคราะหสถาบันภาครัฐในประเทศกลุมอาเซียนในการเสริมสรางศักยภาพในการปรับตัว

ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ภายใตโครงการใหทุนวิจัยเกี่ยวกับ Asean สําหรับอาจารยและ

นักศึกษา)

๔๐๐,๐๐๐ เงินแผนดิน คณะบริหารการพัฒนา

สิ่งแวดลอม

  - โครงการการพัฒนามาตรการทางกฎหมายสิ่งแวดลอม เพื่อรองรับผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากการ

เขาสูประชาคมอาเซียน (ภายใตโครงการใหทุนวิจัยเกี่ยวกับ Asean สําหรับอาจารยและนักศึกษา)

๓๕๐,๐๐๐ เงินแผนดิน คณะบริหารการพัฒนา

สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ ๖ การรักษาความเปนเลิศทางวิชาการดานหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเดนและสอดคลองกับความตองการของสังคม (ตอ)



ยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน    ผูรับผิดชอบ

กลยุทธที่ ๖.๒ สงเสริมเวทีการนําเสนอผลงานนวัตกรรมดานพัฒนบริหารศาสตรดวยการบูรณาการองคความรู (ตอ)

  - โครงการผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการใชพลังงานในภาคธุรกิจทองเที่ยวภายหลังการเปดประชาคม

อาเซียน กรณีศึกษา : อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (ภายใตโครงการใหทุนวิจัยเกี่ยวกับ Asean 

สําหรับอาจารยและนักศึกษา)

๔๕๐,๐๐๐ เงินแผนดิน คณะบริหารการพัฒนา

สิ่งแวดลอม

  - โครงการแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของประเทศไทย กรณีศึกษาอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน ๘๗๔,๐๐๐ เงินแผนดิน คณะบริหารการพัฒนา

สิ่งแวดลอม
  - โครงการการจัดการแรงงานขามชาติในอาเซียน : บทเรียนและขอเสนอเชิงนโยบาย (ภายใตโครงการ

ใหทุนวิจัยเกี่ยวกับ Asean สําหรับอาจารยและนักศึกษา)

๑,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผนดิน วิทยาลัยนานาชาติ

  - โครงการการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อการจัดการชิ้นสวนซากรถยนตของ

ประเทศไทย

๑,๕๗๖,๗๐๐ เงินแผนดิน วิทยาลัยนานาชาติ

  - โครงการจัดประชุมวิชาการในวันสถาปนาสถาบัน (ภายใตโครงการพัฒนาสถาบันสูการเปน

มหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน)

๑,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผนดิน สํานักวิจัย

  - โครงการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ICADA) (ภายใตโครงการพัฒนาสถาบันสูการเปน

มหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน)

๑,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผนดิน สํานักวิจัย

  - โครงการการจัดประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ (ภายใตโครงการพัฒนาสถาบันสูการเปน

มหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน)

๘๐๐,๐๐๐ เงินแผนดิน สํานักวิจัย

  - โครงการการเตรียมความพรอมของแรงงานฝมือไทย เพื่อรองรับการเขามาของแรงงานจากกลุม AEC 

(ภายใตโครงการใหทุนวิจัยเกี่ยวกับ Asean สําหรับอาจารยและนักศึกษา)

๖๐๐,๐๐๐ เงินแผนดิน สํานักวิจัย

  - โครงการการพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของคนไทยหลังการเขาสูกลุมประชาคมอาเซียน (ภายใต

โครงการใหทุนวิจัยเกี่ยวกับ Asean สําหรับอาจารยและนักศึกษา)

๖๐๐,๐๐๐ เงินแผนดิน สํานักวิจัย

  - แผนงานวิจัยความอยูดีมีสุขของผูสูงอายุไทย รอบที่ ๒ ๑๓,๖๐๐,๐๐๐ เงินแผนดิน สํานักวิจัย

  - โครงการความเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของประชาชน : ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ๒,๓๔๐,๐๐๐ เงินแผนดิน สํานักวิจัย

ยุทธศาสตรที่ ๖ การรักษาความเปนเลิศทางวิชาการดานหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเดนและสอดคลองกับความตองการของสังคม (ตอ)



ยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน    ผูรับผิดชอบ

กลยุทธที่ ๖.๒ สงเสริมเวทีการนําเสนอผลงานนวัตกรรมดานพัฒนบริหารศาสตรดวยการบูรณาการองคความรู (ตอ)

  - โครงการการสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูการเปดเสรีอาเซียนในภาคการ

เกษตร

๕๔๒,๐๐๐ เงินแผนดิน สํานักวิจัย

  - โครงการการเชื่อมโยงหวงโซอุปทานและโลจิสติสเพื่อใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการสงออก

ยางพาราของกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไปสูประเทศจีน

๒,๔๖๖,๘๐๐ เงินแผนดิน สํานักวิจัย

  - โครงการความเหลื่อมล้ําดานการเขาถึงบริการสาธารณสุขในประเทศไทย : กรณีศึกษาผูมีสิทธิ

หลักประกันสุขภาพถวนหนา

๑,๕๐๐,๐๐๐ เงินแผนดิน สํานักวิจัย

  - โครงการนโยบายสงเสริมและพัฒนา "อุตสาหกรรมสีเขียว" และการนํานโยบายไปปฏิบัติในอาเซียน : 

ปจจัยความสําเร็จในการกําหนดนโยบายและการนํานโยบายไปปฏิบัติ

๑,๑๕๑,๐๐๐ เงินแผนดิน ศูนยอาเซียนและเอเชียศึกษา

  - โครงการขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยในบริบทอาเซียน : กรณีศึกษาของกลุม

อุตสาหกรรมในประเทศไทย

๑,๓๙๑,๐๐๐ เงินแผนดิน ศูนยอาเซียนและเอเชียศึกษา

  - โครงการกระบวนการเปลี่ยนผานของแนวนโยบายสงเสริม "ชาตินิยม" กับ "ภูมิภาคนิยม" ในเอเชีย : 

กรณีศึกษา "ประชาคมอาเซียน"

๑,๒๖๗,๐๐๐ เงินแผนดิน ศูนยอาเซียนและเอเชียศึกษา

  - โครงการศึกษาปจจัยความสําเร็จในการบูรณาการการประยุกตใชกลไกและมาตรการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐและการศึกษาเปรียบเทียบความมุงมั่นในนโยบาย

ธรรมาภิบาลและความโปรงใสของประเทศอาเซียนที่มีผลตอการสงเสริมความเขมแข็งในการเปน

ประชาคมอาเซียน

๑,๕๐๐,๐๐๐ เงินแผนดิน ศูนยอาเซียนและเอเชียศึกษา

  - โครงการสรางความเขมแข็งดานการวิจัย ๒,๐๐๐,๐๐๐ เงินรายไดของสถาบัน สํานักวิจัย
  - โครงการพัฒนาเครือขายตางประเทศและการประชุมนานาชาติของผูบริหารสถาบัน ๓,๐๐๐,๐๐๐ เงินรายไดของสถาบัน กลุมงานกิจการนานาชาติ 

กองงานผูบริหาร

  - โครงการพัฒนากรณีศึกษาเพื่อกาวสูความเปนสากล ๑,๕๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารธุรกิจ

  - โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร ๑๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

  - โครงการสงเสริมการนําผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ๒๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ ๖ การรักษาความเปนเลิศทางวิชาการดานหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเดนและสอดคลองกับความตองการของสังคม (ตอ)



ยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน    ผูรับผิดชอบ

กลยุทธที่ ๖.๒ สงเสริมเวทีการนําเสนอผลงานนวัตกรรมดานพัฒนบริหารศาสตรดวยการบูรณาการองคความรู (ตอ)

  - โครงการสงเสริมใหอาจารยและนักศึกษาสงงานวิจัย/วิทยานิพนธเขาประกวด ๑๕,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
  - โครงการศึกษาและพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ บนฐานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และ/หรือ โครงการจัดทําเอกสารทางวิชาการ

๑๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

  - โครงการประชุมวิชาการประจําปของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย HRD Intelligence ๑๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
  - โครงการ HRD Research Day ๑๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
  - โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ๒๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนิติศาสตร
  - โครงการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติดานสิ่งแวดลอม ๑๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะบริหารการพัฒนา

สิ่งแวดลอม
  - โครงการการจัดสัมมนาระดับนานาชาติ ๑,๐๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ วิทยาลัยนานาชาติ
  - ทุนรางวัลเพื่อการศึกษาหรือคนควาในวิทยาการงานวิจัยสมบูรณแบบ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ทุนสงเสริมและพัฒนางานวิจัย สํานักวิจัย
  - ทุนรางวัลคนควาในวิทยาการงานวิจัยที่ดําเนินการแลวและไดรับการตีพิมพในวารสารที่อยูใน

ฐานขอมูลสากล ISI

๒๐๐,๐๐๐ ทุนสงเสริมและพัฒนางานวิจัย สํานักวิจัย

  - ทุนรางวัลเพื่อการศึกษาหรือคนควาในวิทยาการการเขียนตํารา ๔๕๐,๐๐๐ ทุนสงเสริมและพัฒนางานวิจัย สํานักวิจัย
  - ทุนรางวัลคนควาในวิทยาการการพัฒนากรณีศึกษา ๙๖๖,๐๐๐ ทุนสงเสริมและพัฒนางานวิจัย สํานักวิจัย
  - ทุนรางวัลคนควาในวิทยาการงานวิจัยที่มีผลกระทบในเชิงนโยบายสูง ๒,๐๐๐,๐๐๐ ทุนสงเสริมและพัฒนางานวิจัย สํานักวิจัย
  - ทุนรางวัลคนควาในวิทยาการจัดทําขอเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยงบประมาณแผนดิน ๓๕๐,๐๐๐ ทุนสงเสริมและพัฒนางานวิจัย สํานักวิจัย
  - ทุนรางวัลคนควาในวิทยาการการสงบทความวิจัย เพื่อรับการพิจารณาตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ๖๐,๐๐๐ ทุนสงเสริมและพัฒนางานวิจัย สํานักวิจัย
  - รางวัลผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ๒,๑๗๐,๐๐๐ ทุนสงเสริมและพัฒนางานวิจัย สํานักวิจัย
  - ทุนรางวัลคนควาในวิทยาการการเผยแพรบทความวิจัย เพื่อการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ๕๐,๐๐๐ ทุนสงเสริมและพัฒนางานวิจัย สํานักวิจัย
  - ทุนรางวัลคนควาในวิทยาการงานวิจัยสมทบโครงการวิจัยงบประมาณแผนดิน ๔๐๐,๐๐๐ ทุนสงเสริมและพัฒนางานวิจัย สํานักวิจัย
  - ทุนรางวัลคนควาในวิทยาการขอจดสิทธบัตรและอนุสิทธิบัตร ๕๐,๐๐๐ ทุนสงเสริมและพัฒนางานวิจัย สํานักวิจัย
  - ทุนเขียนบทความวิจัย (งานสถาปนาสถาบัน) ๒,๔๐๐,๐๐๐ ทุนสงเสริมและพัฒนางานวิจัย สํานักวิจัย

ยุทธศาสตรที่ ๖ การรักษาความเปนเลิศทางวิชาการดานหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเดนและสอดคลองกับความตองการของสังคม (ตอ)



ยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน    ผูรับผิดชอบ

  - โครงการสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ๒,๑๖๐,๐๐๐ เงินแผนดิน กองบริการการศึกษา

  - โครงการประกวดผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ดานพัฒนบริหารศาสตร และโครงการประกวด

ผลงานวิชาการระดับชาติ ดานพัฒนบริหารศาสตร ประจําป ๒๕๕๙

๗๐๐,๐๐๐ เงินรายไดของสถาบัน สํานักวิจัย

  - โครงการประกวดวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา เครือขายพัฒนบริหารศาสตร ๘๐๐,๐๐๐ เงินรายไดของสถาบัน กองบริการการศึกษา

  - โครงการเตรียมความพรอมกอนสําเร็จการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคปกติ ๗๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร

  - โครงการฝกงานสําหรับนักศึกษาภาคปกติ ๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร

  - โครงการสนับสนุนใหนักศึกษาปริญญาโทเขียนวิทยานิพนธ/สารนิพนธเพื่อประกวดและ/หรือตีพิมพ ๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

  - โครงการ The BLUE Shade พลัง SHRD ๒๕ ป แหงการเติบโต คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย ๑,๐๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

  - โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับนานาชาติ ๓๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนิติศาสตร

  - โครงการทุนการศึกษา ๕๗๔,๒๐๐ เงินทุนคณะ วิทยาลัยนานาชาติ

กลยุทธที่ ๖.๓ พัฒนานักศึกษาใหมีสมรรถนะหลักเพื่อตอบสนองโลกการทํางานในศตวรรษที่ ๒๑

ยุทธศาสตรที่ ๖ การรักษาความเปนเลิศทางวิชาการดานหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเดนและสอดคลองกับความตองการของสังคม (ตอ)



๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘

ลําดับ

ตัวชี้วัด
เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

เปาหมายตัวชี้วัด 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.
ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด ผูกํากับ/ติดตามตัวชี้วัด

เปาประสงค ๖ รักษาความเปนเลิศทางวิชาการดาน

หลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความ

โดดเดนและสอดคลองกับความตองการของสังคม

กลยุทธ ๖.๑ พัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการสหวิชาการ

ใหสอดคลองบริบท และความตองการของผูใชบัณฑิต

กลยุทธ ๖.๒ สงเสริมเวทีการนําเสนอผลงาน

นวัตกรรมดานพัฒนบริหารศาสตรดวยการบูรณาการ

องคความรู

กลยุทธ ๖.๓ พัฒนานักศึกษาใหมีสมรรถนะหลักเพื่อ

ตอบสนองโลกการทํางานในศตวรรษที่ ๒๑

๓๕ KWI (+10) คณะ/สํานักสงใบสมัคร และ/ หรือเอกสารที่

เกี่ยวของ เพื่อใหองคการที่ใหการรับรอง พิจารณา

คุณสมบัติเบื้องตน และไดรับการยอมรับเขาสู

กระบวนการ

๓ หลักสูตร/คณะ  - ๑ คณะ ๓ คณะ คณบดี ๑๒ คณะ/วิทยาลัย รองอธิการบดีฝายวางแผน

๓๖ KPI ๖/๑ : รอยละของหลักสูตรที่เขาสูกระบวนการ

รับรองมาตรฐานระดับสากล (AACSB, TedQual, 

EPAS, AUN - QA)

รอยละ ๒๐ รอยละ ๙.๕๒ รอยละ ๙.๗๖ รอยละ ๑๔.๖๓ คณบดี ๑๒ คณะ/วิทยาลัย รองอธิการบดีฝายวิชาการ

๓๗ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.)

รอยละ ๑๐๐ - - รอยละ ๖๘.๘๒ คณบดี ๑๒ คณะ/วิทยาลัย และ

ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

๓๘ ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต รอยละ ๘๕ รอยละ ๘๗.๑๐ รอยละ ๘๙.๗๐ รอยละ ๘๑.๓๒ คณบดี ๑๒ คณะ/วิทยาลัย และ

ผูอํานวยการกองแผนงาน

รองอธิการบดีฝายวางแผน

๓๙ ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

(สกอ. ตัวบงชี้ที่ ๕.๓)

๔ คะแนนตามเกณฑ สกอ. - - ๔ คะแนนตามเกณฑ สกอ. ผูอํานวยการกองแผนงาน รองอธิการบดีฝายวางแผน

๔๐ จํานวนของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร

ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ

ราชการ ๔ ป) (เฉพาะเงินงบประมาณแผนดิน)

๒ โครงการ  - โครงการ ๔ โครงการ ๓ โครงการ คณบดี ๑๒ คณะ/วิทยาลัย/

ผูอํานวยการสํานักวิจัย

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ



๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘

ลําดับ

ตัวชี้วัด
เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

เปาหมายตัวชี้วัด 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.
ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด ผูกํากับ/ติดตามตัวชี้วัด

๔๑ จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นําไปใชประโยชนใน

เชิงพาณิชย/ประโยชนตอสังคม ชุมชน (ตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป) (เฉพาะเงินงบประมาณ

แผนดิน)

๒ โครงการ  - โครงการ ๔ โครงการ ๗ โครงการ คณบดี ๑๒ คณะ/วิทยาลัย/

ผูอํานวยการสํานักวิจัย

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ

จํานวนโครงการวิจัย (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป) ๑๕๖ โครงการ ๓๖๘ โครงการ ๔๐๘ โครงการ ๓๗๙ โครงการ

        - เงินงบประมาณแผนดิน (๔๔ โครงการ) (๑๑ โครงการ) (๑๗ โครงการ) (๒๐ โครงการ) คณบดี ๑๒ คณะ/วิทยาลัย/

ผูอํานวยการสํานักวิจัย

        - เงินนอกงบประมาณ (๑๑๒ โครงการ) (๓๕๗ โครงการ) (๓๙๑ โครงการ) (๓๕๙ โครงการ) คณบดี ๑๒ คณะ/วิทยาลัย/

ผูอํานวยการสํานักวิจัย/ผูอํานวยการ

ศูนยบริการวิชาการ

๔๓ จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด 

(ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป) (เฉพาะเงิน

งบประมาณแผนดิน)

๔๔ โครงการ ๑๑ โครงการ ๑๗ โครงการ ๒๐ โครงการ คณบดี ๑๒ คณะ/วิทยาลัย/

ผูอํานวยการสํานักวิจัย

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ

๔๔ จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่

กําหนด (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป) (เฉพาะเงิน

งบประมาณแผนดิน)

๔๔ โครงการ ๑๑ โครงการ ๑๗ โครงการ ๒๐ โครงการ คณบดี ๑๒ คณะ/วิทยาลัย/

ผูอํานวยการสํานักวิจัย

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ

๔๕ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ

งานสรางสรรค (สกอ. ตัวบงชี้ที่ ๒.๑)

๕ คะแนน ตามเกณฑ สกอ.  -  - ๕ คะแนน ตามเกณฑ สกอ. ผูอํานวยการสํานักวิจัย รองอธิการบดีฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ

๔๖ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค (สกอ. 

ตัวบงชี้ที่ ๒.๒)

๔.๕๐ คะแนน ตามเกณฑ สกอ.  -  - ๔.๗๔ คะแนน ตามเกณฑ 

สกอ.
ผูอํานวยการสํานักวิจัย และ

ผูอํานวยการกองแผนงาน

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ

๔๗ ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

(สกอ. ตัวบงชี้ที่ ๒.๓)

๔.๕๐ คะแนน ตามเกณฑ สกอ.  -  - ๔.๙๑ คะแนน ตามเกณฑ 

สกอ.
คณบดี ๑๒ คณะ/วิทยาลัย/

ผูอํานวยการสํานักวิจัย และ

ผูอํานวยการกองแผนงาน

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตรที่ไดงาน

ทําตรงสาขา (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป)

รอยละ ๗๕ รอยละ ๙๔.๖๐ รอยละ ๘๘.๕๒ รอยละ ๙๒.๓๑

    - นักศึกษาภาคปกติ รอยละ ๗๕ รอยละ ๙๔.๖๐ รอยละ ๘๕.๖๐ รอยละ ๘๕.๕๙

    - นักศึกษาภาคพิเศษ รอยละ ๗๕ รอยละ ๙๘.๕๐ รอยละ ๘๙.๐๖ รอยละ ๙๓.๑๘

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ

๔๘ คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย (ยกเวน

คณะสถิติประยุกต)/ผูอํานวยการ

กองแผนงาน

รองอธิการบดีฝายวางแผน

๔๒



๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘

ลําดับ

ตัวชี้วัด
เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

เปาหมายตัวชี้วัด 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.
ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด ผูกํากับ/ติดตามตัวชี้วัด

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร ที่ไดงาน

ทํา ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา

 ๑ ป (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป)

รอยละ ๘๐ รอยละ ๙๔.๔๐ รอยละ ๙๑.๑๕ รอยละ ๘๗.๐๒

    - นักศึกษาภาคปกติ รอยละ ๘๓.๙๐ รอยละ ๖๙.๒๕ รอยละ ๕๑.๙๗

    - นักศึกษาภาคพิเศษ รอยละ ๙๘.๑๐ รอยละ ๙๗.๗๕ รอยละ ๙๗.๕๖

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร (ตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป)

๒,๒๙๖ คน ๑,๘๖๘ คน ๒,๕๔๐ คน ๒,๗๐๖ คน

    - นักศึกษาภาคปกติ (๕๕๑ คน) ๓๕๙ คน ๕๔๐ คน ๖๕๔ คน

    - นักศึกษาภาคพิเศษ (๑,๗๔๕ คน) ๑,๕๐๙ คน ๒,๐๐๐ คน ๒,๐๕๒ คน

รอยละผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร จบ

การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ

ราชการ ๔ ป)

    - นักศึกษาภาคปกติ รอยละ ๑๐๐ รอยละ ๑๐๐ รอยละ ๑๐๐ รอยละ ๑๐๐

    - นักศึกษาภาคพิเศษ รอยละ ๑๐๐ รอยละ ๑๐๐ รอยละ ๑๐๐ รอยละ ๑๐๐

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร จบ

การศึกษาตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กําหนด (ตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป)

    - นักศึกษาภาคปกติ รอยละ ๘๐ รอยละ ๗๗.๗๒ รอยละ ๘๖.๔๘ รอยละ ๙๑.๗๔

    - นักศึกษาภาคพิเศษ รอยละ ๘๐ รอยละ ๙๒.๒๕ รอยละ ๙๒.๗๐ รอยละ ๗๗.๓๙

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ที่ไดงานทําตรงสาขา (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ

ราชการ ๔ ป)

    - นักศึกษาภาคปกติ รอยละ ๗๕ รอยละ ๙๕.๙๐ รอยละ ๘๓.๓๓ รอยละ ๘๙.๓๓

    - นักศึกษาภาคพิเศษ รอยละ ๗๕ รอยละ ๙๘.๔๐ รอยละ ๙๐.๙๙ รอยละ ๘๙.๐๘

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ที่ไดงานทํา ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพ

อิสระภายในระยะเวลา ๑ ป (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ

ราชการ ๔ ป)

รอยละ ๘๐ รอยละ ๙๓.๒๐ รอยละ ๘๘.๗๓ รอยละ ๘๑.๔๐

    - นักศึกษาภาคปกติ รอยละ ๘๕.๙๐ รอยละ ๘๔.๐๐ รอยละ ๖๙.๓๙

    - นักศึกษาภาคพิเศษ รอยละ ๙๗.๐๐ รอยละ ๙๔.๐๓ รอยละ ๙๗.๓๐

๔๙

๕๐

คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย (ยกเวน

คณะสถิติประยุกต)/ผูอํานวยการ

กองแผนงาน

รองอธิการบดีฝายวางแผน

คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย (ยกเวน

คณะสถิติประยุกต)/ผูอํานวยการ

กองบริการการศึกษา

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย (ยกเวน

คณะสถิติประยุกต)/ผูอํานวยการ

กองบริการการศึกษา

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

คณบดี ๑๑ คณะ/วิทยาลัย (ยกเวน

คณะสถิติประยุกต)/ผูอํานวยการ

กองบริการการศึกษา

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

๕๑

๕๒

คณบดีคณะสถิติประยุกต/

ผูอํานวยการกองแผนงาน

รองอธิการบดีฝายวางแผน

คณบดีคณะสถิติประยุกต/

ผูอํานวยการกองแผนงาน

รองอธิการบดีฝายวางแผน

๕๓

๕๔



๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘

ลําดับ

ตัวชี้วัด
เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

เปาหมายตัวชี้วัด 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.
ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด ผูกํากับ/ติดตามตัวชี้วัด

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป)

๑๙๙ คน ๒๐๓ คน ๒๔๐ คน ๓๑๑ คน

    - นักศึกษาภาคปกติ (๗๔ คน) ๘๑ คน ๑๑๐ คน ๑๑๐ คน

    - นักศึกษาภาคพิเศษ (๑๒๕ คน) ๑๒๒ คน ๑๓๐ คน ๒๐๑ คน

รอยละผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

(ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป)

    - นักศึกษาภาคปกติ รอยละ ๑๐๐ รอยละ ๑๐๐ รอยละ ๑๐๐ รอยละ ๑๐๐

    - นักศึกษาภาคพิเศษ รอยละ ๑๐๐ รอยละ ๑๐๐ รอยละ ๑๐๐ รอยละ ๑๐๐

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี จบการศึกษาตามหลักสูตรในระยะเวลาที่

กําหนด (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป)

    - นักศึกษาภาคปกติ รอยละ ๗๐ รอยละ ๕๖.๗๙ รอยละ ๗๕.๔๕ รอยละ ๘๕.๔๖

    - นักศึกษาภาคพิเศษ รอยละ ๗๐ รอยละ ๔๖.๗๒ รอยละ ๗๔.๖๒ รอยละ ๘๓.๕๘

๕๘ - ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใน

ระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

(สกอ. ตัวบงชี้ที่ ๒.๒)

รอยละ ๔๐ 

ตามเกณฑ สกอ.
- - - คณบดี ๑๒ คณะ/วิทยาลัย และ

ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

๕๙ - ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใน

ระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

(สกอ. ตัวบงชี้ที่ ๒.๒)

รอยละ ๘๐ 

ตามเกณฑ สกอ.
- - - คณบดี ๑๒ คณะ/วิทยาลัย และ

ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

๕๖

๕๗

คณบดีคณะสถิติประยุกต/ผูอํานวยการ

กองบริการการศึกษา

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

คณบดีคณะสถิติประยุกต/ผูอํานวยการ

กองบริการการศึกษา

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

คณบดีคณะสถิติประยุกต/ผูอํานวยการ

กองบริการการศึกษา

รองอธิการบดีฝายวิชาการ๕๕



ยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน    ผูรับผิดชอบ

กลยุทธที่ ๗.๑ พัฒนากลไกการเรียนการสอน การวิจัย ในการใหบริการวิชาการแกสังคม (Student Project) 

  - โครงการบริการวิชาการแกสังคม สํานักสิริพัฒนา ๕๐๐,๐๐๐ เงินแผนดิน สํานักสิริพัฒนา
  - โครงการบริการวิชาการแกสังคม สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓๐๐,๐๐๐ เงินแผนดิน สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - โครงการบริการวิชาการแกสังคม กลุมงานสื่อสารองคการและกิจกรรมเพื่อสังคม 

กองงานผูบริหาร

๘๐๐,๐๐๐ เงินแผนดิน กลุมงานสื่อสารองคการและกิจกรรมเพื่อสังคม 

กองงานผูบริหาร
  - โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนพี่ - โรงเรียนนอง ๒๕,๐๐๐ เงินรายไดของสถาบัน กลุมงานสื่อสารองคการและกิจกรรมเพื่อสังคม 

กองงานผูบริหาร
  - โครงการบูรณาการ CSR รวมกับการเรียนการสอน ๕๐,๐๐๐ เงินรายไดของสถาบัน กลุมงานสื่อสารองคการและกิจกรรมเพื่อสังคม 

กองงานผูบริหาร
  - โครงการ NIDA USR สรางจิตสํานึกชวยเหลือสังคม ๑๐๐,๐๐๐ เงินรายไดของสถาบัน กลุมงานสื่อสารองคการและกิจกรรมเพื่อสังคม 

กองงานผูบริหาร
  - โครงการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม ๑๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
  - โครงการสถิติประยุกตเพื่อชุมชน ๔๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะสถิติประยุกต
  - โครงการอุดหนุนกิจกรรมวิชาการ ๕๐๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะสถิติประยุกต
  - โครงการฝกอบรมดานพัฒนาสังคม ๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

  - โครงการเสวนาการสื่อสารเพื่อการพัฒนาในความเปนประชาคมอาเซียน (ภายใต

โครงการพัฒนาสถาบันสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อรองรับการเขาสูประชาคม

อาเซียน)

๕๐๐,๐๐๐ เงินแผนดิน คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ

  - โครงการประชารวมใจคืนความสดใสใหคลองแสนแสบ ๔๐๐,๐๐๐ เงินรายไดของสถาบัน กลุมงานสื่อสารองคการและกิจกรรมเพื่อสังคม 

กองงานผูบริหาร

ยุทธศาสตรที่ ๗ การเสริมสรางบทบาทและความรับผิดชอบตอสังคม

กลยุทธที่ ๗.๒ เสริมสรางบทบาทดานการชี้นําทางวิชาการ เพื่อตอบสนองความตองการของสังคมผานการกําหนดภาระงาน



ยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน    ผูรับผิดชอบ

กลยุทธที่ ๗.๒ เสริมสรางบทบาทดานการชี้นําทางวิชาการ เพื่อตอบสนองความตองการของสังคมผานการกําหนดภาระงาน (ตอ)

  - โครงการสรางเครือขายกิจกรรมเพื่อสังคมสูการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

๑๐๐,๐๐๐ เงินรายไดของสถาบัน กลุมงานสื่อสารองคการและกิจกรรมเพื่อสังคม 

กองงานผูบริหาร
  - โครงการของศูนยสํารวจความคิดเห็นของประชาชน "นิดาโพล" ๖,๐๐๐,๐๐๐ เงินรายไดของสถาบัน ศูนยสํารวจความคิดเห็น "นิดาโพล"

ยุทธศาสตรที่ ๗ การเสริมสรางบทบาทและความรับผิดชอบตอสังคม (ตอ)



๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘

ลําดับ

ตัวชี้วัด
เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

เปาหมายตัวชี้วัด 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.
ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด ผูกํากับ/ติดตามตัวชี้วัด

เปาประสงค ๗ เสริมสรางบทบาทและความ

รับผิดชอบตอสังคม

กลยุทธ ๗.๑ พัฒนากลไกการเรียนการสอน การวิจัย 

ในการใหบริการวิชาการแกสังคม (student project)

กลยุทธ ๗.๒ เสริมสรางบทบาทดานการชี้นําทาง

วิชาการ เพื่อตอบสนองความตองการของสังคมผาน

การกําหนดภาระงาน

๖๐ KPI ๗/๑ : จํานวนกิจกรรม/โครงการเพื่อสังคม หรือ

ความรับผิดชอบตอสังคม

๑๖ กิจกรรม/โครงการ - - - คณบดี ๑๒ คณะ/วิทยาลัย และ

ผูอํานวยการกองงานผูบริหาร

รองอธิการบดีฝายวางแผน

รอยละของผูเขารับบริการนําความรูไปใชประโยชน

   - เฉพาะโครงการที่ไดรับงบประมาณแผนดินและที่

ดําเนินการโดยสํานักสิริพัฒนา สํานักเทคโนโลยี

สารสนเทศ และกองงานผูบริหาร (ตัวชี้วัด สงป.)

รอยละ ๘๙.๓๕ รอยละ ๘๗.๘๒ รอยละ ๘๖.๑๕ ผูอํานวยการสํานักสิริพัฒนา/

ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยี

สารสนเทศ/กองงานผูบริหาร

   - โครงการฝกอบรมของสถาบันทุกโครงการ 

(ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป)

รอยละ ๘๙.๖๑ รอยละ ๘๘.๔๘ รอยละ ๘๖.๑๕ คณบดี ๑๒ คณะ/วิทยาลัย/

ผูอํานวยการสํานักสิริพัฒนา

รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ/หนวยงาน/

องคกรที่รับบริการวิชาการตอประโยชนจากการบริการ

   - เฉพาะโครงการที่ไดรับงบประมาณแผนดินและที่

ดําเนินการโดยสํานักสิริพัฒนา สํานักเทคโนโลยี

สารสนเทศ และกองงานผูบริหาร (ตัวชี้วัด สงป.)

รอยละ ๘๙.๓๙ รอยละ ๘๙.๓๕ รอยละ ๘๗.๘๒ ผูอํานวยการสํานักสิริพัฒนา/

ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยี

สารสนเทศ/กองงานผูบริหาร

   - โครงการฝกอบรมของสถาบันทุกโครงการ 

(ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป)

รอยละ ๘๙.๘๕ รอยละ ๘๙.๖๑ รอยละ ๘๘.๔๘ คณบดี ๑๒ คณะ/วิทยาลัย/

ผูอํานวยการสํานักสิริพัฒนา

จํานวนผูเขารับบริการ (ตัวชี้วัด สงป.)

   - เฉพาะโครงการที่ไดรับงบประมาณแผนดินและที่

ดําเนินการโดยสํานักสิริพัฒนา สํานักเทคโนโลยี

สารสนเทศ และกองงานผูบริหาร (ตัวชี้วัด สงป.)

๑,๙๐๐ คน ๒,๖๘๗ คน ๓,๖๖๑ คน ๒,๕๙๐ คน ผูอํานวยการสํานักสิริพัฒนา/

ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยี

สารสนเทศ/กองงานผูบริหาร

๖๓

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ

๖๑ รอยละ ๘๐

๖๒ รอยละ ๘๕

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ



๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘

ลําดับ

ตัวชี้วัด
เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

เปาหมายตัวชี้วัด 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.
ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด ผูกํากับ/ติดตามตัวชี้วัด

รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการ

ใหบริการ

   - เฉพาะโครงการที่ไดรับงบประมาณแผนดินและที่

ดําเนินการโดยสํานักสิริพัฒนา สํานักเทคโนโลยี

สารสนเทศ และกองงานผูบริหาร (ตัวชี้วัด สงป.)

รอยละ ๙๒.๐๓ รอยละ ๙๑.๕๕ รอยละ ๘๖.๑๕ ผูอํานวยการสํานักสิริพัฒนา/

ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยี

สารสนเทศ/กองงานผูบริหาร

   - โครงการฝกอบรมของสถาบันทุกโครงการ 

(ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป)

รอยละ ๙๐.๒๕ รอยละ ๘๙.๔๖ รอยละ ๘๖.๑๕ คณบดี ๑๒ คณะ/วิทยาลัย/

ผูอํานวยการสํานักสิริพัฒนา

รอยละงานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่

กําหนด

   - เฉพาะโครงการที่ไดรับงบประมาณแผนดินและที่

ดําเนินการโดยสํานักสิริพัฒนา สํานักเทคโนโลยี

สารสนเทศ และกองงานผูบริหาร (ตัวชี้วัด สงป.)

รอยละ ๑๐๐ รอยละ ๑๐๐ รอยละ ๑๐๐ ผูอํานวยการสํานักสิริพัฒนา/

ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยี

สารสนเทศ/กองงานผูบริหาร

   - โครงการฝกอบรมของสถาบันทุกโครงการ 

(ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป)

รอยละ ๑๐๐ รอยละ ๑๐๐ รอยละ ๑๐๐ คณบดี ๑๒ คณะ/วิทยาลัย/

ผูอํานวยการสํานักสิริพัฒนา

๖๖ - การบริการวิชาการแกสังคม (สกอ. ตัวบงชี้ที่ ๓.๑) ๕ คะแนน ตามเกณฑ สกอ.  -  - ๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ. 

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)
ผูอํานวยการกองงานผูบริหาร รองอธิการบดีฝายวางแผน

๖๗ - ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

 (สกอ. ตัวบงชี้ที่ ๔.๑)

๕ คะแนน ตามเกณฑ สกอ.  -  - ๕ คะแนนตามเกณฑ สกอ. 

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)
ผูอํานวยการกองงานผูบริหาร รองอธิการบดีฝายวางแผน

๖๔ รอยละ ๘๕

๖๕ รอยละ ๙๕

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ



ยุทธศาสตร/กลยุทธ/โครงการ จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน    ผูรับผิดชอบ

กลยุทธที่ ๘.๑ บูรณาการการตลาดเชิงรุกและพัฒนาชองทางนําบริการ/ผลิตภัณฑออกสูสังคม เพื่อใหสถาบันเปนที่รูจักอยางกวางขวาง

  - โครงการสรางความตระหนัก การใหความรู และการสื่อสารการจัดการและปองกันภัยพิบัติ 

สําหรับกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ภายใตโครงการพัฒนาสถาบันสูการเปนมหาวิทยาลัย

วิจัยเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน)

๓,๐๐๐,๐๐๐ เงินแผนดิน คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

กลยุทธที่ ๘.๒ พัฒนาการดําเนินงานของศูนยพัฒนาวิชาการของสถาบัน/คณะ ใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ และสามารถสรางรายไดใหกับสถาบัน

  - โครงการของศูนยศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง ๒,๓๐๐,๐๐๐ เงินแผนดิน  และ ศูนยศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง

๒๓๐,๐๐๐ เงินรายไดของสถาบัน

  - โครงการของศูนยอาเซียนและเอเซียศึกษา ๗๐๐,๐๐๐ เงินรายไดของสถาบัน ศูนยอาเซียนและเอเซียศึกษา

  - โครงการจัดตั้งศูนยศึกษาและพัฒนา ๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะภาษาและการสื่อสาร

  - โครงการของศูนยการศึกษาทางกฎหมาย ๔๐,๐๐๐ เงินทุนคณะ คณะนิติศาสตร

ยุทธศาสตรที่ ๘ การพัฒนาความเขมแข็งของศูนยพัฒนาวิชาการตางๆ ของสถาบัน



๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘

ลําดับ

ตัวชี้วัด
เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

เปาหมายตัวชี้วัด 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.
ผูดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด ผูกํากับ/ติดตามตัวชี้วัด

เปาประสงค ๘ พัฒนาความเขมแข็งของศูนยพัฒนา

วิชาการตางๆ ของสถาบัน

กลยุทธ ๘.๑ บูรณาการการตลาดเชิงรุกและพัฒนา

ชองทางนําบริการ/ผลิตภัณฑออกสูสังคม เพื่อให

สถาบันเปนที่รูจักอยางกวางขวาง

กลยุทธ ๘.๒ พัฒนาการดําเนินงานของศูนยพัฒนา

วิชาการของสถาบัน/คณะ ใหเปนที่ยอมรับใน

ระดับชาติ/นานาชาติ และสามารถสรางรายไดใหกับ

สถาบัน

๖๘ KPI ๘/๑ : รอยละของรายได/เงินสนับสนุนที่เพิ่มขึ้น

ของศูนยพัฒนาวิชาการของสถาบัน/คณะ

ขอมูลจริงที่ทําไดของ

ปงบประมาณ ๒๕๕๙

เพิ่มขึ้นรอยละ ๒๘.๖๒

จากปงบประมาณ ๒๕๕๕

เพิ่มขึ้นรอยละ ๑๔.๒๒

จากปงบประมาณ ๒๕๕๖

 - คณบดีคณะบริหารธุรกิจ/คณบดี

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ/คณบดี

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม/

คณบดีคณะภาษาและการสื่อสาร/

คณบดีคณะนิติศาสตร/

ผูอํานวยการศูนยศึกษาเศรษฐกิจ

พอเพียง/ผูอํานวยการศูนย

อาเซียนและเอเซียศึกษา/ 

ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ

รองอธิการบดีฝายวิจัย

และบริการวิชาการ

๖๙ จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการผานศูนยพัฒนา

วิชาการตางๆ ของสถาบัน

๑๓ โครงการ/กิจกรรมตอป ๖ โครงการ/กิจกรรม ๒๐ โครงการ/กิจกรรม ๑๓ โครงการ/กิจกรรม คณบดีคณะบริหารธุรกิจ/คณบดี

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ/คณบดี

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม/

คณบดีคณะภาษาและการสื่อสาร/

คณบดีคณะนิติศาสตร/

ผูอํานวยการศูนยศึกษาเศรษฐกิจ

พอเพียง/ผูอํานวยการศูนย

อาเซียนและเอเซียศึกษา/ 

ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ

รองอธิการบดีฝายวิจัย

และบริการวิชาการ



 
 
 

 
 
 

 
 
 

สวนที่ ๔  
ปฏิทินการติดตามและประเมิน 

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตัริาชการ  
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

กําหนดการ กิจกรรม 

เดือนเมษายน ๒๕๕๙ กองแผนงานแจงหนวยงานรวบรวมผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รอบ ๖ เดือน (ระหวางวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)  

เดอืนเมษายน ๒๕๕๙ หนวยงานจัดสงผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน 
(ระหวางวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) ใหกองแผนงาน 

เดือนเมษายน – 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

กองแผนงานวิเคราะหสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๖ 
เดือน (ระหวางวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) เสนอท่ีประชุม ทคอ. การ
วางแผนและประเมินผล 

เดอืนพฤษภาคม ๒๕๕๙ กองแผนงานวิเคราะหสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๖ 
เดือน (ระหวางวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) นําเสนอท่ีประชุม ทคอ. 
สถาบัน 

เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ กองแผนงานแจงหนวยงานรวบรวมผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
รอบ ๑๒ เดือน (ระหวางวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 

เดอืนตุลาคม ๒๕๕๙ หนวยงานจัดสงผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๑๒ เดือน 
(ระหวางวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) ใหกองแผนงาน 

เดอืนตุลาคม - 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

กองแผนงานวิเคราะหสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๑๒ 
เดือน (ระหวางวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) นําเสนอท่ีประชุม ทคอ. 
การวางแผนและประเมินผล 

เดอืนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ กองแผนงานวิเคราะหสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๑๒ 
เดือน (ระหวางวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) นําเสนอท่ีประชุม ทคอ. 
สถาบัน 

เดอืนธันวาคม ๒๕๕๙ สรุปผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนอท่ีประชุมสภาสถาบัน 

 


	1ปกแผนปฏิบัติราชการ ปี 2559.pdf
	2 คำนำ
	3สารบัญ
	4 ใบแทรก ส่วนที่ 1
	5 บทนำ-กระบวนการจัดทำแผนปฎิบัติราชการ ปี 59
	6 ขั้นตอนการนำแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงานและการติดตามประเมินผล
	7 NIDA – Revisited Strategic Planning (17-11-58)
	Strategy Map

	8 ปรัชญา วิสัยทัศน์ แผน 15 ปี
	ค่านิยมร่วม :

	9 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2559
	10 ใบแทรก ส่วนที่ 2
	11 รวมยุทธศาสตร์ปี59+(ทุกงบ)-บรรจุแผนปฏิบัติราชการปี59+(สุ)
	งบแผ่นดิน59-ok
	เงินรายได้59-ok
	เงินทุนคณะ กองทุน 59-ok
	ภาษาอังกฤษ 59-ok
	กิจกรรมพิเศษ 59-ok
	ภาคพิเศษปี59-ok
	ศูนย์59-ok

	12 ใบแทรก ส่วนที่ 3
	12 โครงการตอบสนองยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
	ยุทธศาสตร์ที่ 1
	ยุทธศาสตร์ที่ 2
	ยุทธศาสตร์ที่ 3
	ยุทธศาสตร์ที่ 4
	ยุทธศาสตร์ที่ 5
	ยุทธศาสตร์ที่ 6
	ยุทธศาสตร์ที่ 7
	ยุทธศาสตร์ที่ 8
	ยุทธศาสตร์
	KPI (2559)

	ยุทธศาสตร์
	KPI (2559)

	ยุทธศาสตร์
	KPI (2559)

	ยุทธศาสตร์
	KPI (2559)

	ยุทธศาสตร์
	KPI (2559)

	ยุทธศาสตร์
	KPI (2559)

	ยุทธศาสตร์
	KPI (2559)

	ยุทธศาสตร์
	KPI (2559)


	13 ใบแทรก ส่วนที่ 4
	14 ปฏิทิน



