
 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

รอบ 12 เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖1 - ๓0 กันยายน ๒๕๖2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน๒๕๖๒  
เห็นชอบผลการประเมินตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ –๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)  

 
  

1



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
รอบ 12 เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓0 กันยายน ๒๕๖๒) 

 
 ตามที่ ที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ มีมติอนุมัติแผนกลยุทธ์  
๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สถาบันบัณฑิตพัฒน- 
บริหารศาสตร์ และได้ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงสู่การปฏิบัติ โดยจัดท า
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ระหว่างอธิการบดีกับคณบดี/ ผู้อ านวยการส านัก/ ผู้อ านวยการ
ศูนย์/ ผู้อ านวยการกอง/ ส านักงาน นั้น 
 สถาบันมอบหมายให้กองแผนงานติดตาม รวบรวม และประเมินผลตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ 12 เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓0 กันยายน ๒๕๖๒) จากระบบ
บริหารจัดการยุทธศาสตร์ (Strategy Management System : SMS) ซึ่งตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๗๘ ตัวชี้วัด (ไม่นับตัวชี้วัดที่ซ้ ากัน) สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “เพ่ิมขีดความสามารถในการหารายได้”   จ านวน ๑๖ ตัวชี้วัด* 
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒  “เพ่ิมชื่อเสียง การยอมรับ Brand Value”  จ านวน ๒๙ ตัวชี้วัด* 
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓  “การปฏิบัติการที่เป็นเลิศ”   จ านวน ๒๑ ตัวชี้วัด 
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔  “ทรัพยากรที่เป็นเลิศ”    จ านวน ๑๒ ตัวชี้วัด 

  หมายเหตุ : * หมายถึง ตัวชี้วัด ๑ ตัว สามารถตอบได้มากกว่า ๑ ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์/ Core-
KPI คือ “ตัวชี้วัด RG ๒.๕ และ RG ๔.๒ ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของหน่วยงานรับบริการฝึกอบรมรายใหม่” อยู่ภายใต้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กลยุทธ์การเพิ่มจ านวนผู้รับบริการ ส่วน “ตัวชี้วัด RG ๒.๓ และ RP ๑๒.๑ ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
ศิษย์เก่าท่ีสมัครเข้าเรียนหลักสูตรอื่นในสถาบัน” อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ และยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

 ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างรอผลการประเมิน จ านวน 7 ตัวชี้วัด (ส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับการ
ส ารวจความพึงพอใจ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการประมวลผล)      

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ 12 เดือน 
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓0 กันยายน ๒๕๖๒) จ านวน 71 ตัวช้ีวัด ในภาพรวม ดังนี้ 
  - ตัวชี้วัดที่สามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย  จ านวน 59 ตัวชี้วัด     คิดเป็น
ร้อยละ 83.10 ของตัวชี้วัดทั้งหมด 
  - ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย    จ านวน 12 ตัวชี้วัด     คิดเป็น
ร้อยละ 16.90 ของตัวชี้วัดทั้งหมด 
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หากจ าแนก ๔ ยุทธศาสตร์ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “เพิ่มขีดความสามารถในการหารายได้” จ านวน ๑5 ตัวชี้วัด  

  - ตัวชี้วัดที่สามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย  จ านวน 11 ตัวชี้วัด     คิดเป็น
ร้อยละ 73.33 ของตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ ๑  
  - ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินการ/ ยังไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 4 ตัวชี้วัด     คิดเป็น
ร้อยละ 26.67 ของตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “เพิ่มช่ือเสียง การยอมรับ Brand Value” จ านวน ๒8 ตัวชี้วัด 
  - ตัวชี้วัดที่สามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย  จ านวน 25 ตัวชี้วัด     คิดเป็น
ร้อยละ 89.29 ของตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ ๒  
  - ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย    จ านวน 3 ตัวชี้วัด     คิดเป็น
ร้อยละ 10.71 ของตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “การปฏิบัติการที่เป็นเลิศ” จ านวน 17 ตัวชี้วัด 
   - ตัวชี้วัดที่สามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย  จ านวน 16 ตัวชี้วัด     คิดเป็น
ร้อยละ 94.12 ของตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
  - ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย    จ านวน 1 ตัวชี้วัด     คิดเป็น
ร้อยละ 5.88 ของตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “ทรัพยากรที่เป็นเลิศ” จ านวน 11 ตัวชี้วัด 
  - ตัวชี้วัดที่สามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย  จ านวน 7 ตัวชี้วัด     คิดเป็น
ร้อยละ 63.64 ของตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
  - ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย    จ านวน 4 ตัวชี้วัด     คิดเป็น
ร้อยละ 36.36 ของตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
   
 รายละเอียดแต่ละตัวชี้วัดฯ ดังนี้ 
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ค่าเป้าหมาย ผลที่ได้

 - รอผลการประเมิน ประมาณเดือนพฤศจกิายน 2562

 - ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้บริจาคเงิน จ านวน  450 คน
 - ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้บริจาคเงิน จ านวน  709 คน

หมายเหตุ

อยู่ระหว่างด าเนินการจดัท าเกณฑ์

ร้อยละที่เพ่ิมข้ึน 21.09

ร้อยละ 62.50

อยูร่ะหว่างรอผลการประเมินฯ

ร้อยละ 57.56

1 เกณฑ์

0 เกณฑ์

1 เกณฑ์

ร้อยละ 82.22

(ร้อยละ -9.40)

(ร้อยละ - 11.11)

ร้อยละที่เพิ่มขึน้ 3

ร้อยละที่เพิ่มขึน้ 5

ร้อยละที่เพิ่มขึน้ 20

ร้อยละที่เพิ่มขึน้ 5

ร้อยละที่เพิ่มขึน้ 5

ร้อยละที่เพิ่มขึน้ 5

ค่าเป้าหมายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1 เกณฑ์

1 เกณฑ์

1 เกณฑ์

ร้อยละ 5

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์

รายงาน ตัวช้ีวัดและเป้าหมายตัวช้ีวัดประจ าปี จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ตามปีงบประมาณ

RG 2.7 ร้อยละที่เพิ่มขึน้ของผู้บริจาคเงินใหส้ถาบนั

RG 2.4 ร้อยละที่เพิ่มขึน้ของนักศึกษาต่างชาติ

RG 2.5 ร้อยละที่เพิ่มขึน้ของหน่วยงานรับบริการฝึกอบรมรายใหม่

RG 2.6 ร้อยละที่เพิ่มขึน้ของหน่วยงานรับบริการวิชาการรายใหม่

RG 1.7 ร้อยละของหลักสูตรได้มีการปรับปรุงใหม้ีคุณค่าสูงขึน้ต่อปี

RG 2.1 ร้อยละที่เพิ่มขึน้ของนักศึกษาภาคพเิศษ

RG 2.3 ร้อยละที่เพิ่มขึน้ของศิษย์เก่าที่สมัครเข้าเรียนหลักสูตรอืน่ใน
สถาบนั

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพ่ิมขีดความสามารถในการหารายได้
RG 1.2 เกณฑ์การพจิารณาเปดิหลักสูตรใหม่

RG 1.3 เกณฑ์การเปดิหลักสูตรฝึกอบรม

RG 1.4 เกณฑ์การกล่ันกรอง/คัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจยั/ 
โครงการบริการวิชาการ

ยุทธศาสตร/์ตัวช้ีวัด

*8

9

10

2

3

4

5

*6

7

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามยุทธศาสตร์

ล าดับ
ตัวช้ีวัด

1

 - จ านวนหลักสูตรได้มีการปรับปรุงให้มีคุณค่าสูง 37 หลักสูตร
 - จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 45 หลักสูตร
ร้อยละ 82.22

 - นักศึกษาภาคพิเศษ ปีงบประมาณ  2562 จ านวน 1,927 คน
 - นักศึกษาภาคพิเศษ ปีงบประมาณ  2561 จ านวน 2,127 คน

 - นักศึกษาต่างชาติ ปีงบประมาณ  2562 จ านวน 178 คน 
 - นักศึกษาต่างชาติ ปีงบประมาณ  2561 จ านวน 147 คน
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ค่าเป้าหมาย ผลที่ได้
หมายเหตุ

ค่าเป้าหมายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร/์ตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามยุทธศาสตร์

ล าดับ
ตัวช้ีวัด

 - หลักสูตรมีแผนการเข้าสู่การรับรองมาตรฐานสากล 31 หลักสูตร
 - หลักสูตรทั้งหมด 45 หลักสูตร

 - คณะ พม. 1 หลักสูตร/ คณะ นน. 1 หลักสูตร/ คณะ สว. 1 
หลักสูตร/ ICO 1 หลักสูตร

4 หลักสูตร

12 คณะ/ วิทยาลัย

1 แผน

1 เกณฑ์

ร้อยละ 40.95

1 แผน

1 แผน

ร้อยละ 68.89

0 เกณฑ์

1 เกณฑ์

ร้อยละ 20

4 หลักสูตร

12 คณะ/ วิทยาลัย

1 แผน

1 เกณฑ์

1 เกณฑ์

1 เกณฑ์

ร้อยละที่เพิ่มขึน้ 5

1 แผน

1 แผน

RP 1.5 สถาบนัมีแผนการเข้าสู่การรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับ
สากล

RP 1.1 ร้อยละของหลักสูตรมีแผนการเข้าสู่การรับรอง
มาตรฐานสากลที่กลุ่มเปา้หมายใหค้วามเชือ่ถือ

RP 1.2 จ านวนหลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

RP 1.3 ทกุคณะมีแผนการน าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสากลมาใช้
บริหารงาน

RG 6.1 แผนการเพิ่มรายได้จากทรัพย์สินของสถาบนั

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพ่ิมช่ือเสียง การยอมรับ Brand Value

RG 3.4 มีการก าหนดแนวทางการบริหารหลักสูตรที่เปน็การบรูณา
การรายวิชาระหว่างคณะ

RG 4.1 ร้อยละที่เพิ่มขึน้ของผู้ใช้บริการฝึกอบรมรายใหม่

RG 5.1 จดัท าแผนการเพิ่มรายได้จากเงินบริจาค

RG 3.1 การก าหนดหลักเกณฑ์การจดับริการฝึกอบรมผ่านหลักสูตร
ฝึกอบรมออนไลน์

RG 3.3 มีการก าหนดหลักเกณฑ์การเข้ารับการศึกษาแบบตลอดชีวิต 
(Credit Bank System for Lifelong Learning)

18

19

20

14

15

16

17

11

12

13

อยู่ระหว่างด าเนินการจดัท าเกณฑ์
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ค่าเป้าหมาย ผลที่ได้
หมายเหตุ

ค่าเป้าหมายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร/์ตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามยุทธศาสตร์

ล าดับ
ตัวช้ีวัด

 - คณะ รศ. 5 ชิน้/ คณะ บธ. 20 ชิน้/ คณะ พศ. 9 ชิน้/ คณะ สป. 8
 คน/ คณะ พค. 6 ชิน้/ คณะ พม. 5 ชิน้/ คณะ นต. 2 ชิน้/ คณะ ทท.
 1 ชิน้/ คณะ นน. 2 ชิน้/ คณะ สว. 8 ชิน้/ วช. 5 ชิน้/ วจ. 36 ชิน้

 - คณะ รศ. 32 ชิน้/ คณะ บธ. 41 ชิน้/ คณะ พศ. 12 ชิน้/ คณะ สป.
 28 คน/ คณะ พค. 11 ชิน้/ คณะ ภส. 4 ชิน้/ คณะ พม. 33 ชิน้/ 
คณะ นต. 10 ชิน้/ คณะ ทท. 7 ชิน้/ คณะ นน. 29 ชิน้/ คณะ สว. 8
 ชิน้/ วช. 5 ชิน้/ วจ. 38 ชิน้

 - คณะ รศ./ คณะ บธ./ คณะ สป./ คณะ พค./ คณะ ภส./ คณะ 
พม./ คณะ ทท./ คณะ นน./ คณะ สว./ วช.

 - คณะ รศ. 64 คน/ คณะ บธ. 4 คน/ คณะ พศ. 1 คน/ คณะ สป. 1
 คน/ คณะ พค. 1 คน/ คณะ ภส. 2 คน/ คณะ พม. 2 คน/ คณะ นต.
 1 คน/ คณะ ทท. 2 คน/ คณะ นน. 2 คน/ คณะ สว. 1 คน

36 คน

10 คณะ/ วิทยาลัย

81 คน

258 ช้ิน

107 ช้ิน

5 หน่วยงาน

2 หลักสูตร

30 เรื่อง1 เร่ือง

35 คน

6 คณะ/ วิทยาลัย

1 คน

100 ชิน้

60 ชิน้

5 หน่วยงาน

1 หลักสูตร

RP 3.2 จ านวนศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จและสร้างชือ่เสียงใหก้ับ
สถาบนั

RP 4.1 จ านวนผลงานวิจยัที่ได้รับการตีพมิพห์รือเผยแพร่ระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ

RP 4.2 จ านวนผลงานวิจยัที่ได้รับการตีพมิพร์ะดับนานาชาติใน
ฐานข้อมูลระดับ Top Rank

RP 2.3 งานวิจยัที่พฒันาขึน้เพื่อสร้างชือ่เสียงและความน่าเชือ่ถือ
ใหก้ับสถาบนั

RP 2.5 จ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติหรือระดับชาติ

RP 3.1 จ านวนของคณะที่มีฐานข้อมูลศิษย์เก่าที่เปน็ปจัจบุนั

RP 1.6 จ านวนหน่วยงานสนับสนุนในสถาบนัมีแผนการเข้าสู่การ
รับรองมาตรฐานที่มีความน่าเชือ่ถือ

RP 2.2 หลักสูตรฝึกอบรมที่พฒันาขึน้เพื่อสร้างชือ่เสียงและความ
น่าเชือ่ถือ

24

25

26

27

28

21

22

23

 - วจ. สพ. ทส. กบ. และ บค.

 - คณะ รศ. 2 เร่ือง/คณะ บธ. 2 เร่ือง/คณะ สป. 1 เร่ือง/ คณะ พค.
 1 เร่ือง/ คณะ พม. 1 เร่ือง/ คณะ ทท. 19 เร่ือง/คณะ นน. 1 เร่ือง/ 
วช. 1 เร่ือง/ วจ. 1 เร่ือง/ ศยพ. 1 เร่ือง

 - คณะ รศ. 2 คน/ คณะ บธ. 6 คน/ คณะ พศ. 6 คน/ คณะ สป. 2 
คน/ คณะ พค. 4 คน/ คณะ พม. 2 คน/ คณะ นต. 3 คน/ คณะ ทท.
 2 คน/ คณะ นน. 3 คน/ คณะ สว. 3 คน/ วช. 3 คน
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ค่าเป้าหมาย ผลที่ได้
หมายเหตุ

ค่าเป้าหมายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร/์ตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามยุทธศาสตร์

ล าดับ
ตัวช้ีวัด

 - คณะ รศ. 2 เร่ือง/ คณะ บธ. 2 เร่ือง/ คณะ สป. 1 เร่ือง/คณะ พค.
 1 เร่ือง/ คณะ พม. 2 เร่ือง/ คณะ นน. 1 เร่ือง/ วช. 1 เร่ือง/วจ. 1 
เร่ือง

 - คณะ รศ. 7 เร่ือง/ คณะ บธ. 41 เร่ือง/ คณะ พศ. 18 เร่ือง/ คณะ
 สป. 28 เร่ือง/ คณะ พค. 4 เร่ือง/ คณะ พม. 6 เร่ือง/ คณะ นต. 10 
เร่ือง/ คณะ ทท. 19 เร่ือง/ คณะ นน. 7 เร่ือง/ คณะ สว. 3 เร่ือง/ 
วช. 1 เร่ือง/ วจ. 36 เร่ือง

 - คณะ รศ. 2 กิจกรรม/ คณะ บธ. 1 กิจกรรม/ คณะ พศ. 4 
กิจกรรม/ คณะ สป. 1 กิจกรรม/ คณะ พค. 1 กิจกรรม/ คณะ พม. 3
 กิจกรรม/ คณะ ทท. 2 กิจกรรม/ คณะ นน. 6 กิจกรรม/ คณะ สว. 1
 กิจกรรม/ วช. 1 กิจกรรม/ วจ. 15 กิจกรรม

 - คณะ รศ. 1 ชิน้/ คณะ บธ. 2 ชิน้/ คณะ พศ. 2 ชิน้/ คณะ สป. 3 
ชิน้/ คณะ พค. 4 ชิน้/ คณะ พม. 3 ชิน้/ คณะ นต. 1 ชิน้/ คณะ สว. 
3 ชิน้

 - คณะ รศ. 17 คร้ัง/ คณะ พศ. 5 คร้ัง/ คณะ สป. 1 คร้ัง/ คณะ พค.
 3 คร้ัง/ คณะ พม. 2 คร้ัง/ คณะ นน. 10 คร้ัง/ คณะ สว. 1 คร้ัง/ 
วช. 1 คร้ัง

 - คณะ รศ. 4 ผลงาน/ คณะ บธ. 3 ผลงาน/ คณะ พค. 3 ผลงาน/ 
คณะ พม. 1 ผลงาน/ คณะ นต. 3 ผลงาน/ คณะ นน. 3 ผลงาน/ วช.
 1 ผลงาน

37กิจกรรม/ องค์กร

ร้อยละ 84.20

ร้อยละ 83.88

40 ครั้ง

 21 ผลงาน

11 เรื่อง

180 เรื่อง

19 ช้ิน

80 เร่ือง

10 กิจกรรม/ องค์กร

30 ชิน้

ร้อยละ 85

ร้อยละ 80

3 คร้ัง

3 ผลงาน

2 เร่ือง

RP 6.5 จ านวนผลงานวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศ/ ผลงานวิชาการรับ
ใช้สังคม

RP 6.6 จ านวนกิจกรรม/องค์กรที่สถาบนัได้น าองค์ความรู้ไปพฒันา/ 
ยกระดับกิจกรรม/องค์กร

RP 6.2 จ านวนคร้ังในการเผยแพร่องค์ความรู้ของบคุลากรสถาบนัเพื่อ
เสนอเปน็ทางออกส าหรับแก้ไขปญัหาสังคม

RP 6.3 จ านวนผลงานบริการวิชาการที่สร้างชือ่เสียงระดับสูง (High 
Impact) ใหก้ับสถาบนั

RP 6.4 จ านวนงานวิจยัที่มีผลกระทบต่อสังคมสูง

RP 4.3 จ านวนผลงานวิจยัที่ได้รับรางวัลหรือการยกย่องระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ

RP 5.1 ระดับความพงึพอใจของนายจา้ง

RP 5.2 ระดับความพงึพอใจของนายจา้งต่อสมรรถนะและทกัษะของ
บณัฑิต

36

30

31

32

33

34

35

29
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ค่าเป้าหมาย ผลที่ได้
หมายเหตุ

ค่าเป้าหมายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร/์ตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามยุทธศาสตร์

ล าดับ
ตัวช้ีวัด

 - คณะ รศ. 17 เร่ือง/ คณะ พศ. 1 เร่ือง/ คณะ สป. 1 เร่ือง/ คณะ 
พค. 1 เร่ือง/ คณะ ภส. 1 เร่ือง/ คณะ พม. 1 เร่ือง/ คณะ ทท. 7 
เร่ือง/ คณะ นน. 20 เร่ือง/ วช. 1 เร่ือง/ วจ. 2 เร่ือง/ ศยพ. 12 เร่ือง/
 นพ. 21 เร่ือง/ กห. 12 เร่ือง

 - คณะ รศ. 6/ คณะ พศ. 1/ คณะ สป. 1/ คณะ พค. 1/ คณะ ภส. 
5/ คณะ พม. 3 / คณะ นต. 1/ คณะ ทท. 2/ คณะ นน. 9/ คณะ สว.
 3/ วช. 2/ วจ. 2/ ศว. 3/ ศยพ. 5/ นพ. 1/ กห. 2

ร้อยละ 11

ร้อยละ 82

อยูร่ะหว่างรอผลการประเมินฯ

ร้อยละ 1.76

2.56

ร้อยละ 94.18

ร้อยละ 16.17

 47 ช่องทาง

97 เรื่อง12 เร่ือง

ร้อยละที่เพิ่มขึน้ 5

ร้อยละ 80

ร้อยละ 10

ร้อยละ 10

สัดส่วน 2

ร้อยละ 80

ร้อยละ 15

2 ช่องทาง

RP 12.2 ร้อยละของหน่วยงานผู้ใช้บริการเดิมในรอบ 2 ปทีี่กลับมาใช้
บริการวิชาการซ้ า

RP 12.3 ร้อยละของผู้เข้าอบรมเดิมในรอบ 2 ปทีี่กลับมาใช้บริการ
ฝึกอบรมซ้ า

 - รอผลการประเมิน ประมาณ เดือนพฤศจกิายน 2562

RP 9.2 จ านวนเนื้อหาที่สามารถสร้างและรักษาภาพลักษณ์ของสถาบนั

RP 10.1 ร้อยละที่เพิ่มขึน้ของกลุ่มเปา้หมายได้รับสารจากสถาบนั

RP 11.1 ความพงึพอใจต่อเนื้อหาเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรของ
สถาบนั

RP 8.1 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าภายใน 1 ปี

RP 8.2 ร้อยละของอัตราเงินเดือนที่เพิ่มขึน้ของบณัฑิตหลังส าเร็จ
การศึกษา

RP 9.1 ช่องทางการส่ือสารเพื่อสร้างและรักษาภาพลักษณ์ของ
สถาบนัที่เพิ่มขึน้

RP 7.1 อัตราการถูกอ้างอิงในบทความวิจยั/บทความวิชาการ

42

43

44

45

37

38

39

40

41
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ค่าเป้าหมาย ผลที่ได้
หมายเหตุ

ค่าเป้าหมายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร/์ตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามยุทธศาสตร์

ล าดับ
ตัวช้ีวัด

 - รอผลการประเมิน

 - รอผลการประเมิน

 - รอผลการประเมิน ประมาณ เดือนพฤศจกิายน 2562

 - รอผลการประเมิน ประมาณ เดือนพฤศจกิายน 2562

1) ความพงึพอใจของผู้รับบริการต่อบคุลากรสายสนับสนุน
2) ความผูกพนัของบณัฑิตที่มีต่อสถาบนั

93 กระบวนงาน

83 กระบวนงาน

50 กระบวนงาน

 52 กระบวนงาน

ร้อยละ 92.05

อยูร่ะหว่างรอผลการประเมินฯ

อยูร่ะหว่างรอผลการประเมินฯ

ร้อยละ 85.50

อยูร่ะหว่างรอผลการประเมินฯ

อยูร่ะหว่างรอผลการประเมินฯ

2 แบบส ารวจ

ร้อยละ 82.20

30 กระบวนงาน

30 กระบวนงาน

30 กระบวนงาน

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

30 กระบวนงาน

1 แบบส ารวจOP 1.1 การปรับปรุงแบบส ารวจความพงึพอใจของกลุ่มต่างๆ ให้
สอดคล้องกับคุณค่าที่ผู้รับบริการต้องการ

OP 2.2 มีการพฒันาเคร่ืองมือวัด/ตัวชีวั้ดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของทกุกระบวนงาน

OP 2.3 มีการก าหนดค่าเปา้หมายจากการเทยีบเคียงองค์กรที่มีความ
เปน็เลิศในการปฏิบติัการด้านนั้นๆ

OP 2.4 มีการวัดค่าผลการด าเนินงานของกระบวนงาน

OP 1.7 ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ (ผู้จดังาน ผู้เช่าพื้นที่) ต่อ
คุณภาพของสถานที่

OP 1.8 ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ (ผู้มาร่วมงาน) ต่อคุณภาพของ
สถานที่

OP 2.1 มีการจดัท าผังกระบวนงาน

OP 1.4 ความพงึพอใจของหน่วยงานผู้รับบริการการบริการวิชาการ

OP 1.5 ความพงึพอใจของอาจารย์ผู้รับบริการการบริการวิชาการ

OP 1.6 ความพงึพอใจต่อการบริจาคเงินของผู้บริจาค

OP 1.2 ความพงึพอใจของบณัฑิต

OP 1.3 ความพงึพอใจของผู้รับการฝึกอบรม

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การปฏิบัติการที่เป็นเลิศ

53

54

55

56

57

47

48

49

50

51

52

46
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ค่าเป้าหมาย ผลที่ได้
หมายเหตุ

ค่าเป้าหมายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร/์ตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามยุทธศาสตร์

ล าดับ
ตัวช้ีวัด

 - อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 178 คน 
 - อาจารย์ประจ าทั้งหมด จ านวน 189 คน 
คิดเป็นร้อยละ 94.18

 - ระบบบริหารจดัการยุทธศาสตร์ (SMS)

ปกีารศึกษา 2560 เทา่กับ ร้อยละ 82.60
ปกีารศึกษา 2561 เทา่กับ ร้อยละ 83.80 
นักศึกษามีความพงึพอใจต่อหลักสูตรเพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.45

ผลงาน R2R ผ่านคณะกรรมการขับเคล่ือนงานประจ าสู่งานวิจยั

ร้อยละ 89.17

ร้อยละ 94.18

30 ผลงาน

1 ระบบ

ร้อยละ 77

1 แผน

83 กระบวนงาน

29 กระบวนการ

ร้อยละ 1.45

36 กิจกรรม

ร้อยละ 5

1 ระบบ

ร้อยละ 75

1 แผน

10 กระบวนงาน

2 กระบวนการ

ร้อยละ 85

14 กิจกรรม

20 ผลงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ทรัพยากรที่เป็นเลิศ

RE 1.1 สัดส่วนคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 90

OP 5.2 กระบวนงานที่สามารถลดขัน้ตอนและระยะเวลาด าเนินงานได้

OP 5.3 จ านวนกระบวนการที่เพิ่มการใช้ระบบดิจติอลมากขึน้

OP 6.1 ผลการประเมินความโปร่งใส (ITA) ของสถาบนั

OP 4.1 ระบบการติดตามผลการปฏิบติังานด้านต่างๆ (Dashboard) 
ได้รับการพฒันา

OP 4.2 ความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบติดตามผลการปฏิบติังานด้าน
ต่างๆ

OP 5.1 ทกุหน่วยงานมีแผนพฒันาสู่องค์กรที่มีความคล่องตัว

OP 3.1 ความพงึพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรเพิ่มขึน้กว่ารอบปทีี่
ผ่านมา

OP 3.3 มีการจดัการความรู้เพื่อมุง่สู่ความเปน็เลิศของทกุหน่วยงาน

OP 3.4 จ านวนผลงานวิจยั R2R ที่สามารถน าไปใช้เพื่อเพิ่มความเปน็
เลิศในการปฏิบติังานขององค์กร
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ค่าเป้าหมาย ผลที่ได้
หมายเหตุ

ค่าเป้าหมายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร/์ตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามยุทธศาสตร์

ล าดับ
ตัวช้ีวัด

 - ความพงึพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ จ านวน 8 ระบบ ดังนี้ 
1) REG 2) e-Thesis  3) TMS 4) RMS 5) e-Doc  6) TQF 7) MIS 
8) ALUMNI

 - ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบคุคล (HRIS)

 - คณะ รศ. 15 คน/ คณะ บธ. 21 คน/ คณะ สป. 26 คน/คณะ พศ.
 20 คน/ คณะ พค. 12 คน/ คณะ ภส. 15 คน/ คณะ พม. 17 คน/ 
คณะ นต. 6 คน/ คณะ ทท. 11 คน/ คณะ นน. 6 คน/ คณะ สว. 5 
คน/ วช. 2 คน

 - อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 161 คน 
 - อาจารย์ประจ าทั้งหมด จ านวน 189 คน 
คิดเป็นร้อยละ 85.19

จ านวนคนที่ได้ใบเซอร์ 108 คน จาก 4 หน่วยงานที่ได้รับรอง ISO 
จากบคุลากรสายสนับสนุนจ านวน 497 คน

ร้อยละ 77.00

42 ข้อตกลง

ร้อยละ 72.80

ร้อยละ 68.16

ร้อยละ 83.77

ร้อยละ 85.19

ร้อยละ 90.80

156 คน

ร้อยละ 21.73

ร้อยละ 75

ร้อยละ 50

ร้อยละ 90

150 คน

ร้อยละ 50

ร้อยละ 80

10 ข้อตกลง

ร้อยละ 80

RE 4.2 ความพงึพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถาบนั

RE 5.1 ร้อยละของบณัฑิตที่มีความผูกพนัต่อสถาบนั

RE 2.2 ความพงึพอใจของผู้รับบริการต่อบคุลากรสายสนับสนุน

RE 3.1 จ านวนข้อตกลงความร่วมมือทั้งระดับประเทศและระดับ
นานาชาติที่เพิ่มขึน้

RE 4.1 ความพงึพอใจของผู้บริหารต่อระบบสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร

RE 1.3 ความพงึพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน

RE 1.4 จ านวนบคุลากรสายวิชาการที่ด ารงต าแหน่งกรรมการใน
องค์กรระดับประเทศ

RE 2.1 ร้อยละของบคุลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพฒันาทกัษะสู่
ความเปน็เลิศ (upskill)

RE 1.2 สัดส่วนคณาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 80
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ค่าเป้าหมาย ผลที่ได้
หมายเหตุ

ค่าเป้าหมายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร/์ตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามยุทธศาสตร์

ล าดับ
ตัวช้ีวัด

 - รอผลการประเมิน

 126 โครงการ/กิจกรรม

อยูร่ะหว่างรอผลการประเมินฯร้อยละ 80

2 โครงการ/กิจกรรมRE 5.3 จ านวนโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

RE 5.2 ความผูกพนัของบคุลากรต่อนิด้า77

78
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค

1 โครงการประเมินผลหลักสูตร 200,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

 - ด าเนินการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการเงินองค์กร การลงทุนและการบริหารความ
เส่ียง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 ภาษาไทย) ของคณะ
บริหารธุรกจิ

 - มีนักศึกษาเขา้ศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว  - 

2 โครงการประเมินผลหลักสูตร 50,000 บาท
(เงินทุนคณะ)

 -  - ไม่ได้ด าเนินการ เนือ่งจากนักศึกษาของคณะภาษา
และการส่ือสารมีจ านวนน้อย อาจท าให้ได้ผลการประเมิน
ไม่สะท้อนความเป็นจริง

 -  - 

3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ประเมินผลหลักสูตร

20,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

14,322 บาท  - ด าเนินการจดัประชมุระดมสมองระหว่างศิษย์เกา่ 
ศิษย์ปัจจบุัน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
คณาจารย์ของคณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม เพือ่
รับทราบขอ้มูลสารสนเทศและความรู้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
บริหารหลักสูตร เมือ่วันที ่20 กรกฎาคม 2562 ณ 
กรุงเทพฯ และจงัหวัดยะลา มีผู้เขา้ร่วมรวมทัง้ส้ิน จ านวน
 120 คน โดยความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วม เท่ากบั 4.33 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับมาก

 - ได้ขอ้มูลสารสนเทศและความรู้
เกี่ยวขอ้งกบัการบริหารหลักสูตร และ
น าไปใชเ้ป็นฐานในการตัดสินใจในการ
แกป้ัญหา การปรับปรุง และพัฒนา
หลักสูตร

 - 

4 โครงการเปิดหลักสูตรใหม่/ ปรับปรุง
หลักสูตร ระดับปริญญาโท/ ปริญญา
เอก

20,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

 - ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของ
คณะภาษาและการส่ือสารให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
โดยจดัการประชมุเพือ่ปรับปรุงหลักสูตรทุกวันจนัทร์ที ่3 
ของเดือน การประชมุแต่ละคร้ังมีผู้เขา้ร่วม จ านวน 12 - 
16 คน

 - หลักสูตรของคณะภาษาและการส่ือสาร
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีความ
ทันสมัย และสอดคล้องกบัความต้องการ
ของสังคม

 - 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 "เพ่ิมขีดความสามารถในการหารายได้"
กลยุทธท์ี่ 1.1 "การพัฒนาผลิตภัณฑ์สูผ่ลิตภัณฑ์คุณค่าสูง (High Value Product)"

13
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

5 โครงการปรับปรุงหลักสูตร 10,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

782 บาท  - ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรของคณะพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม โดยผ่านทีป่ระชมุคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร ทีป่ระชมุกรรมการบริหารหลักสูตร และที่
ประชมุอาจารย์ประจ าคณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม

 - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการ
บริหารการพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคม
และส่ิงแวดล้อมสอดคล้องกบัความ
ต้องการของสังคม

 - 

6 โครงการพัฒนาและประชาสัมพันธ์
หลักสูตรการเรียนการสอน คณะ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Edventure/
 Student Journey)

850,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

479,103.79 
บาท

 - ด าเนินการพัฒนาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการ
เรียนการสอน ของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการ
ประชมุหารือ และจดัท า Reinventing Students’ 
Journey: Ways to Success เผยแพร่บนเว็บไซต์

 - มีเทคโนโลยีทีท่ันสมัยและตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
มากทีสุ่ด

 - 

7 โครงการการเป็นนานาชาติ 500,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

86,434.24 บาท  - ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ชาวต่างชาติ 
จ านวน 1 อตัรา รวมทัง้จดัท าโบรชวัร์คณะบริหารธุรกจิ
เป็นภาษาองักฤษและภาษาจนีเพือ่ขยายฐานขอ้มูลการ
ประชาสัมพันธ์นักศึกษา และเดินทางไปร่วมโครงการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ ณ
 สาธารณรัฐประชาชนจนี

 - คณะบริหารธุรกจิเป็นทีรู้่จกัมากขึ้นใน
ระดับนานาชาติ

 - 

8 โครงการ Citizenship and 
Professionalism

200,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

144,870.50 
บาท

 - ด าเนินการจดักจิกรรม ดังนี ้(1) กจิกรรม NIDA HROD
 Academy Camp (2) กจิกรรม Inception Camp และ
 (3) กจิกรรม Professional Camp มีผู้เขา้ร่วมกจิกรรม
รวมทัง้ส้ิน จ านวน 116 คน

 - ผู้เขา้ร่วมน าสามารถน าความรู้ไปปรับใช้
ในการท างานให้เกดิประสิทธิภาพมากขึ้น 
รวมถงึทราบลักษณะการท างานในสาย
งานต่างๆ และทราบคุณสมบัติของ
บัณฑิตทีอ่งค์กรต้องการ

 - 

9 โครงการจดัต้ังศูนย์ศึกษาวิชาการ 100,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

 - ด าเนินการจดัต้ังศูนย์สร้างสรรค์และนวัตกรรมทาง
นิเทศศาสตร์เพือ่ด าเนินงานบริการวิชาการด้านนิเทศ
ศาสตร์แกห่น่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

 - หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับ
บริการวิชาการทางด้านนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจดัการ

 - 

กลยุทธท์ี่ 1.2 "การเพ่ิมจ านวนผู้รับบริการ"
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

10 โครงการประกนัคุณภาพการศึกษา 14,000,000 บาท
 (เงินทุนคณะ)

9,349,297.17
 บาท

 - ด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
คณะบริหารธุรกจิ ดังนี ้(1) จดัการสัมมนาการประกนั
คุณภาพการศึกษาระดับสากล หัวขอ้เร่ือง "Assessment
 of Student's Learning" เมือ่วันที ่25 มกราคม 2562 
(2) ค่าสมาชกิ EFMD และ (3) ส่งคณาจารย์เขา้ร่วม
สัมมนาด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาสากล เชน่ 
AACSB, Associate Deans Conference ระหว่างวันที ่
4 - 6 พฤศจกิายน 2561 เป็นต้น

 - คณะบริหารธุรกจิได้รับการต่ออายุการ
รับรองจาก AACSB

 - 

11 โครงการการขบัเคล่ือนสถาบัน เพือ่
เพิม่ขดีความสามารถด้านพัฒนบริ
หารศาสตร์

5,000,000 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

4,102,838.86
 บาท

 - ด าเนินการสนับสนุนงบประมาณส าหรับด าเนิน
กจิกรรมต่างๆ เพือ่เพิม่ขดีความสามารถด้านพัฒนบริหาร
ศาสตร์ของสถาบัน ดังนี ้(1) Transform NIDA เพือ่เพิม่
ขดีความสามารถของสถาบัน (2) ส่งเสริมการให้ความรู้ 
และการแปลเอกสารเพือ่การรับรองมาตรฐาน และ (3) 
พัฒนากระบวนการระบบ ISO ของกองบริการการศึกษา
 และกองบริหารทรัพยากรบุคคล

 - สถาบันมีขดีความสามารถเพิม่ขึ้นใน
ด้านการปรับสถานภาพสู่การเป็นสถาบัน
ในก ากบัของรัฐ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ด้านการออกแบบสถาบันในอนาคต 
ระบบ e-learning รวมถงึระบบ
บริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO

 - 

12 โครงการประกนัคุณภาพการศึกษาสู่
สากล

200,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

199,973 บาท  - ด าเนินการเตรียมความพร้อมหลักสูตรศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจดัการ 
เพือ่รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA โดยหลักสูตรดังกล่าว
ได้รับการตรวจประเมินจาก AUN ระหว่างวันที ่16 - 18 
มีนาคม 2562

 - หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะ
นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจดัการ 
ได้รับการรับรองจาก AUN-QA

 - 

กลยุทธท์ี่ 1.3 "การเพ่ิมแหล่งรายได้"
ยุทธศาสตร์ที่ 2 "เพ่ิมช่ือเสียง การยอมรับ Brand Value (Reputation)"

กลยุทธท์ี่ 2.1 "การได้รับรองมาตรฐานระดับชาติและระดับสากล"
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

13 โครงการประกนัคุณภาพการศึกษา 150,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

 110,100 บาท  - ด าเนินการจดัสัมมนาเชงิปฏิบัติการ ให้อาจารย์และ
บุคลากรของคณะภาษาและการส่ือสารมีความเขา้ใจใน
เกณฑ์ AUN-QA เพือ่น าไปปรับปรุงหลักสูตรของคณะให้
เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว มีผู้เขา้ร่วม จ านวน 24 คน ซ่ึง
ผลการประเมินการสัมมนาเชงิปฏิบัติการอยู่ในระดับดี
มาก นอกจากนัน้ ยังได้ส่งอาจารย์ของคณะเขา้อบรม 
AUN-QA จ านวน 2 คน

 - อาจารย์และบุคลากรของคณภาษาและ
การส่ือสารมีความรู้ความเขา้ใจในเกณฑ์ 
AUN-QA

 - 

14 โครงการ NIDA SAR Award ปี
การศึกษา 2560

58,000 บาท 
(เงินรายได้ของ

สถาบัน)

54,354 บาท  - ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการตัดสินโครงการฯ 
จดัท าหลักเกณฑ์การประเมิน รวบรวมผลการด าเนินงาน
 ตัดสินรางวัล และประกาศผลหน่วยงานทีไ่ด้รับรางวัล 
NIDA SAR Award ประจ าปีการศึกษา 2560 ซ่ึงมีคณะ/ 
วิทยาลัยทีไ่ด้รับรางวัลฯ ดังนี ้(1) รางวัลชนะเลิศ ได้แก ่
คณะบริหารธุรกจิ (2) รางวัลรองชนะเลิศอนัดับหนึง่ 
ได้แก ่คณะพัฒนาการเศรษฐกจิ (3) รางวัลรองชนะเลิศ
อนัดับสอง ได้แก ่คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ (4) 
รางวัลชมเชย ได้แก ่คณะการจดัการการท่องเทีย่ว

 - คณะ/ วิทยาลัย มีการพัฒนา/ ปรับปรุง
กระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษา

 - 

15 โครงการพัฒนางานและสนับสนุน
การด าเนินงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานสากล

50,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

46,998 บาท  - ด าเนินการจดัประชมุเชงิปฏิบัติการและแลกเปล่ียน
เรียนรู้แนวปฏิบัติทีดี่ทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงาน 
จ านวน 4 คร้ัง และจดัการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร 
จ านวน 4 หลักสูตร ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์

 - หลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์ผ่านการตรวจประเมิน

 - การตรวจประเมิน Mock 
up เป็นการตรวจประเมิน
เสมือนจริงตามเกณฑ์ 
AUN-QA มีค่าใชจ้า่ยในการ
ด าเนินการสูง ท าให้ส่งผล
กระทบต่องบประมาณของ
คณะ
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

16 โครงการประเมินคุณภาพหลักสูตรน า
ร่องคณะพัฒนาการเศรษฐกจิตาม
เกณฑ์ AUN-QA ปี 2562

50,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

50,000 บาท  - ด าเนินการจดัเตรียมความพร้อมของขอ้มูล และจดัท า
รายงานการประกนัคุณภาพระดับหลักสูตรของคณะ
พัฒนาการเศรษฐกจิ รวมทัง้จดัการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา เมือ่วันที ่21 และ 23 สิงหาคม 2562

 - หลักสูตรของคณะพัฒนาการเศรษฐกจิ
ได้รับการพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้น และ
เตรียมพร้อมส าหรับการขอรับการรับรอง
คุณภาพระดับสากลต่อไป

 - 

17 โครงการรับรองหลักสูตรสู่มาตรฐาน
ระดับสากล UNWTO

50,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

50,000 บาท  - ด าเนินกจิกรรมเพือ่ขอรับการต่ออายุการรับรองจาก 
UNWTO TedQual

 - ได้รับรับรองจาก UNWTO TedQual 
เรียบร้อยแล้ว

 - 

18 โครงการประกนัคุณภาพการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพือ่
ความเป็นเลิศ EdPEx/AUN-QA

30,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

30,000 บาท  - ด าเนินการจดัประชมุสัมมนาการเรียนการสอน เพือ่
เตรียมความพร้อมการตรวจประกนัคุณภาพระดับ
หลักสูตร ของคณะนิติศาสตร์ และด าเนินการตรวจ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ของ
หลักสูตรนิติศาสตรดุฎีบัณฑิต

 - หลักสูตรนิติศาสตรดุฎีบัณฑิต ได้รับ
การรับรอง AUN-QA

 - 

19 โครงการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพ
การศึกษา

10,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

10,000 บาท  - ด าเนินการจดัประชมุประเมินผลหลักสูตรของคณะ
พัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม เพือ่รับทราบแนวทางใน
การปรับปรุงพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาส าหรับ
ปีงบประมาณต่อไป ซ่ึงความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วม 
เท่ากบั 4.21 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับดี

 - ได้แนวทางการปรับปรุง/ พัฒนาระบบ
ประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะพัฒนา
สังคมและส่ิงแวดล้อม

 - 
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

20 โครงการการประชาสัมพันธ์องค์
ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์

5,700,000 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

5,645,337 บาท  - ด าเนินการจดัซ้ือส่ือโฆษณาทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
และส่ือออนไลน์ รวมทัง้ผลิตส่ือ PR และจดั Event ต่างๆ
 เพือ่น าเสนอองค์ความรู้ต่างๆ ของสถาบันออกสู่สังคมใน
วงกว้าง

 - องค์ความรู้ต่างๆ ถกูเผยแพร่สู่สังคมใน
วงกว้าง ประชาชนสามารถเขา้ถงึ เขา้ใจ 
และสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้ห้เกดิ
ประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศ 
รวมทัง้สถาบันมีภาพลักษณ์ทีดี่

 - 

21 รางวัลผลงานวิจยัทีไ่ด้รับการตีพิมพ์
ในวารสารระดับนานาชาติ

2,170,000 บาท 
(เงินกองทุน
ส่งเสริมและ

พัฒนางานวิจยั)

1,426,000 บาท  - ด าเนินการสนับสนุนให้ทุนรางวัลผลงานวิจยัทีไ่ด้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติแกค่ณาจารย์ของ
สถาบัน โดยได้อนุมัติทุนรางวัลแล้ว จ านวน 38 ทุน

 - ผลงานวิจยัตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติทีอ่ยู่ในฐานขอ้มูล ISI และ 
SCImago

 - 

22 โครงการสัมมนาวิชาการระดับ
นานาชาติ

2,000,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

1,458,496.13
 บาท

 - ด าเนินการจดัสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ "NIDA 
International Business Conference 2019" หัวขอ้
เร่ือง "Transforming Business to the Future" 
ระหว่างวันที ่1 - 2 มีนาคม 2562 โดยได้รับเกยีรติจาก 
Dr.Thomas R Robinson, President and Chief 
Executive Officer, AACSB International และ 
Dr.Hillol Bala, Associate Professor of Information
 Systems มาเป็น Keynote Speakers มีผู้เขา้ร่วม
สัมมนา จ านวน 198 คน

 - มีการเผยแพร่ผลงานวิจยัของคณะ 
คณาจารย์ และสถาบัน รวมถงึได้สร้าง
เครือขา่ยกบัมหาวิทยาลัยและองค์กรใน
ระดับนานาชาติ

 - จ านวนผู้เขา้ร่วมงานน้อย
กว่าทีค่าดการณ์

23 โครงการการออกแบบคลาสแบบ
ออนไลน์

2,000,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

 - ด าเนินการออกแบบคลาสแบบออนไลน์ ทัง้นี ้อยู่
ระหว่างด าเนินการออกแบบคลาสแบบออนไลน์ งวดงาน
ที ่3

 -  - 

กลยุทธท์ี่ 2.2 "การมช่ืีอเสียงเป็นที่ยอมรับระดับประเทศและสากล"
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

24 โครงการพัฒนากรณีศึกษาเพือ่กา้วสู่
ความเป็นสากล

963,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

 - ด าเนินการจดัเตรียมงบประมาณส าหรับการพัฒนา
กรณีศึกษา ทัง้นี ้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่มีผู้
ขอรับทุน นอกจากนีท้ีป่รึกษาการพัฒนากรณีศึกษาของ
คณะบริหารธุรกจิไม่สามารถมาเป็นทีป่รึกษาได้ด้วย
เหตุผลด้านสุขภาพ

 -   -

25 โครงการการจดัประชมุวิชาการในวัน
สถาปนาสถาบัน

800,000 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

731,844.98 
บาท

 - ด าเนินการจดัประชมุวิชาการในวันสถาปนาสถาบัน 
เมือ่วันที ่29 มีนาคม 2562 โดยมีกจิกรรมปาฐกถาพิเศษ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และการน าเสนอผลงาน จ านวน 12 
กลุ่มสาขาวิชา ในรูปแบบของ TED Talk มีผู้เขา้ร่วมรวม
ทัง้ส้ิน จ านวน 858 คน และความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วม
เฉล่ีย เท่ากบั 4.32 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 อยู่ใน
ระดับดีมาก

 - เผยแพร่งานวิจยั/ กรณีศึกษาทีม่ี
คุณภาพในด้านพัฒนบริหารศาสตร์ทีม่ี
เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน ซ่ึงเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการ
บริหาร การพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม และ
การเมืองของประเทศ 
 - เสริมสร้างบทบาททางวิชาการและทาง
สังคม ของสถาบัน

 - ควรเพิม่การประชาสัมพันธ์
ในวงกว้าง
 - เวลาการปาฐกถาพิเศษของ
องค์ปาฐกน้อยเกนิไป
 - กจิกรรมการลงนาม MOU 
ไม่เหมาะสมกบังานประชมุ
วิชาการ
 - บุคลากรของสถาบันเขา้
ร่วมงานประชมุวิชาการน้อย

26 โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา เครือขา่ยพัฒนบริหาร
ศาสตร์

600,000 บาท 
(เงินรายได้ของ

สถาบัน)

600,000 บาท  - ด าเนินการจดัประกวดวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษา
เครือขา่ยพัฒนบริหารศาสตร์ เมือ่วันที ่5 กนัยายน 2562
 มีผู้เขา้ร่วม จ านวน 164 คน และมีจ านวนวิทยานิพนธ์ที่
ส่งเขา้ประกวดมากกว่าปีทีผ่่านมา

 - วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกด้านพัฒนบริหารศาสตร์มี
มาตรฐานและเป็นทีย่อมรับโดยทัว่ไป 
 - เผยแพร่ผลงานวิจยัด้านพัฒนบริหาร
ศาสตร์ให้เป็นทีรู้่จกั และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง 
 - มีเครือขา่ยของผลงานวิชาการด้านพัฒ
นบริหารศาสตร์

 - 
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

27 โครงการการจดัประชมุสัมมนา
กรณีศึกษาระดับนานาชาติ

479,300 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

231,068.08 
บาท

 - ด าเนินการจดัประชมุสัมมนากรณีศึกษาระดับ
นานาชาติ เมือ่วันที ่26 มิถนุายน 2562 โดยมีการปาฐถา
 "Teaching and Writing Business Case Study" โดย
 Dr.Evan M.Berman ผู้ทรงคุณวุฒิจาก School of 
Government Victoria Univerity of Wellington, 
New Zealand และการน าเสนอ Teaching Case และ 
Research Case โดยคณาจารย์ภายในและภายนอก
สถาบัน มีผู้เขา้ร่วมสัมมนา จ านวน 125 คน และความ
พึงพอใจของผู้เขา้ร่วมเฉล่ีย เท่ากบั 4.45 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับดีมาก

 - ผู้เขา้ร่วมสัมมนามีทักษะในการจดัท า 
Case Study และสามารถจดัท า Case 
Study เพือ่ใชใ้นการเรียนการสอนและ
เผยแพร่ออกสู่สาธารณะ

 - 

28 โครงการจดัท าวารสารวิชาการของ
คณะ

310,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

106,504 บาท  - ด าเนินการตีพิมพ์และเผยแพร่วารสาร จ านวน 2 
วารสาร ดังนี ้(1) วารสารไทยการวิจยัด าเนินงาน Vol 7 
No1 มกราคม - มิถนุายน และ Vol 7 No 2 กรกฎาคม -
 ธันวาคม และ (2) วารสารสถติิประยุกต์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ Vol 4 No 1 มกราคม - มิถนุายน และ Vol 
4 No 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

 - สถาบันและคณะมีชื่อเสียงทางด้าน
วิชาการ และเป็นชอ่งทางในการเผยแพร่
องค์ความรู้ต่างๆ
 - อาจารย์/ นักศึกษามีชอ่งทางในการ
ตีพิมพ์ผลงาน

 - 

29 โครงการประชมุนานาชาติ (AHRD 
2018)

300,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

135,215.90 
บาท

 - ด าเนินการจดัการประชมุวิชาการนานาชาติ "The 
Seventeenth Asian Conference of the Academy 
of HRD" เร่ือง "People Development for 
Sustainability Development" ระหว่างวันที ่8 - 11 
พฤศจกิายน 2561

 - มีการเผยแพร่งานวิชาการด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่อสาธารณชน
ภายนอก
 - เกดิการท างานร่วมกนัขององค์กร
เครือขา่ยและนักวิชาการในด้านการวิจยั
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทัง้ในและ
ต่างประเทศ

 - 
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

30 โครงการต าราและเอกสารวิชาการ
ของคณะ

250,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

170,955 บาท  - ด าเนินการตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารการจดัการ
ส่ิงแวดล้อม จ านวน 2 ฉบับ ได้แก ่(1) ฉบับที ่14.2 
ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562 และ (2) ฉบับที่
 15.1 ประจ าเดือนมกราคม - มิถนุายน 2562 ซ่ึงมี
บทความตีพิมพ์ฉบับละ 7 บทความ

 - มีบทความวิชาการทางส่ิงแวดล้อมให้ผู้
ทีส่นใจศึกษา 
 - มีชอ่งทางในการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการของนักวิชาการ

 - มีบทความทางวิชาการส่ง
เขา้ตีพิมพ์ในวารสารน้อยมาก

31 โครงการต าราและเอกสารวิชาการ
ของคณะ

200,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

143,000  บาท  - ด าเนินการตีพิมพ์วารสารวิชาการ 2 ฉบับ ได้แก ่(1) 
วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ และ (2) วารสารการจดัการ
ภาครัฐและภาคเอกชน โดยวารสารดังกล่าวมีคุณภาพ
ตรงตามเกณฑ์ของ TCI และ ACI และเผยแพร่ตรงเวลา 
ทัง้นี ้วารสารทัง้ 2 ฉบับ มีสมาชกิรวมทัง้ส้ิน จ านวน 
29,077 คน แบ่งเป็น (1) สมาชกิวารสารทีต้่องการเป็นตัว
เล่ม จ านวน 1,000 คน (2) สมาชกิวารสารจากระบบ 
TCI-Thaijo จ านวน 23,077 คน และ (3) สมาชกิ
วารสารจาก www.gspajournal.com จ านวน 5,000 คน

 - มีบทความวิชาการทางด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์ และการจดัการภาครัฐ
และภาคเอกชนให้ผู้ทีส่นใจศึกษา 
 - มีชอ่งทางในการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ นักวิชาการ และ
นักศึกษา

 - 

32 โครงการต าราและเอกสารวิชาการ
ของคณะ

200,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

199,980 บาท  - ด าเนินการตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารบริหารธุรกจิ 
นิด้า (NIDA Business Journal) จ านวน 2 ฉบับ ได้แก ่
ฉบับเดือนพฤศจกิายน 2561 และฉบับเดือนพฤษภาคม 
2562 ทัง้นี ้วารสารดังกล่าวอยู่ในฐานขอ้มูล TCI กลุ่ม 1

 - มีบทความวิชาการทางบริหารรธุรกจิให้
ผู้ทีส่นใจศึกษา 
 - มีชอ่งทางในการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ นักวิชาการ และ
นักศึกษา

 - 
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

33 โครงการจดัท า "วารสารการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ" (NIDA
 Human Resource and 
Organizational Development 
Journal หรือ NIDA HROD Journal)

200,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

130,103.20 
บาท

 - ด าเนินการตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ จ านวน 2 ฉบับ ได้แก ่
ฉบับที ่2/2561 และฉบับที ่1/2562 ทัง้นี ้วารสารได้
รักษามาตรฐานของวารสารตามเกณฑ์ TCI รวมถงึมีการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบบรรณานุกรมเพือ่ให้เขา้สู่เกณฑ์การ
พิจารณาของ ACI (มาตรฐานระดับอาเซียน) และมีการ
ด าเนินงานด้านวารสารให้เป็นระบบอย่างเคร่งครัดเพือ่
รักษามาตรฐาน

 - มีแหล่งรวบรวมความรู้เพือ่การศึกษา 
ค้นคว้า รวมทัง้เผยแพร่บทความทาง
วิชาการและบทความวิจยัทีเ่ป็นองค์
ความรู้ด้านงานทรัพยากรมนุษย์และ
องค์การจากผู้เขยีน ผู้ท าวิจยั ไปสู่ผู้ทีส่นใจ
ให้ได้น าไปใชป้ระโยชน์ และต่อยอดองค์
ความรู้

 - 

34 โครงการ HROD TALK ร่วมกบัส่ือ 
Theory and Application Linked 
Knowledge

200,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

54,851.40 บาท  - ด าเนินการจดักจิกรรม HROD TALK รวมทัง้ส้ิน 
จ านวน 11 คร้ัง ผู้เขา้ร่วมกจิกรรมรวมทัง้ส้ิน จ านวน 
1,217 คน

 - ผู้เขา้ร่วมกจิกรรมได้น าองค์ความรู้ต่างๆ
 ไปใชใ้นการท างาน
 - สามารถประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานองค์ความรู้ของคณะพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

 - 

35 โครงการ HRD Intelligence and 
HRD Research Day

200,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

130,103.20 
บาท

 - ด าเนินการจดังานประชมุวิชาการ HRD Intelligence 
and HRD Research Day เมือ่วันเสาร์ที ่13 กรกฎาคม 
2562

 - นักศึกษา คณาจารย์ และเจา้หน้าที่
ของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการวิจยั

 - 

36 โครงการจดัท าวารสารนิเทศศาสตร์
และนวัตกรรม

200,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

 47,550 บาท  - ด าเนินการตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารนิเทศศาสตร์
และนวัตกรรม จ านวน 2 ฉบับ ได้แก ่(1) ปีที ่5 ฉบับที ่2
 และ (2) ปีที ่6 ฉบับที ่1 พร้อมเผยแพร่ออนไลน์ผ่าน
เว็บไซต์ www.gscm.nida.ac.th

 - นักวิชาการ และผู้สนใจทัว่ไปได้รับ
ความรู้ทางนิเทศศาสตร์มากขึ้น และ
น าไปใชใ้ห้เกดิประโยชน์ได้ 
 - นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าและ
ได้รับความรู้จากวารสาร เพือ่น าไปต่อ
ยอดด้านวิชาการจากทีเ่รียน

 - 
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

37 โครงการจดัประชมุวิชาการนานาชาติ 200,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

38,545 บาท  - ด าเนินการจดัประชมุวิชาการนานาชาติ 
"International Conference on New Media, 
Communication & Technology (INCT)" โดยความ
ร่วมมือระหว่าง (1) คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการ
จดัการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2) คณะ
นิเทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ (3) คณะ
วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมือ่วันที ่10 มกราคม 2562 
ณ คณะนิเทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้
ส่งบทความเพือ่น าเสนอ จ านวน 15 คน ส าหรับความพึง
พอใจของผู้เขา้ร่วม เท่ากบั 4.26 คะแนน จากคะแนนเต็ม
 5

 - หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษามีนักวิจยัทีม่ีความรู้
ความสามารถในการวิจยัเพิม่ขึ้น รวมทัง้มี
โครงการวิจยัเพือ่การพัฒนาประสิทธิภาพ
การด าเนินงานเพิม่ขึ้น 
 - มีการด าเนินงานวิจยัเพือ่การประยุกต์
ปฏิบัติเพือ่การพัฒนาชาติในด้านต่างๆ 
เพิม่ขึ้น 
 - เกดิความร่วมมือกบัสถาบันการศึกษา
ภายนอก

 - 

38 ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการ
งานวิจยัทีด่ าเนินการแล้วและได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารทีอ่ยู่ใน
ฐานขอ้มูลสากล ISI

200,000 บาท 
(เงินกองทุน
ส่งเสริมและ

พัฒนางานวิจยั)

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

 - ด าเนินการสนับสนุนให้ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการ
งานวิจยัทีด่ าเนินการแล้วและได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ทีอ่ยู่ในฐานขอ้มูลสากล ISI แกค่ณาจารย์ของสถาบัน 
ทัง้นี ้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่มีผู้ขอรับทุนรางวัล

 -  - 

39 โครงการจดัประชมุและสัมมนาทาง
วิชาการ

200,000 บาท 
(เงินรายได้ของ
สถาบัน) ใช้
งบประมาณ

ร่วมกบัโครงการ
สัมมนาประจ าปี
สภาคณาจารย์ 
และโครงการ
ศึกษาดูงาน

ภายในประเทศ

197,426 บาท  - ด าเนินการจดัการสัมมนาและศึกษาดูงาน ประจ าปี 
2562 ระหว่างวันที ่2 - 6 กนัยายน 2562 โดยได้รับ
เกยีรติจากอาจารย์ของมหาวิทยาลัยฮอกไกโดมาน าเสนอ
ผลงานวิจยัเกี่ยวกบัการบริหารจดัการน้ าและงาน
ประยุกต์ด้านปัญญาประดิษฐ์ มีผู้เขา้ร่วม จ านวน 15 คน
 แบ่งเป็น กรรมการสภาคณาจารย์ จ านวน 11 คน 
สมาชกิสภาคณาจารย์ จ านวน 2 คน และเจา้หน้าทีง่าน
สภาคณาจารย์ จ านวน 2 คน

 - ผู้เขา้ร่วมได้กระชบัความสัมพันธ์ สร้าง
มิตรภาพ และบรรยากาศทีดี่ในการท างาน
ร่วมกนั พร้อมทัง้พัฒนาความร่วมมือและ
ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวคิด องค์ความรู้
 และประสบการณ์ทางด้านการเรียนการ
สอน การวิจยั และการบริการวิชาการ

 - 
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

40 โครงการต าราและเอกสารวิชาการ
ของคณะ

170,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

152,669 บาท  - ด าเนินการจดัท าวารสารพัฒนาสังคม จ านวน 2 ฉบับ 
ได้แก ่ฉบับเดือนตุลาคม 2561 และฉบับเดือนเมษายน 
2562 พร้อมเผยแพร่วารสารผ่านเว็บไซต์วารสารพัฒนา
สังคม

 - ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณะ 
และน าเสนอบทความวิจยัทีม่ีคุณภาพ 
 - นักวิจยัสามารถพัฒนาหรือสร้างองค์
ความรู้ใหม่

 - 

41 โครงการอดุหนุนกจิกรรมวิชาการ 150,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

 - ด าเนินการจดัการประชมุวิชาการสถติิประยุกต์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจ าปี 2561 ระหว่าง
วันที ่29 - 31 ตุลาคม 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ โดยมีการบรรยายความรู้เกี่ยวกบัสถติิ
ประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้ด้าน
สถติิประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - 

42 โครงการประชมุวิชาการระดับชาติ/
นานาชาติ

150,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

150,000 บาท  - ด าเนินการจดัประชมุวิชาการของคณะการจดัการการ
ท่องเทีย่ว เมือ่วันศุกร์ที ่23 สิงหาคม 2562 โดยมีการ
บรรยายและน าเสนอผลงานทางวิชาการ มีผู้เขา้ร่วม 
จ านวน 200 คน

 - มีการจดัท าและเผยแพร่ Proceedings  - 

43 โครงการจดัท าวารสารวิชาการ
ระดับชาติ/ นานาชาติ

150,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

150,000 บาท  - ด าเนินการตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารวิชาการการ
ท่องเทีย่วไทยนานาชาติ Vol. 14 No. 2 และ Vol. 15 
No. 1

 - ผู้สนใจสามารถน าองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใชไ้ด้

 - 

44 โครงการต าราและเอกสารวิชาการ
ของคณะ

100,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

100,000 บาท  - ด าเนินการตีพิมพ์และเผยแพร่วารสาร Development
 Economic Review จ านวน 2 ฉบับ ได้แก ่(1) ฉบับ
เดือนมกราคม 2562 และ (2) ฉบับเดือนกรกฎาคม 2562

 - อาจารย์ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ 
และนักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานและองค์
ความรู้วิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์
 - ผู้สนใจทัว่ไปได้รับความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์

 - 
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

45 โครงการจดัประชมุวิชาการระดับชาติ
ของนักเศรษฐศาสตร์

100,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

100,000 บาท  - ด าเนินการจดัการประชมุวิชาการนักเศรษฐศาสตร์
ระดับชาติ คร้ังที ่14 เมือ่วันที ่22 มิถนุายน 2562 โดย
คณะพัฒนาการเศรษฐกจิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ เป็นเจา้ภาพร่วมกบัมหาวิทยาลัยในความร่วมมือ 
จดัการประชมุดังกล่าว

 - บุคลากร นักวิชาการ นักวิจยั นักศึกษา
 รวมถงึผู้ทีส่นใจองค์ความรู้วิชาการด้าน
เศรษฐศาสตร์ มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้
และน าเสนอองค์ความรู้ใหม่ในวงวิชาการ
ของนักเศรษฐศาสตร์ระดับประเทศ

 - 

46 โครงการจดัประชมุวิชาการระดับ
นานาชาติด้านส่ิงแวดล้อม

100,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

89,818.00 บาท  - ด าเนินการจดัประชมุวิชาการระดับชาติด้าน
ส่ิงแวดล้อม หัวขอ้เร่ือง “ส่ิงแวดล้อม 2562 : วิกฤติหรือ
โอกาสทางด้านการจดัการส่ิงแวดล้อม” (Environment 
2019 : Crisis or Opportunity in Environmental 
Management) เมือ่วันเสาร์ที ่24 สิงหาคม 2562 มี
ผู้เขา้ร่วม จ านวน 175 คน

 - ผู้เขา้ร่วมน าองค์ความรู้ทีไ่ด้รับไป
ประยุกต์ใชใ่นการท างาน
 - คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อมเป็น
ทีรู้่จกัจากบุคคลภายนอก

 - 

47 โครงการประชมุวิชาการการบริหาร
พัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การ
บริหารระดับชาติ

80,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

12,600 บาท  - ด าเนินการจดัประชมุวิชาการการบริหารพัฒนาสังคม
และยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ เมือ่วันที ่3 
กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

 - มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่
สาธารณะ 
 - เกดิการแลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างความ
ร่วมมือทางวิชาการทีเ่ป็นประโยชน์
ระหว่างผู้ทีเ่กี่ยวขอ้ง

 - 

48 โครงการต าราและเอกสารวิชาการ
ของคณะ

80,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

65,000 บาท  - ด าเนินการตีพิมพ์และเผยแพร่วารสาร NIDA Journal
 of Language and Communication จ านวน 2 ฉบับ 
ได้แก ่(1) Volume 23 Issue 34 July - December 
2018 และ (2) Volume 24 Issue 35 January - June
 2019 โดยมีการเผยแพร่ทัง้รูปแบบฉบับปกติและฉบับ
ออนไลน์

 - ผู้ทีส่นใจสามารถน าองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใชไ้ด้

 - 
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

49 โครงการจดัท าวารสาร เอกสารทาง
วิชาการ และวารสารบัณฑิต

80,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

79,470 บาท  - ด าเนินการตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารนิติพัฒน์ นิด้า 
จ านวน 2 ฉบับ เพือ่เผยแพร่บทความและองค์ความรู้
ทางด้านกฎหมายแกบุ่คคลทัว่ไป นอกจากนัน้ยังได้
เตรียมพร้อมเพือ่ผลักดันวารสารเขา้สู่ฐานขอ้มูล 
thai-journal

 - ผู้ทีส่นใจสามารถน าองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใชไ้ด้

 - 

50 โครงการประชมุวิชาการระดับ
นานาชาติ

80,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

43,757 บาท  - ด าเนินการจดัประชมุวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd 
Intenrational Conference of the NIDA Law for 
Development "The Sustainable Developmnet 
Goals (SDGs): Unpacking the Role of Law in the 
Next Era of Sustainablility" ระหว่างวันที ่22 - 23 
พฤศจกิายน 2561 มีผู้เขา้ร่วม จ านวน 22 คน

 - มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการ 
สร้างเครือขา่ย และน าผลการศึกษา
เผยแพร่ กอ่ให้เกดิผลเชงิวิชาการ และ
การบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ เพือ่
การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ

 - 

51 ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการการส่ง
บทความวิจยั เพือ่รับการพิจารณา
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

60,000 บาท 
(เงินกองทุน
ส่งเสริมและ

พัฒนางานวิจยั)

22,420 บาท  - ด าเนินการสนับสนุนให้ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการ
การส่งบทความวิจยั เพือ่รับการพิจารณาตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติแกค่ณาจารย์ของสถาบัน โดยมีผู้
ขอรับทุน จ านวน 3 ราย

 - สถาบันมีผลงานทีตี่พิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

 - 

52 โครงการประชมุวิชาการทางด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์

50,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

40,082.50 บาท  - ด าเนินการจดัประชมุวิชาการทางด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์ เมือ่วันที ่15 มีนาคม 2562 โดยมีการปาฐกถา
พิเศษ เวทีวิชาการ รวมถงึการน าเสนอผลงานวิจยัของ
นิสิต นักศึกษา คณาจารย์และนักวิจยั มีผู้เขา้ร่วม จ านวน
 127 คน ส าหรับผลการประเมินความพึงพอใจใน
ภาพรวมของกจิกรรมทัง้หมด เท่ากบั 4.32 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับสูงมาก

 - ผู้เขา้ร่วมได้รับความรู้ และแลกเปล่ียน
ความรู้ด้านการวิจยัในสาขารัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์

 - 
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

53 โครงการประชมุวิชาการระดับชาติ 50,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

50,000 บาท  - ด าเนินการจดัการประชมุวิชาการระดับชาติ 
ธรรมศาสตร์-นิติพัฒน์ คร้ังที ่4 เมือ่วันที ่29 มิถนุายน 
2562

 - เกดิความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย 
 - นักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษาได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ความคิดเห็น น าไปสู่
การพัฒนาผลงานวิจยัทีม่ีคุณภาพ

 - 

54 ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการการ
เผยแพร่บทความวิจยั เพือ่การตีพิมพ์
ในวารสารระดับนานาชาติ

50,000 บาท 
(เงินกองทุน
ส่งเสริมและ

พัฒนางานวิจยั)

24,227 บาท  - ด าเนินการสนับสนุนให้ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการ
การเผยแพร่บทความวิจยั เพือ่การตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติแกค่ณาจารย์ของสถาบัน โดยได้
ด าเนินการเบิกจา่ยทุนรางวัล จ านวน 6 โครงการ

 - สถาบันมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติทีอ่ยู่ในฐานขอ้มูล ISI และ 
SCImago

 - 

55 โครงการ NIDA Research 
Excellence Forum

50,000 บาท 
(เงินรายได้ของ

สถาบัน)

33,268.70 บาท  - ด าเนินกจิกรรมต่างๆ ดังนี ้(1) จดัเวทีแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น เพือ่ก าหนดหัวขอ้การวิจยัและแนวทางการ
วิจยัใหม่ๆ เพือ่พัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นเลิศในแต่ละ
สาขาวิชา (2) ระดมความคิดเพือ่สนับสนุนการวิจยัเชงิ
นโยบาย เพือ่ศึกษาผลกระทบของการพัฒนาด้าน
เศรษฐกจิ การเมือง และสังคม รวมทัง้ชี้แนะรูปแบบที่
เหมาะสมของการพัฒนาด้านต่างๆ ของประเทศ และ (3)
 จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการเขยีนผลงานวิจยัเพือ่
การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติทีอ่ยู่ในฐานขอ้มูล 
ISI และมีค่า Impact factor ทัง้นี ้มีการจดักจิกรรม
ทัง้ส้ิน จ านวน 6 คร้ัง

 - สถาบันมีการผลิตงานวิจยัทีม่ีคุณภาพ
เพิม่ขึ้น
 - สถาบันมีการเผยแพร่ผลงานวิจยัโดย
การตีพิมพ์ลงในวารสารระดับนานาชาติที่
อยู่ในฐานขอ้มูล ISI และมีค่า Impact 
factor เพิม่ขึ้น

 - 
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

56 โครงการผู้บริหารนิด้าพบนักศึกษาเกา่
 (4 ภาค)

50,000 บาท 
(เงินกองทุนนิด้า

พัฒนา)

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

 - ด าเนินการจดัเตรียมงบประมาณเพือ่ให้ผู้บริหาร
สถาบันเดินทางไปพบปะเย่ียมเยียนศิษย์เกา่ตามศูนย์ใน
ภูมิภาคต่างๆ เพือ่สร้างความสัมพันธ์อนัดีระหว่างสถาบัน
กบัศิษย์เกา่ และประชาสัมพันธ์โครงการกองทุนนิด้า
พัฒนาให้เป็นทีรั่บทราบมากย่ิงขึ้น ทัง้นี ้จะด าเนิน
โครงการเมือ่มีศิษย์เกา่จดังานตามศูนย์หรือภูมิภาคต่างๆ
 และเชญิผู้บริหารเขา้ร่วม ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ไม่มีการจดังานลักษณะดังกล่าว

 -  - 

57 โครงการจดัเวที NIDA team Forum 30,000 บาท 
(เงินรายได้ของ

สถาบัน)

25,183.85 บาท  - ด าเนินการจดัโครงการ NIDA Team Forum คร้ังที ่1
 ประจ าปี 2562 หัวขอ้ "ศาสตร์แห่งพระราชาแกป้ัญหา
ฝุ่นอย่างย่ังยืน" เมือ่วันที ่23 เมษายน 2562 ซ่ึงเป็นการ
เสวนาทางวิชาการ มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นใน
ประเด็นเกี่ยวกบัการแกป้ัญหาฝุ่นอย่างย่ังยืนด้วยศาสตร์
ของพระราชา ซ่ึงได้รับเกยีรติจากผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
มลพิษทางอากาศทัง้จากภาครัฐและภาคเอกชน มี
ผู้เขา้ร่วม จ านวน 140 คน ส าหรับความพึงพอใจของผู
เขา้ร่วม ดังนี ้(1) ความพึงพอใจต่อวิทยากร คิดเป็นร้อย
ละ 88.51 อยู่ในระดับมาก (2) ความพึงพอใจต่อการ
บริการ คิดเป็นร้อยละ 88.05 อยู่ในระดับมาก และ (3) 
ความพึงพอใจต่อความรู้ ความเขา้ใจในภาพรวม คิดเป็น
ร้อยละ 85.98 อยู่ในระดับมาก

 - ผู้เขา้ร่วมได้รับทราบความกา้วหน้า 
ความเคล่ือนไหว และแนวโน้มทางวิชาการ
 พร้อมทัง้ได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นใน
ประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกบั
การประยุกต์ใชศ้าสตร์ของพระราชาใน
การแกป้ัญหาฝุ่นอย่างย่ังยืน

 - 
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

58 โครงการเผยแพร่ผลงานวิจยัร่วมกบั
ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ
และส านักงานคณะกรรมการการ
อดุมศึกษา

20,000 บาท 
(เงินรายได้ของ

สถาบัน)

15,950 บาท  - ด าเนินการจดักจิกรรมเผยแพร่ผลงานวิจยัของ
คณาจารย์และนักวิจยัในงาน “มหกรรมงานวิจยัแห่งชาติ
 2562 (Thailand Research Expo 2019)” ร่วมกบั
ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ระหว่างวันที ่7 -
 10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ
บางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 
โดยมีคณาจารย์/ นักวิจยัของสถาบันเขา้ร่วมน าเสนอ
ผลงาน จ านวน 6 คน โดยมีการน าเสนอภาคนิทรรศการ 
จ านวน 4 เร่ือง และภาคการน าเสนอ จ านวน 3 เร่ือง

 - มีการเผยแพร่งานวิจยัของสถาบันสู่
สาธารณะ 
 - สร้างชื่อเสียงให้อาจารย์ และ
นักวิชาการในวงวิชาการพัฒนบริหาร
ศาสตร์

 - 

59 โครงการทุนส่งเสริมการศึกษา
ประเภทที ่1 (Full Scholarships) 
ระดับปริญญาเอก

1,530,000 บาท  - ด าเนินการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที ่1 
(Full Scholarship) แกน่ักศึกษาระดับปริญญาเอก 
จ านวน 12 ราย ซ่ึงนักศึกษาทีไ่ด้รับทุนมีคุณภาพและ
ศักยภาพตามเกณฑ์ทีส่ถาบันก าหนด

 - นักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาไปแล้วมี
คุณภาพและศักยภาพทีจ่ะไปพัฒนา
ประเทศชาติต่อไป

 - 

60 โครงการทุนส่งเสริมการศึกษา
ประเภทที ่1 (Full Scholarships) 
ระดับปริญญาโท

3,860,000 บาท  - ด าเนินการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที ่1 
(Full Scholarship) แกน่ักศึกษาระดับปริญญาโท 
จ านวน 32 ราย ซ่ึงนักศึกษาทีไ่ด้รับทุนมีคุณภาพและ
ศักยภาพตามเกณฑ์ทีส่ถาบันก าหนด

 - นักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาไปแล้วมี
คุณภาพและศักยภาพทีจ่ะไปพัฒนา
ประเทศชาติต่อไป

 - 

61 โครงการทุนการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาต่างชาติ

2,193,471 บาท  - ด าเนินการมอบทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 
จ านวน 18 ราย นักศึกษาทีไ่ด้รับทุนมีคุณภาพและ
ศักยภาพตามเกณฑ์ทีส่ถาบันก าหนด

 - นักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะประเทศ
ใกล้เคียงสนใจศึกษาต่อทีส่ถาบันมากขึ้น
 - สถาบันมีสัมพันธ์ภาพทีดี่กบัประเทศที่
ได้รับทุนการศึกษาจากสถาบัน น าไปสู่
การขยายโอกาสในการสร้างความร่วมมือ
ทางวิชาการด้านต่างๆ ต่อไป

 - 

กลยุทธท์ี่ 2.3 "การมผีลผลิตที่สร้างผลกระทบสูงต่อสังคม"

10,000,000 บาท
 (เงินรายได้ของ

สถาบัน)

29
29



ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

62 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์ระดับกลาง

7,500,000 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

5,928,247.78 
 บาท

 - ด าเนินการจดัอบรมหลักสูตร "นักพัฒนบริหารศาสตร์
ระดับกลาง (นพก.)" แกข่า้ราชการ พนักงานรัฐวิสาหกจิ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน ทีด่ ารงต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการระดับต้น หรือต าแหน่งประเภท
วิชาการระดับช านาญการพิเศษหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
จ านวน 3 รุ่น โดยได้จดัอบรม นพก. รุ่นที ่4 ระหว่างวันที่
 23 มกราคม - วันที ่1 มีนาคม 2562 นพก. รุ่นที ่5 
ระหว่างวันที ่27 มีนาคม - 3 พฤษภาคม 2562 และ 
นพก. รุ่นที ่6 ระหว่างวันที ่30 พฤษภาคม - 5 กรกฎาคม
 2562 มีผู้เขา้อบรมรวมทัง้ส้ิน จ านวน 150 คน และ
ความพึงพอใจของผู้เขา้รับการอบรม เฉล่ียร้อยละ 91.40

 - ผู้เขา้อบรมน าหลักการบริหาร ความรู้ 
และประสบการณ์ทีไ่ด้รับไปปรับใชใ้นการ
ปฏิบัติงาน และชวิีตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 - ผู้เขา้อบรมมีทัศนคติ ค่านิยม และพฤติ
กรรมการบริหารโดยมุง่เน้นคุณธรรม
จริยธรรมและมุง่ผลสัมฤทธ์ิถงึประชาชน 
 - มีเครือขา่ยเพือ่สามารถประสาน
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงาน และระหว่างหน่วยงานให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 - องค์กรภาครัฐและเอกชนมีการ
เตรียมพร้อมบุคลากรทีจ่ะสามารถด ารง
ต าแหน่งในระดับทีสู่งขึ้น

 - 

63 โครงการแผนงานวิจยัการพัฒนา
นโยบายการจดัการการท่องเทีย่ว
ชมุชนเชงิส่งเสริมสุขภาพในการ
รองรับการพ านักระยะยาวของ
นักท่องเทีย่วกลุ่มผู้สูงวัยรายได้ดีเพือ่
สร้างความมัง่ค่ังทางเศรษฐกจิและ
ความเขม้แขง็ด้านสังคมอย่างย่ังยืน

7,230,300 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

7,230,300 บาท  - ด าเนินการศึกษาบริบทการจดัการการท่องเทีย่วชมุชน
เชงิส่งเสริมสุขภาพในการรองรับการพ านักระยะยาวของ
นักท่องเทีย่วกลุ่มผู้สูงวัยรายได้ดีเพือ่สร้างความมัน่ค่ังทาง
เศรษฐกจิและความเขม้แขง็ด้านสังคมอย่างย่ังยืน รวมถงึ
วิเคราะห์บริบทของประเทศในกลุ่มประเทศสมาชกิ
อาเซียนพลัส และยุโรปทีม่ีแนวทางการปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ 
(Best practice) ในการพัฒนานโยบายการจดัการการ
ท่องเทีย่วชมุชนเชงิส่งเสริมสุขภาพในการรองรับการ
พ านักระยะยาวของนักท่องเทีย่วกลุ่มผู้สูงวัยรายได้ดี

 - อตุสาหกรรมท่องเทีย่วและบริการได้
เสริมสร้างความสามารถในการแขง่ขนั 
ผ่านการพัฒนาการวิจยัและนวัตกรรม

 - ไม่มีงานวิจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การจดัการการท่องเทีย่วชมุชน
เชงิส่งเสริมสุขภาพในการ
รองรับการพ านักระยะยาว
ของนักท่องเทีย่วกลุ่มผู้สูงวัย
รายได้ดี เนือ่งจากงานวิจยั
ส่วนใหญ่จะมุง่เน้นไปในเร่ือง
ของการดูแลผู้สูงอายุเป็นส่วน
ใหญ่
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

64 โครงการแผนงานวิจยัขอ้เสนอเชงิ
นโยบายในการปรับต าแหน่ง
ภาพลักษณ์บริการท่องเทีย่วกลุ่ม
คุณภาพประเภทเรือยอร์ช เพือ่
รองรับการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน
ในกลุ่มอตุสาหกรรมเป้าหมายที่
ผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ
ใหม่ของประเทศ S Curve

6,222,400 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

6,222,400 บาท  - ด าเนินการส ารวจสถานการณ์การพัฒนา
ภาคอตุสาหกรรมเรือยอร์ชในตลาดอาเซียน ตลาดเอเชยี 
และตลาดโลก วิเคราะห์กลุ่ม Best Practices เพือ่ค้นหา
ตามแนวทางการประยุกต์ตามแบบ Value Chain 
Model รวมทัง้วิเคราะห์บริบทของประเทศในกลุ่ม
ประเทศสมาชกิอาเซียน เอเซีย และระดับโลกทีม่ีแนว
ทางการปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ (Best practice) ในการก าหนด
ต าแหน่งภาพลักษณ์การบริการท่องเทีย่วกลุ่มคุณภาพ
ประเภทเรือยอร์ซ

 - หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งสามารถน าผล
การศึกษานีไ้ปใชป้ระกอบการวางแผน
และการด าเนินงานเพือ่ขบัเคล่ือนการ
พัฒนาปรับต าแหน่งภาพลักษณ์การ
ท่องเทีย่วเรือยอร์ซในกลุ่มประเทศสมาชกิ
อาเซียนและอนุภูมิภาคตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติอย่างย่ังยืน

 - ขอ้มูลของภาคอตุสาหกรรม
เรือยอร์ชในประเทศไทยมีไม่
มาก เนือ่งจากเป็นเร่ืองใหม่
และเพิง่ได้รับความสนใจใน
การสร้างจ านวนเงินทาง
เศรษฐกจิให้กบัประเทศ ท าให้
การด าเนินการในชว่งเร่ิมแรก
มีความยากล าบากเล็กน้อยใน
การค้นหาขอ้มูล

65 โครงการการสร้าง Web และ 
Mobile Application ส าหรับชาวนา
เพือ่การตรวจสอบการจ าแนกเมล็ด
พันธ์ุขา้วออกจากขา้ววัชพืชด้วยการ
ประมวลผลภาพถา่ย ส าหรับชาวนา

5,283,900 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

5,283,900 บาท  - ด าเนินการวิจยัการสร้าง Web และ Mobile 
Application ส าหรับชาวนาเพือ่การตรวจสอบการ
จ าแนกเมล็ดพันธ์ุขา้วออกจากขา้ววัชพืชด้วยการ
ประมวลผลภาพถา่ย ส าหรับชาวนา

 - ผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งสามารถน าองค์ความรู้ไป
พัฒนาต่อยอดได้

 - 

66 โครงการการพัฒนาศักยภาพ
ขา้ราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ระดับบริหาร

5,000,000 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

4,380,654.93
 บาท

 - ด าเนินการจดัอบรม หลักสูตร "ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นยุค
เปล่ียนผ่านสู่สังคมดิจทิัล” แกข่า้ราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) จ านวน 7 รุ่น โดยได้จดัอบรมรุ่นที ่1
 ระหว่างวันที ่5 - 15 กมุภาพันธ์ 2562 รุ่นที ่2 ระหว่าง
วันที ่26 กมุภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2562 รุ่นที ่3 ระหว่าง
วันที ่13 - 14 มิถนุายน 2562 รุ่นที ่4 ระหว่างวันที ่9 - 
10 กรกฎาคม 2562 รุ่นที ่5 ระหว่างวันที ่18  - 19 
กรกฎาคม 2562 รุ่นที ่6 ระหว่างที ่25  -  26 กรกฎาคม
 2562  และรุ่นที ่7 ระหว่างวันที ่26 - 27 สิงหาคม 
2562 มีผู้เขา้อบรมรวมทัง้ส้ิน จ านวน 505 คน และ
ความพึงพอใจของผู้เขา้รับการอบรม เฉล่ียร้อยละ 85.80

 - ผู้เขา้อบรมน างอค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้
กบัท้องถิ่นของตนเอง และสร้าง
นวัตกรรมท้องถิ่นของตนเองทีจ่ะเป็น
ประโยชน์กบัประชาชนในชมุชน

 - 
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

67 โครงการระบบการจดัการการวาง
แผนการจดัการเส้นทางท่องเทีย่วเชงิ
สุขภาพและกฬีาแกผู้่ประกอบการ
ท่องเทีย่ว SME เพือ่กระตุ้น
นักท่องเทีย่วคุณภาพสูงในกลุ่ม
จงัหวัดแอคทีฟ บีช

4,800,000 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

4,800,000 บาท  - ด าเนินการลงพืน้ทีส่ ารวจ สัมภาษณ์ ประเมิน และเกบ็
แบบสอบถามนักท่องเทีย่วทีเ่ดินทางมาท่องเทีย่วสถานที่
ท่องเทีย่วเชงิสุขภาพใน 4 จงัหวัดแอคทีพบีช ได้แก ่
จงัหวัดชลบุรี จงัหวัดระยอง จงัหวัดจนัทบุรี และจงัหวัด
ตราด โดยมีผู้เขา้ร่วม ได่แก ่(1) นักท่องเทีย่วในแหล่ง
ท่องเทีย่วในกลุ่มจงัหวัดแอคทีฟ บีช จ านวน 400 คน (2)
 ภาคีทีเ่กี่ยวขอ้งกบัแหล่งท่องเทีย่วในกลุ่มจงัหวัดแอคทีฟ
 บีช จ านวน 20 คน และ (3) ผู้เขา้ร่วมประชมุเผยแพร่
โครงการวิจยั จ านวน 100 คน ทัง้นี ้ผลการประเมิน
โครงการอยู่ในระดับดีมาก

 - มีหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งสามารถน าแนว
ทางการพัฒนาระบบการจดัการการวาง
แผนการจดัการเส้นทางการท่องเทีย่วเชงิ
สุขภาพและกฬีาแกผู้่ประกอบการ
ท่องเทีย่ว SME เพือ่กระตุ้นนักท่องเทีย่ว
คุณภาพสูงในกลุ่มจงัหวัดแอคทีฟ บีช

 - นักท่องเทีย่วทีเ่ดินทางมา
ท่องเทีย่วในกลุ่มจงัหวัดแอค
ทีพบีชส่วนใหญ่จะมุง่หน้า
เดินทางลงเกาะท าให้ยากต่อ
การเกบ็แบบสอบถาม และ
ต้องใชเ้วลาในการเกบ็เป็น
ระยะเวลานาน 
 - ระเบียบจากทางสถาบันให้
ด าเนินการตรวจจริยธรรมใน
มนุษย์ส าหรับงานวิจยัของ
โครงการ ท าให้โครงการเกดิ
ความล้าชา้ในการท างาน 
เนือ่งจากขั้นตอนและ
กระบวนการในการ
ด าเนินการตรวจมีความล้าชา้
เป็นอย่างมาก
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

68 โครงการแผนงานวิจยัขอ้เสนอเชงิ
นโยบายการสร้างความสามารถใน
การแขง่ขนัของการท่องเทีย่วเชงิ
ส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารวิถไีทย
ส าหรับการบริการนักท่องเทีย่วกลุ่ม
มูลค่าสูงตามกรอบประเทศไทย 4.0

4,169,500 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

4,169,500 บาท  - ด าเนินกระบวนการวิจยัตามระเบียบวิธีการวิจยัหรือ
กระบวนวิธีการวิจยั (Methodology) โดยการใช้
กระบวนวิธีการวิจยัเชงิคุณภาพ (Qualitative research)
 ด้วยกระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสาร
หรือการวิจยัเชงิเอกสาร (documentary Research) 
โดยการทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่
เกี่ยวขอ้ง ลงพืน้ทีเ่กบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชก้ารสนทนา
กลุ่ม (Focus Group Discussion) ตรวจสอบขอ้มูลและ
การวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยวิธีการทีเ่รียกว่าการตรวจสอบ
ขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation) และจดัท าขอ้เสนอ
เชงินโยบาย

 - หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งสามารถน า
ขอ้เสนอเชงินโยบายการสร้าง
ความสามารถในการแขง่ขนัของการ
ท่องเทีย่วเชงิส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารวิถี
ไทย การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ในการ
ท่องเทีย่วเชงิสุขภาพด้านอาหาร และการ
สร้างความสามารถในการแขง่ขนัของ
อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพที่
เน้นในเร่ืองอาหารวิถไีทยส าหรับการ
บริการนักท่องเทีย่วกลุ่มมูลค่าสูงตาม
กรอบประเทศไทย 4.0 ไปใชใ้นการพัฒนา
ต่อไป

 - ขอ้มูลเกี่ยวกบัการใชวั้ด
มาตรฐานทางด้านอาหารเพือ่
สุขภาพทีม่ีความปลอดภัยมี
หลากหลายเกณฑ์วัดและมี
เง่ือนไขในการตรวจสอบ
จ านวนมาก จ าเป็นต้อง
ทบทวนวรรณกรรมให้มี
เหมาะสมกบัพืน้ทีวิ่จยั
 - ขอ้มูลเกี่ยวกบัสถานการณ์
ด้านอาหารปลอดภัย เชน่ 
สถติิการเติบโต สถานการณ์
ระดับเอเชยีโลกมีการปรับปรุง
ขอ้มูลอย่างไม่ต่อเนือ่ง
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

69 โครงการการส่งเสริมการตลาด
ดิจติอลส าหรับการท่องเทีย่วเชงิ
สุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมและ
สนับสนุนการแพทย์แผนไทยเพือ่
กระตุ้นตลาดนักท่องเทีย่วคุณภาพสูง
ชาวเอเชยีและยุโรป

4,000,000 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

4,000,000 บาท  - ด าเนินการลงพืน้ทีส่ ารวจ สัมภาษณ์ ประเมิน และเกบ็
แบบสอบถามนักท่องเทีย่วชาวเอเชยีและยุโรปทีม่าใช้
บริการโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผน
ไทยใน 5 ภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก ่ภาคกลาง 
ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนือ ผู้เกี่ยวขอ้ง ได้แก ่(1) นักท่องเทีย่ว
คุณภาพสูงชาวเอเชยีและยุโรป จ านวน 400 คน (2) 
ผู้เกี่ยวขอ้งในโรงพยาบาลต้นแบบ 5 แห่ง จ านวน 13 คน 
(3) ภาคีทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโรงพยาบาลต้นแบบ 5 แห่ง 
จ านวน 23 คน นอกจากนียั้งมีการจดัประชมุเพือ่
เผยแพร่ผลวิจยัของโครงการ มีผู้เขา้ร่วม จ านวน 100 คน
 ทัง้นี ้ผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับดีมาก

 - มีระบบการตลาดดิจติอลส าหรับการ
ท่องเทีย่วเชงิสุขภาพทีเ่ป็นการสร้างมูลค่า
และคุณค่าเพิม่ให้กบัโรงพยาบาลส่งเสริม
และสนับสนุนการแพทย์แผนไทย
 - โรงพยาบาลต้นแบบ และภาคีเครือขา่ย
ทีเ่กี่ยวขอ้งสามารถประยุกต์ใชแ้ละต่อ
ยอดการใชป้ระโยชน์จากการวิจยั

 - บางพืน้ทีม่ีนักท่องเทีย่ว
คุณภาพสูงชาวยุโรปน้อยมาก
 ท าให้ยากต่อการเกบ็
แบบสอบถาม ต้องใชเ้วลาใน
การเกบ็เป็นระยะเวลานาน 
 - บางโรงพยาบาลส่งเสริม
และสนับสนุนการแพทย์แผน
ไทยไม่ยินยอมให้เขา้ไปเพือ่ท า
การสัมภาษณ์หรือเกบ็
แบบสอบถาม 
 - ระเบียบจากทางสถาบันให้
ด าเนินการตรวจจริยธรรมใน
มนุษย์ส าหรับงานวิจยัของ
โครงการ ซ่ึงท าให้โครงการ
เกดิความล้าชา้ในการท างาน 
เนือ่งจากขั้นตอนและ
กระบวนการในการ
ด าเนินการตรวจมีความล้าชา้
เป็นอย่างมาก
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

70 โครงการการจดัท าดัชนีกรอบความคิด
 (Mindset) ทักษะ (Skills) และ
พฤติกรรม (Behavior) เพือ่การ
รังสรรค์นวัตกรรมของกลุ่มคนวัย
ท างานในวิสาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อมของไทย

3,830,800 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

3,830,800 บาท  - ด าเนินการออกแบบและพัฒนาแบบการประเมินเพือ่
จดัท าดัชนีกรอบความคิด (Mindset) ชดุทักษะ (Skills) 
และพฤติกรรม (Behavior) เพือ่การสร้างสรรค์นวัตกรรม
ของกลุ่มคนวัยท างานในวิสาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม รวมถงึก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกวิสาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อม พร้อมด าเนินการคัดเลือกร่วมกบั
ส านักงานวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย 
(สสว.) และจดัท าต้นแบบการประเมินฯ ในรูปแบบ
มัลติมีเดีย

 - หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งสามารถน าแบบ
การประเมินเพือ่จดัท าดัชนีกรอบความคิด 
(Mindset) ชดุทักษะ (Skills) และ
พฤติกรรม (Behavior) ไปใชต่้อไป

 - 

71 โครงการรูปแบบการจดัการตลาด
ดิจติอลเพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่วเชงิ
กฬีามวยไทยแกก่ลุ่มนักท่องเทีย่วรัก
สุขภาพชาวต่างชาติ

3,760,000 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

3,760,000 บาท  - ด าเนินการลงพืน้ทีส่ ารวจ สัมภาษณ์ ประเมิน และเกบ็
แบบสอบถามนักท่องเทีย่วทีเ่ดินทางมาใชบ้ริการค่ายมวย
 4 ภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก ่ภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ผู้เกี่ยวขอ้ง ได้แก ่
(1) นักท่องเทีย่วในแหล่งท่องเทีย่วทีใ่ชบ้ริการค่ายมวยใน
 4 ภูมิภาคของไทย จ านวน 400 คน และ (2) ภาคีที่
เกี่ยวขอ้งกฬีามวยไทย จ านวน 24 คน นอกจากนียั้งมี
การจดัประชมุเผยแพร่โครงการ มีผู้เขา้ร่วม จ านวน 100
 คน ทัง้นีผ้ลการประเมินโครงการอยู่ในระดับดีมาก

 - หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งสามารถน า
แนวทางในการพัฒนารูปแบบการจดัการ
ตลาดดิจติอลส าหรับส่งเสริมการท่องเทีย่ว
เชงิกฬีามวยไทยแกก่ลุ่มนักท่องเทีย่วรัก
สุขภาพชาวต่างชาติไปใชใ้นการพัฒนา
ต่อไป

 - บางค่ายมวยไม่ให้ความ
ร่วมมือในการเขา้ไปสัมภาษณ์
และเกบ็แบบสอบถาม ท าให้
ยากต่อการเกบ็แบบสอบถาม 
และต้องใชร้ะยะเวลานาน 
 - ระเบียบจากทางสถาบันให้
ด าเนินการตรวจจริยธรรมใน
มนุษย์ส าหรับงานวิจยัของ
โครงการ ท าให้โครงการเกดิ
ความล้าชา้ในการท างาน 
เนือ่งจากขั้นตอนและ
กระบวนการในการ
ด าเนินการตรวจมีความล้าชา้
เป็นอย่างมาก
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

72 โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการศูนย์อ านวยการป้องกนั
และปราบปรามยาเสพติดจงัหวัด (ศอ.
 ปส. จ.)

3,000,000 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

2,900,801 บาท  - ด าเนินการจดัการสัมมนาเชงิปฏิบัติการ จ านวน 8 คร้ัง
 มีผู้เขา้ร่วมสัมมนารวมทัง้ส้ิน จ านวน 400 คน  รวมถงึ
สรุปบทเรียนเพือ่พัฒนากลไกการขบัเคล่ือนงานยาเสพติด
ในระดับพืน้ที ่ส ารวจเกี่ยวกบัการบริหารจดัการ 
ศอ.ปส.จ. นอกจากนียั้งจดักจิกรรมอบรมถา่ยทอดความรู้
เกี่ยวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดโดยการใช้
ชมุชนเป็นฐาน มีผู้เขา้อบรม รวมทัง้ส้ิน จ านวน 734 คน

 - ผู้เขา้ร่วมน าความรู้และความเขา้ใจไปใช้
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการ ศอ.ปส.จ.

 - 

73 โครงการศึกษาจดัท าผังยุทธศาสตร์
การพัฒนาศักยภาพชมุชนเมือง
ท่องเทีย่วหลากหลายประเภทด้วย
แนวทางการสัญจรอจัฉริยะ ในเขต
ระเบียงเศรษฐกจิตะวันออก

2,477,000 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

2,122,180 บาท  - ด าเนินการจดัการประชมุเชงิปฏิบัติการใน 3 จงัหวัด
เขตระเบียงเศรษฐกจิตะวันออก รวมจ านวน 4 คร้ัง ดังนี ้
(1) วันที ่29 มีนาคม 2562 ณ จงัหวัดชลบุรี (2) วันที ่9 
เมษายน 2562 ณ จงัหวัดฉะเชงิเทรา (3) วันที ่25 
เมษายน 2562 ณ จงัหวัดระยอง และ (4) วันพุธที ่5 
มิถนุายน 2562 ณ  จงัหวัดชลบุรี

 - มีการพัฒนาการสัญจรอจัฉริยะเพือ่การ
ท่องเทีย่วบนฐาน ศักยภาพ องค์ความรู้ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีและภูมิปัญญาของ
พืน้ที่

 - 

74 โครงการการพัฒนาและสร้างความ
เขม้แขง็ของระบบเศรษฐกจิฐานราก
ของชมุชนด้วยกลไกและระบบ
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

2,222,400 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

2,222,400 บาท  - ด าเนินการศึกษาการพัฒนาและสร้างความเขม้แขง็
ของระบบเศรษฐกจิฐานรากชมุชน และจดัฝึกอบรมการ
จดทะเบียนสิทธิบัตรแกช่มุชนส าหรับผลิตภัณฑ์ชมุชนทีม่ี
ศักยภาพ

 - ชมุชนเกดิความเขม้แขง็ มีระบบ
เศรษฐกจิฐานรากของชมุชน สามารถปรับ
ใชก้ฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพือ่การ
พัฒนาชมุชน

 - 
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

75 โครงการความต้องการแรงงานต่าง
ด้าวชั่วคราวหรือตามฤดูกาลในภาค
การเกษตร

2,129,700 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

2,036,914 บาท  - ด าเนินการส ารวจความต้องการแรงงานชั่วคราว/ตาม
ฤดูกาลจากเกษตรกรและสถานประกอบการ เพือ่คาด
ประมาณความต้องการแรงงานต่างด้าวชั่วคราวหรือตาม
ฤดูกาล จากเกษตรกร/ สถานประกอบการภาค
เกษตรกรรม จ านวน 150 ราย ประเมินปัจจยัภายนอก 
สภาพแวดล้อม และบริบท เพือ่น ามาก าหนดกรอบทิศ
ทางการบริหารจดัการแรงงานต่างด้าวชั่วคราวหรือตาม
ฤดูกาล โดยการรวบรวมวิสัยทัศน์และความเห็นจาก
แหล่งต่างๆ นอกจากนียั้งจดัประชมุเพือ่รับฟังความเห็นที่
มีต่อร่างแนวทางการบริหารจดัการแรงงานต่างด้าว
ชั่วคราวหรือตามฤดูกาล จ านวน 1 คร้ัง

 - เกษตรกร/ผู้ประกอบการภาค
การเกษตรมีแรงงานชั่วคราวหรือตาม
ฤดูกาลใชใ้นกจิการตรงตามเวลาทีต้่องการ
ใชแ้รงงาน 
 - หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัแรงงานฝีมือ
ต่างด้าวมีมาตรการควบคุมแรงงงานต่าง
ด้าวได้ง่ายขึ้น 
 - กรมการจดัหางาน และหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งด้านแรงงานต่างด้าวมีทางเลือก
ส าหรับใชใ้นการก าหนดนโยบายให้
เหมาะสมตามสถานการณ์ทีเ่ปล่ียนแปลงไป

 - มีความล่าชา้ในส่วนของ
กระบวนการและขั้นตอนใน
การขอรับการรับรอง
จริยธรรมการวิจยัในมนุษย์

76 โครงการศึกษาศักยภาพชมุชนด้าน
สมาร์ทเทคโนโลยีการท่องเทีย่วเพือ่
ประเมินและพัฒนาศักยภาพชมุชน
ด้านดิจทิัลทีจ่ าเป็นเพือ่วางแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการ
จดัการการท่องเทีย่วโดยชมุชน
ภายในท้องถิ่นตามนโยบายรัฐบาล 
4.0 ในเขตระเบียงเศรษฐกจิตะวันออก

2,112,000 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

2,112,000 บาท  - ด าเนินการจดักจิกรรม ประกอบด้วย อบรมสัมมนา 
และการสัมนาเชงิปฏิบัตการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในแต่ละภาคส่วนเพือ่ศึกษาสถานการณ์ ระดับศักยภาพ
ชมุชนด้านสมาร์ทเทคโนโลยีทีจ่ าเป็น และหลักธรรมาภิ
บาลดิจทิัลทีเ่กี่ยวขอ้งในด้านการท่องเทีย่วและบริการ 
รวมทัง้เกบ็รวบรวมแบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชงิลึก 
การระดมความคิดเห็น ถา่ยทอดองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ธุรกจิต้นแบบในการปรับใชส้มาร์ท
เทคโนโลยีการท่องเทีย่วดิจทิัลเพือ่การท่องเทีย่วและ
บริการ จ านวน 3 จงัหวัดในเขตพืน้ทีร่ะเบียงเศรษฐกจิ
ตะวันออก ได้แก ่ชลบุรี ระยอง และฉะเชงิเทรา มี
ผู้เขา้ร่วมรวมทัง้ส้ิน จ านวน 305 คน

 - ผู้น าชมุชน ผู้ประกอบการท้องถิ่น กลุ่ม
วิสาหกจิชมุชน หน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนในพืน้ทีร่ะเบียงเศรษฐกจิ
ตะวันออกทีเ่ขา้ร่วมโครงการได้รับองค์
ความรู้และประสบการณ์ธุรกจิต้นแบบใน
การปรับใชส้มาร์ทเทคโนโลยีการ
ท่องเทีย่วดิจทิัลเพือ่การท่องเทีย่วและ
บริการ รวมถงึได้แนวคิดไปขยายผลแก่
สมาชกิชมุชน ท้องถิ่นและสมาชกิระดับ
ครัวเรือน

 - 
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

77 โครงการการจดัการองค์ความรู้เพือ่
สร้างสรรค์นวัตกรรมและส่งเสริม
ความย่ังยืนของธุรกจิเทคโนโลยี
สตาร์ทอพัสัญชาติไทยในศตวรรษที ่21

2,029,900 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

873,988.98 
บาท

 - ด าเนินการวิจยัเพือ่จดัท าชดุองค์ความรู้ใหม่ทีส่ามารถ
ใชเ้ป็นแนวทางในการสร้าง ส่งเสริม พัฒนา และเพิม่
ศักยภาพของนวัตกร ผู้ประกอบการ และองค์กรธุรกจิ
สตาร์ทอพัสัญชาติไทยให้มีขดีความสามารถในการ
แขง่ขนัอย่างย่ังยืน โดยได้ด าเนินการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง ศึกษา/ วิเคราะห์เอกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง เย่ียมชม
สถานประกอบการและสัมภาษณ์เชงิลึก รวมทัง้ผลิตส่ือ
สร้างสรรค์เพือ่ใชใ้นการเผยแพร่องค์ความรู้

 - ได้ชดุองค์ความรู้ใหม่ทีส่ามารถใชเ้ป็น
แนวทางในการสร้าง ส่งเสริม พัฒนา และ
เพิม่ศักยภาพของนวัตกร ผู้ประกอบการ
และองค์กรธุรกจิเทคโนโลยีสตาร์ทอพั
สัญชาติไทยให้มีขดีความสามารถในการ
แขง่ขนัและอย่างย่ังยืน

 - 

78 โครงการพัฒนาธรรมาภิบาลดิจทิัล
เพือ่เพิม่ศักยภาพชมุชนและส่งเสริม
บทบาทเครือขา่ยประชารัฐสู่ธรรมาภิ
บาลการท่องเทีย่วในเขตพืน้ทีร่ะเบียง
เศรษฐกจิตะวันออก

2,000,000 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

2,000,000 บาท  - ด าเนินการศึกษาองค์ความรู้จากเอกสารและการ
สัมภาษณ์ พร้อมจดัท าคู่มือฝึกอบรม และจดัฝึกอบรม
การประยุกต์ใชธ้รรมาภิบาลดิจทิัลกบัการท่องเทีย่ว ใน
พืน้ทีร่ะเบียงเขตเศรษฐกจิตะวันออก 3 จงัหวัด ได้แก ่
จงัหวัดระยอง จงัหวัดชลบุรี และจงัหวัดฉะเชงิเทรา มีผู้
เขา้อบรมรวมทัง้ส้ิน จ านวน 180 คน

 - ผู้เขา้อบรมมีองค์ความรู้เกี่ยวกบัการ
พัฒนาธรรมาภิบาลดิจทิัลเพือ่ส่งเสริม
ศักยภาพชมุชนและบทบาทเครือขา่ย
ประชารัฐ

 - 

79 โครงการส ารวจความต้องการและ
สมรรถนะของบุคลากรด้านการ
วิเคราะห์ธุรกจิและวิทยาการขอ้มูล : 
การวิเคราะห์ชอ่งว่างและการจดัท า
แผนแม่บทเพือ่การพัฒนาบุคลากร
ส าหรับ Thailand 4.0

1,912,500 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

1,912,500 บาท  - ด าเนินการส ารวจความต้องการและสมรรถนะของ
บุคลากรด้านการวิเคราะห์ธุรกจิและวิทยาการขอ้มูล : 
การวิเคราะห์ชอ่งว่างและการจดัท าแผนแม่บทเพือ่การ
พัฒนาบุคลากรส าหรับ Thailand 4.0

 - มีขอ้มูลในการจดัท าแผนแม่บทเพือ่
การพัฒนาบุคลากรส าหรับ Thailand 4.0

 - 
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80 โครงการการศึกษาศักยภาพการใช้
ส่ือดิจทิัลของบุคลากรด้านการส่ือสาร
และเทคโนโลยีเพือ่รองรับประเทศไทย
 4.0

1,766,100 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

1,332,300 บาท  - ด าเนินการวิจยัเพือ่น าความรู้ทีไ่ด้ไปพัฒนาทักษะ
ความรู้ด้านดิจทิัลแกบุ่คลากรส่ือไทย รวมทัง้สร้าง
ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายให้กบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งใน
การพัฒนาความรู้ดิจทิัลในยุคเศรษฐกจิดิจทิัลเพือ่กา้วสู่
ประเทศไทย 4.0 โดยได้ด าเนินการทบทวนวรรณกรรม
เกี่ยวกบัทักษะทางดิจทิัล และลักษณะงานบทบาทหน้าที่
ของบุคลากรส่ือไทย รวมทัง้เกบ็ขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์
เชงิลึกและการแจกแบบสอบถาม

 - หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งน าขอ้เสนอแนะ
เชงินโยบายไปพัฒนาความรู้ดิจทิัลในยุค
เศรษฐกจิและสังคมดิจทิัลเพือ่กา้วสู่
ประเทศไทย 4.0

 - 

81 โครงการบทบาทองค์กรเอกชนทีม่ีผล
ต่อการขยายการลงทุนด้านโครงสร้าง
พืน้ฐานทัง้ทางบกและทางน้ าของจนี 
ตามนโยบาย "จนีลงใต้" : บริบท
การศึกษาการลงทุนด้านโครงสร้าง
พืน้ฐานจนีใน สปป. ลาว และ
ประเทศกมัพูชาผลกระทบต่อไทย

1,671,900 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

1,671,900 บาท  - ด าเนินการส ารวจและเกบ็รวบรวมขอ้มูลเส้นทางใน
ประเทศ สปป. ลาว และประเทศกมัพูชา พร้อมเขา้ร่วม
ประชมุแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกบัสภาธุรกจิไทย - 
ลาว และพบเจา้แขวงหลวงพระบาง เจา้แขวงไซยะบุรี 
เพือ่ขอสัมภาษณ์ประเด็นทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานวิจยั รวมทัง้
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผู้บริหารของโรงไฟฟ้า
พลังงานน้ าไซยะบุรี และด าเนินการจดัเสวนากลุ่มกบัผู้ที่
เกี่ยวขอ้งจากภาคธุรกจิไทย ภาคเอกชน การท่องเทีย่ว
ของประเทศกมัพูชา

 - ได้ประเด็นขอ้มูลในงานวิจยั อาทิ 
ขอ้คิดเห็น ผลกระทบจากนโยบายจนีลงใต้
 และขอ้เสนอแนะจากผู้ทีเ่กี่ยวขอ้ง
โดยตรงทัง้จากประเทศ สปป. ลาว และ
ประเทศกมัพูชา

 - 

82 โครงการบทบาทองค์กรเอกชนทีม่ีผล
ต่อการขยายการลงทุนด้านโครงสร้าง
พืน้ฐานทัง้ทางบกและทางน้ าของจนี 
ตามนโยบาย "จนีลงใต้" : บริบท
ศึกษาผลกระทบต่อไทยในการลงทุน
ด้านโครงสร้างพืน้ฐานจนี - เมียนมาร์

1,671,900 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

1,671,900 บาท  - ด าเนินการลงพืน้ทีส่ ารวจเส้นทาง และเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลเส้นทางในประเทศเมียนมา พร้อมทัง้เขา้ร่วม
ประชมุแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกบักลุ่ม
ผู้ประกอบการไทย-เมียนมา

 - ได้ประเด็นขอ้มูลในงานวิจยั อาทิ 
ขอ้คิดเห็น ผลกระทบจากนโยบายจนีลงใต้
 และขอ้เสนอแนะจากผู้ทีเ่กี่ยวขอ้ง

 - 
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

83 โครงการบทบาทองค์กรเอกชนทีม่ีผล
ต่อการขยายการลงทุนด้านโครงสร้าง
พืน้ฐานทัง้ทางบกและทางน้ าของจนี 
ตามนโยบาย "จนีลงใต้" : บริบท
ศึกษาผลกระทบต่อไทยในการลงทุน
ด้านโครงสร้างพืน้ฐานจนี - เวียดนาม

1,671,900 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

1,671,900 บาท  - ด าเนินการส ารวจเส้นทาง R10 และเกบ็รวบรวมขอ้มูล
เส้นทางในประเทศเวียดนาม พร้อมทัง้เขา้ร่วมประชมุ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัคณะกรรมการประชาชนของ
เวียดนาม

 - ได้ประเด็นขอ้มูลในงานวิจยั อาทิ 
ขอ้คิดเห็น ผลกระทบจากนโยบายจนีลงใต้
 และขอ้เสนอแนะจากผู้ทีเ่กี่ยวขอ้ง

 - 

84 โครงการแนวทางการสร้างขดี
ความสามารถในการแขง่ขนัด้านการ
ภาพลักษณ์จดุหมายปลายทางด้าน
การท่องเทีย่วเชงิอาหารของประเทศ
ไทย

1,617,800 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

1,617,800 
บาท (เงิน
แผ่นดิน)

 - ด าเนินการศึกษาแนวทางการสร้างขดีความสามารถใน
การแขง่ขนัด้านการภาพลักษณ์จดุหมายปลายทางด้าน
การท่องเทีย่วเชงิอาหารของประเทศไทย

 - หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งสามารถน าองค์
ความรู้ทีไ่ด้รับไปประยุกต์ใชไ้ด้

 - 

85 โครงการแนวทางการจดัการท่าเรือ
ส าราญของประเทศไทยโดย
เปรียบเทียบกบัท่าเรือทีเ่ป็นมาตรฐาน

1,520,000 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

1,520,000 บาท  - ด าเนินการศึกษาแนวทางการจดัการท่าเรือส าราญของ
ประเทศไทยโดยเปรียบเทียบกบัท่าเรือทีเ่ป็นมาตรฐาน

 - หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งสามารถน าองค์
ความรู้ทีไ่ด้รับไปประยุกต์ใชไ้ด้

 - 

86 โครงการค่ายเยาวชน "การท่องเทีย่ว
เชงิสร้างสรรค์"

1,500,000 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

1,414,277.95
 บาท

 - ด าเนินการจดักจิกรรม Summer Camp คร้ังที ่8 ใน
หัวขอ้ "Creative and Innovative Economy" ระหว่าง
วันที ่30 มิถนุายน - 8 กรกฎาคม 2562 โดยมีการ
บรรยายเชงิวิชาการ กจิกรรมเชงิปฏิบัติการ กจิกรรม
กลุ่มย่อย การระดมสมองเพือ่น าเสนอแนวความคิด การ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การศึกษาดูงาน และการเย่ียม
ชมสถานทีต่่างๆ มีนักศึกษาเขา้ร่วม จ านวน 84 คน จาก 
19 ประเทศ และความพึงพอใจของนักศึกษาทีเ่ขา้ร่วม 
เท่ากบั ร้อยละ 87.13

 - นักศึกษาทีเ่ขา้ร่วมได้แลกเปล่ียน
ความรู้ทางด้านการศึกษา การท่องเทีย่ว
และวัฒนธรรม
 - นัศึกษาและมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
รู้จกัสถาบันมากขึ้น
 - สร้างความสัมพันธ์ทางการศึกษากบั
สถาบันการศึกษาทีม่ีขอ้ตกลงความร่วมมือ
 และขยายความร่วมมือทางการศึกษาไป
ยังสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในต่างประเทศ

 - 
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

87 โครงการการพัฒนาศักยภาพและ
ปลูกฝังวินัยทางการเงินเพือ่ความ
พอเพียงให้แกเ่ยาวชนระดับ
มัธยมศึกษา

1,500,000 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

1,500,000 บาท  - ด าเนินการจดัอบรมให้แกเ่ยาวชนระดับมัธยมศึกษา 
จ านวน 3 คร้ัง ดังนี ้(1) วันที ่10 มิถนุายน 2562 ณ 
โรงเรียนบางกะปิ (2) วันที ่14 มิถนุายน 2562 ณ 
โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ และ (3) วันที ่20 มิถนุายน 
2562 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่าย
มัธยม) โดยแบ่งเป็น 2 กจิกรรม คือ กจิกรรม 
“งบประมาณครอบครัว” และกจิกรรม “Design 
Thinking ออกแบบชวิีตเลือกอาชพีในอนาคต” โดย
เยาวชนระดับมัธยมศึกษาจากทัง้ 3 โรงเรียน เขา้ร่วม
รวมทัง้ส้ิน จ านวน 489 คน

 - เยาวชนทีเ่ขา้ร่วมมีความรู้และทักษะ
ทางการเงิน

 - 

88 โครงการการยกระดับผลิตภาพ
แรงงานไทย เพือ่ตอบโจทย์การเขา้สู่
การเป็นประเทศไทย 4.0 (Thailand 
4.0)

1,500,000 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

1,500,000 บาท  - ด าเนินการจดัอบรม เร่ือง "พัฒนาทักษะเพือ่ความ
พร้อมในศตวรรษที ่21 หัวขอ้ การคิดเชงิสร้างสรรค์ 
(Analytical Thinking) จ านวน 4 คร้ัง มีผู้เขา้ร่วม
โครงการวมทัง้ส้ิน จ านวน 136 คน

 - ผู้เขา้อบรม ทัง้แรงงาน เจา้ของกจิการ 
และนิสิตนักศึกษาได้น าความรู้ทีไ่ด้รับไป
ประยุกต์ใชใ้นการประกอบอาชพีและการ
ท างาน

 - 
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

89 โครงการพัฒนาสถาบันสู่การรับรอง
มาตรฐานการศึกษาในระดับสากล

1,500,000 บาท 
(เงินรายได้ของ

สถาบัน)

779,738.26 
บาท

 - ด าเนินการสนับสนุนงบประมาณส าหรับการด าเนิน
กจิกรรมต่างๆ เพือ่พัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์สู่การรับรองมาตรฐานในระดับสากล ดังนี ้(1) เงิน
รางวัลส าหรับหน่วยงานทีไ่ด้รับการประเมินคุณภาพสากล
 (AUN-QA และ ISO) (2) ค่าต่ออายุสมาชกิรายปี 
AUN-QA (3) ค่าบริหารจดัการในการตรวจ AUN-QA 
slot 2 และ slot 3 และ (4) ค่าแปลเอกสาร

 - หน่วยงานทีไ่ด้รับการประเมินคุณภาพ
สากล ประกอบด้วย หลักสูตรทีไ่ด้รับการ
รับรอง AUN-QA จ านวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 
(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ) คณะ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (2) หลักสูตรศิลปศา
สตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)
 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 
(3) หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 
(วิทยาลัยนานาชาติ) และ (4) หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม คณะบริหารการพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม ส าหรับหน่วยงานทีไ่ด้รับการ
รับรอง ISO ได้แก่ (1) ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ (2) ส านักวิจัย (3) กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และ (4) กองบริการ
การศึกษา

 - 
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

90 โครงการความร่วมมือระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน
ในการจดัท าบริการสาธารณะด้าน
การคมนาคมขนส่งระบบรางเพือ่การ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน

1,495,200 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

1,495,200 บาท  - ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาการขนส่งระบบราง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
กฎหมาย ระเบียบ นโยบายของรัฐทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
จดัท าบริการสาธารณระบบรางขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทัง้การ
สัมภาษณ์เชงิลึกผู้บริหารระดับสูง และจดัการสัมมนารับ
ฟังความคิดเห็นร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 2 คร้ัง

 - มีมาตรการในการพัฒนาการคมนาคม
ขนส่งระบบรางขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยความร่วมมือระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน 
 - มีขอ้เสนอทางกฎหมายในการปรับปรุง
โครงสร้างอ านาจหน้าทีข่ององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาการ
คมนาคมขนส่งระบบรางให้เกดิ
ประสิทธิภาพ 
 - มีขอ้เสนอแนะทางนโยบายในการ
พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งทางราง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกดิ
ประสิทธิภาพ

 - 

91 โครงการการส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรสายอาชวีศึกษาด้านการ
ท่องเทีย่วและภาคบริการ ของพืน้ที่
ชายแดน ไทย-กมัพูชา เขตชายแดน
ติดต่อจงัหวัดอบุลราชธานีและศรีสะ
เกษ เพือ่การท่องเทีย่วทีแ่ขง่ขนัได้
อย่างมัน่คง มัง่ค่ัง ย่ังยืน

1,486,200 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

1,486,200 บาท  - ด าเนินการส ารวจและเกบ็รวบรวมขอ้มูลในพืน้ที่
ชายแดนไทย-กมัพูชา เขตชายแดนติดต่อจงัหวัด
อบุลราชธานีและศรีสะเกษ และจดัการสัมมนาเชงิ
ปฏิบัติการด้านการบริการมูลค่าสูง ส่งเสริมบุคลากรสาย
อาชวีศึกษาด้านการท่องเทีย่วและภาคบริการ ของพืน้ที่
ชายแดนไทย-กมัพูชา เพือ่การท่องเทีย่วทีแ่ขง่ขนัได้อย่าง
มัน่คง มัง่ค่ัง ย่ังยืน

 - มีประเด็นขอ้มูลในงานวิจยั อาทิ 
ขอ้คิดเห็น ผลกระทบ และขอ้เสนอแนะ
จากผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งด้านการท่องเทีย่วและ
ภาคบริการในสายอาชวีศึกษา
 - มีแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรสายอาชวีศึกษาด้านการ
ท่องเทีย่วและภาคบริการ ของพืน้ที่
ชายแดน ไทย-กมัพูชา

 - 
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

92 โครงการการส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรสายอาชวีศึกษาด้านการ
ท่องเทีย่วและภาคบริการ ของพืน้ที่
ชายแดน ไทย-กมัพูชา เขตชายแดน
ติดต่อจงัหวัดบุรีรัมย์และสุรินทร์ เพือ่
การท่องเทีย่วทีแ่ขง่ขนัได้อย่างมัน่คง 
มัง่ค่ัง ย่ังยืน

1,486,200 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

1,486,200 บาท  - ด าเนินการส ารวจและเกบ็รวบรวมขอ้มูลในพืน้ที่
ชายแดนไทย-กมัพูชา เขตชายแดนติดต่อจงัหวัดบุรีรัมย์
และสุรินทร์ และจดัการสัมมนาเชงิปฏิบัติการด้านการ
บริการมูลค่าสูง ส่งเสริมบุคลากรสายอาชวีศึกษาด้าน
การท่องเทีย่วและภาคบริการของพืน้ทีช่ายแดน ไทย-
กมัพูชา เพือ่การท่องเทีย่วทีแ่ขง่ขนัได้อย่างมัน่คง มัง่ค่ัง 
ย่ังยืน

 - มีประเด็นขอ้มูลในงานวิจยั อาทิ 
ขอ้คิดเห็น ผลกระทบ และขอ้เสนอแนะ
จากผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งด้านการท่องเทีย่วและ
ภาคบริการในสายอาชวีศึกษา 
 - มีแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรสายอาชวีศึกษาด้านการ
ท่องเทีย่วและภาคบริการ ของพืน้ที่
ชายแดน ไทย-กมัพูชา

 - 

93 โครงการการส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรสายอาชวีศึกษาด้านการ
ท่องเทีย่วและภาคบริการ ของพืน้ที่
ชายแดน ไทย-กมัพูชา เขตชายแดน
ติดต่อจงัหวัดสระแกว้ จนัทบุรี และ
ตราด เพือ่การท่องเทีย่วทีแ่ขง่ขนัได้
อย่างมัน่คง มัง่ค่ัง ย่ังยืน

1,486,200 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

1,486,200 บาท  - ด าเนินการส ารวจและเกบ็รวบรวมขอ้มูลในพืน้ที่
ชายแดนไทย-กมัพูชา เขตชายแดนติดต่อจงัหวัดสระแกว้
 จนัทบุรี และตราด และจดัการสัมมนาเชงิปฏิบัติการ
ด้านการบริการมูลค่าสูง ส่งเสริมบุคลากรสายอาชวีศึกษา
ด้านการท่องเทีย่วและภาคบริการ ของพืน้ทีช่ายแดน 
ไทย-กมัพูชา เพือ่การท่องเทีย่วทีแ่ขง่ขนัได้อย่างมัน่คง 
มัง่ค่ัง ย่ังยืน

 - มีประเด็นขอ้มูลในงานวิจยั อาทิ 
ขอ้คิดเห็น ผลกระทบ และขอ้เสนอแนะ
จากผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งด้านการท่องเทีย่วและ
ภาคบริการในสายอาชวีศึกษา 
 - มีแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรสายอาชวีศึกษาด้านการ
ท่องเทีย่วและภาคบริการ ของพืน้ที่
ชายแดน ไทย-กมัพูชา

 - 

94 โครงการการพัฒนาทักษะการท า
นวัตกรรม โมเดลธุรกจิสู่เศรษฐกจิ
มูลค่าสูงส าหรับผู้บริหารแหล่ง
ท่องเทีย่วชมุชน

1,400,000 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

1,400,000 บาท  - ด าเนินการวิเคราะห์และจดักลุ่มโมเดลธุรกจิของ
ท่องเทีย่วชมุชนในปัจจบุัน พัฒนาหลักสูตรและจดั
กจิกรรมฝึกอบรมตามหลักสูตร พร้อมให้ค าปรึกษาและ
ติดตามผลการด าเนินงาน ณ จงัหวัดกระบี ่ตราด 
เชยีงราย และอทุัยธานี นอกจากนียั้งได้พัฒนาโมเดล
ธุรกจิของท่องเทีย่วชมุชน

 - ผู้บริหารแหล่งท่องเทีย่วชมุชนมีขดี
ความสามารถในการท านวัตกรรมโมเดล
ธุรกจิส าหรับแหล่งท่องเทีย่วชมุชนใน
พืน้ทีข่องตน 
 - แหล่งท่องเทีย่วชมุชนมีขดี
ความสามารถในการสร้างมูลค่าสูงขึ้นและ
มีความได้เปรียบในการแขง่ขนัเพิม่มากขึ้น

 - 
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

95 โครงการการพัฒนาศักยภาพและ
ทักษะของนักเรียนอาชวีศึกษาในเขต
พืน้ทีเ่ศรษฐกจิพิเศษ ภาคตะวันออก 
สู่การเป็น Thailand 4.0

1,400,000 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

1,400,000 บาท  - ด าเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักสูตรอาชวีศึกษา
กบัแนวคิดไทยแลนด์ 4.0 และความคาดหวังของภาค
ธุรกจิใน EEC พัฒนาหลักสูตรส าหรับจดักจิกรรมเพือ่ปิด
ชอ่งว่าง และจดักจิกรรม โดยมีนักเรียนอาชวีศึกษาใน
เขตพืน้ที ่EEC (จงัหวัดชลบุรี ฉะเชงิเทรา และระยอง) 
เขา้ร่วม จ านวน 1,000 คน

 - นักเรียนอาชวีศึกษาในเขตพืน้ที ่EEC 
รับรู้และเขา้ใจแนวคิดไทยแลนด์ 4.0 และ
มีขดีความสามารถในการประยุกต์ใช้
แนวคิดไทยแลนด์ 4.0 เพือ่การวางแผน
การศึกษาและเส้นทางอาชพีของตนเอง

 - 

96 โครงการรูปแบบการสร้างเครือขา่ย
ผู้ประกอบการธุรกจิท่องเทีย่วในกลุ่ม
ท่องเทีย่วอนัดามันเพือ่น าผลการวิจยั
ด้านการท่องเทีย่วไปสู่การใช้
ประโยชน์ในอตุสาหกรรมการ
ท่องเทีย่ว

1,240,000 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

1,240,000 บาท  - ด าเนินการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและรวบรวม
ขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้ง พร้อมออกแบบแบบสอบถามทีใ่ชใ้น
การวิจยัจากกรอบแนวคิดในการศึกษา นอกจากนียั้งมี
การจดัประชมุใน 5 จงัหวัด ประกอบด้วย จงัหวัดสตูล 
ตรัง กระบี ่ภูเกต็ และพังงา ใน 3 เร่ือง ดังนี ้(1) ประชมุ
ผู้เชี่ยวชาญในอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว (2) ประชมุ
กลุ่มย่อยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขตพืน้ทีก่ารพัฒนาการ
ท่องเทีย่วอนัดามัน และ (3) ประชมุกลุ่มย่อย
ผู้ประกอบการในเขตพืน้ทีก่ารพัฒนาการท่องเทีย่วอนัดา
มัน มีผู้เขา้ร่วมการประชมุ ทัง้ส้ิน 87 คน

 - หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งน าความรู้ทีไ่ด้ไป
พัฒนาอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว

 - 

97 โครงการค่ายนิด้าพัฒนาผู้น า 1,200,000 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

977,393.36 
บาท

 - ด าเนินการจดักจิกรรมค่ายนิด้าพัฒนาผู้น า คร้ังที ่6 
เป็นกจิกรรมให้ความรู้เชงิวิชาการและลงพืน้ทีช่มุชนใน
การบ าเพ็ญประโยชน์เพือ่สาธารณะ ระหว่างวันที ่24 - 
28 มิถนุายน 2562 มีเยาวชนเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 
100 คน

 - เยาวชนทีเ่ขา้ร่วมมีภาวะความเป็นผู้น า
ทีม่ีจติส านึกสาธารณะชว่ยเหลือสังคม น า
ความรู้ทีไ่ด้ไปประยุกต์ใชใ้นชวิีตประจ าวัน
และเผยแพร่ในวงกว้าง

 - 

98 โครงการปลูกฝังและบ่มเพาะแนวคิด
การพัฒนาทีย่ั่งยืนให้กบัเยาวชน ใน
เขตเมืองเศรษฐกจิพิเศษเชื่อมโยงกบั
ประเทศเพือ่นบ้าน

1,200,000 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

1,200,000 บาท  - ด าเนินการวิเคราะห์ชอ่งว่างของหลักสูตรกบัแนวคิด
การพัฒนาทีย่ั่งยืน พัฒนาหลักสูตรส าหรับจดักจิกรรม 
และด าเนินการจดักจิกรรม ณ จงัหวัดตาก เชยีงราย 
นครพนม และจนัทบุรี พร้อมติดตามประเมินผลและเผย
แพรผลการด าเนินงาน

 - เยาวชนในเขตพืน้ทีเ่ศรษฐกจิพิเศษ
เชื่อมโยงประเทศเพือ่นบ้านมีความเขา้ใจ
ต่อแนวคิดการพัฒนาทีย่ั่งยืนมากขึ้น และ
มีจติส านึก/ mindset ตามแนวคิดการ
พัฒนาทีย่ั่งยืนมากขึ้น

 - 
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

99 โครงการรูปแบบการสร้างบุคลากร
ด้านการวิจยัเพือ่ให้สามารถผลิต
งานวิจยัทีส่อดคล้องกบัความต้องการ
ของผู้ประกอบการในการน า
ผลการวิจยัไปใชเ้พือ่พัฒนา
อตุสาหกรรมการบริการและการ
ท่องเทีย่วในกลุ่มอนัดามัน

1,110,400 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

1,110,400 บาท  - ด าเนินการทบทวนวรรณกรรม ลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มูล โดย
การเกบ็ขอ้มูลเชงิคุณภาพมีการเกบ็ขอ้มูล จ านวน 100 
คน และเชงิปริมาณ จ านวน 200 คน พร้อมด าเนินการ
สรุปผล และวิจารณ์ผล

 - ผลงานวิจยัทีต่อบโจทย์ส านักงานการ
วิจยัแห่งชาติ
 - ผู้ประกอบการน าองค์ความรู้ไปใช้
พัฒนาอตุสาหกรรมการบริการและการ
ท่องเทีย่วในกลุ่มอนัดามัน

 - การด าเนินโครงการล่าชา้ 
เนือ่งจากขั้นตอนประสานงาน
กบักลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นกลุ่ม
อาจารย์มีเวลาทีค่่อนขา้งจะ
จ ากดัในการให้ขอ้มูล รวมไป
ถงึความล่าชา้ในการขอ
จริยธรรมการวิจยั

100 โครงการรูปแบบการเชื่อมโยง
ผลการวิจยัด้านการท่องเทีย่วไปสู่การ
ใชป้ระโยชน์

1,096,000 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

1,096,000 บาท  - ด าเนินการศึกษารูปแบบการเชื่อมโยงผลการวิจยัด้าน
การท่องเทีย่วไปสู่การใชป้ระโยชน์

 - หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งสามารถน า
ผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ได้

 - 

101 โครงการการพัฒนาศักยภาพของผู้สูง
วัยเพือ่สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
อย่างย่ังยืน

1,047,200 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

1,047,200 บาท  - ด าเนินการจดัการประชมุรับฟังความคิดเห็น (Focus 
Group) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการดูแลผู้สูงวัยตลอดจนภาคประชา
สังคมเพือ่แสวงหาแนวทางการแกไ้ขปัญหา จ านวน 2 
คร้ัง เมือ่วันที ่14 กมุภาพันธ์ และวันที ่23 พฤษภาคม 
2562

 - ทราบผลกระทบของการเขา้สังคม
ผู้สูงอายุ ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น
 - มีขอ้วิเคราะห์สภาพปัญหาในการดูแล
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปัจจบุัน
 - มีการเสนอแนะแนวทางในการปรับ
บทบาทและอ านาจหน้าทีข่ององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
ศักยภาพของของผู้สูงวัยเพือ่สร้างความ
เขม้แขง็ของชมุชนอย่างย่ังยืน

 - 
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

102 โครงการการจดัประชมุวิชาการระดับ
นานาชาติ

1,000,000 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

479,301.89  
บาท

 - ด าเนินการจดัการเสวนาทางวิชาการ การน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจยั 
และนักศึกษาทัง้ภายในและภายนอกสถาบัน ระหว่าง
วันที ่23 - 25 พฤษภาคม 2562  มีผู้เขา้ร่วม จ านวน 167
 คน และผลประเมินความพึงพอใจ คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 
4.76 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับดีมาก

 - มีการแลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์ทางวิชาการ
 - เกดิการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เป็น
ประโยชน์ต่อระบบการเรียนการสอน และ 
 - สถาบันเป็นทีรู้่จกัและได้รับการยอมรับ
ในระดับสากลมากขึ้น

 - 

103 โครงการการสานต่อศาสตร์พระราชา
เพือ่พัฒนาคุณภาพชวิีตของเกษตรกร
ในเขตหนองจอก

1,000,000 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

984,250.18 
บาท

 - ด าเนินการค้นหาปัญหา ระดมความคิดเห็น 
แลกเปล่ียนประสบการณ์ ศึกษาดูงานในพืน้ทีท่ีป่ระสบ
ความส าเร็จ พร้อมจดัฝึกปฏิบัติเกี่ยวกบัการแกป้ัญหา
เร่ืองดิน การท าปัจจยัการผลิตทางการเกษตร เชน่ ปุย๋ 
ยาก าจดัศัตรูพืชทีม่ิตรกบัส่ิงแวดล้อม จ านวน 2 คร้ัง 
และจดัสัมมนาเพือ่เผยแพร่ผลงาน และแลกเปล่ียน 
เรียนรู้ มีเกษตรกรในเขตหนองจอกและเขตมีนบุรี จาก 4
 ชมุชนๆ เขา้ร่วมสัมมนารวมทัง้ส้ิน จ านวน 160 คน

 - เกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจศาสตร์
พระราชาในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการท า
เกษตรของตน และได้น าศาสตร์พระราชา
ไปฝึกปฏิบัติและประยุกต์ใชใ้นการ
แกป้ัญหาการเกษตรของตน 
 - เกดิกลุ่มเกษตรกรในการแลกเปล่ียน 
เรียนรู้ หาทางออกในการแกป้ัญหาของ
เกษตรกรในพืน้ที่
 - เกษตรกรมีคุณภาพชวิีตและ
สภาพแวดล้อมในพืน้ทีดี่ขึ้น

 - 

104 โครงการการพัฒนาศักยภาพคน สู่
การพัฒนาประเทศทีย่ั่งยืน (NIDA 
Smart City Forum) เพือ่ความย่ังยืน
 ปีที ่1 : (Smart Connected 
Low-carbon Mobility)

1,000,000 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

831,915 บาท  - ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรน าร่องของเมืองอจัฉริยะแก่
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก ่เจา้หน้าทีอ่งค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่นในเขตปริมณฑล รวมถงึจดับรรยายเชงิวิชาการ 
โดยมีผู้เขา้ร่วม จ านวน 150 คน เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
กรณีศึกษา และเสวนากลุ่มโดยผู้เชี่ยวชาญ

 - หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งสามารถน าขอ้มูล
ไปประกอบในการด าเนินการพัฒนาเมือง
อจัฉริยะของประเทศไทย

 - 
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

105 โครงการการศึกษากลุ่มธุรกจิชมุชน :
 ปัญหาและความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาไปสู่อตุสาหกรรมสร้างสรรค์ใน
ระดับท้องถิ่น

879,100 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

879,100 บาท  - ด าเนินการศึกษาปัญหาทีเ่กดิขึ้นในการประกอบธุรกจิ
ชมุชนและธุรกจิขนาดเล็ก รวมทัง้ศึกษาความเป็นไปได้
ในการพัฒนาไปสู่อตุสาหกรรมสร้างสรรค์ในระดับท้องถิ่น
 โดยศึกษาบทความและงานวิจยัทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมทัง้เกบ็
ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชงิลึกและการใชแ้บบสอบถาม

 - หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งทราบปัญหาที่
เกดิขึ้นในการประกอบธุรกจิชมุชนและ
ธุรกจิขนาดเล็ก รวมทัง้ปัจจยัทีส่่งผลต่อ
ความเป็นไปได้ในการพัฒนาไปสู่
อตุสาหกรรมสร้างสรรค์ในระดับท้องถิ่น

 - ขอ้มูลทีไ่ด้รับจากการศึกษา
มีค่อนขา้งมาก ท าให้ผู้ด าเนิน
โครงการวิจยัมีความล้าชา้ใน
การเกบ็และรวบรวมขอ้มูล

106 โครงการเสถยีรภาพและความมัน่คง
ของกองทุนการออมแห่งชาติ ภายใต้
สภาวะสังคมผู้สูงอายุเต็มวัย : การ
ประเมินทางคณิตศาสตร์ประกนัภัย
และขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย

749,600 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

749,600 บาท  - ด าเนินการศึกษาเสถยีรภาพและความมัน่คงของ
กองทุนการออมแห่งชาติ ภายใต้สภาวะสังคมผู้สูงอายุ
เต็มวัย : การประเมินทางคณิตศาสตร์ประกนัภัยและ
ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย

 - หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งสามารถน าองค์
ความรู้ทีไ่ด้รับไปประยุกต์ใชไ้ด้

 - 

107 โครงการการพัฒนาศักยภาพทาง
เศรษฐกจิและสังคมของชมุชนเพือ่
ความย่ังยืน

700,000 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

700,000 บาท  - ด าเนินการจดัอบรมให้ความรู้เพือ่เสริมศักยภาพและ
ความเขม้แขง็ของชมุชนทางด้านเศรษฐกจิสังคมเพือ่
น าไปสู่ชมุชนย่ังยืน จ านวน 2 คร้ัง เมือ่วันที ่19 มีนาคม 
2562 และวันที ่30 เมษายน 2562

 - ผู้น าและประชาชนในชมุชนได้รับ
ความรู้และทักษะการใชทุ้นของชมุชนใน
การพัฒนาชมุชนเพือ่น าไปสู่ความย่ังยืน

 - 

108 โครงการพัฒนาก าลังคนด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุน
เรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แห่งประเทศไทย)

681,200 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

513,200 บาท  - ด าเนินการมอบทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยมีนักศึกษาปริญญาเอก
รับทุน จ านวน 2 ราย

 - นักศึกษาทีไ่ด้รับทุนเขา้ศึกษาตาม
แผนการศึกษาของหลักสูตร และมีผล
การศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที ่สกอ. 
ก าหนด
 - มีบัณฑิตระดับปริญญาเอกด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทีส่ามารถ
ประกอบอาชพีในสาขาขาดแคลน
ภายในประเทศไทย

 - 
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

109 โครงการประชารวมใจคืนความสดใส
ให้คลองแสนแสบ

661,000 บาท 
(เงินรายได้ของ

สถาบัน)

661,000 บาท  - ด าเนินการจดัประชมุสร้างเครือขา่ยชมุชน  อบรมให้
ความรู้เกี่ยวกบัส่ิงแวดล้อม รณรงค์สร้างจติส านึกในการ
อนุรักษ์แม่น้ า คูคลอง และจดังานสัมมนาวิชาการ "งาน
มหกรรมรวมใจเพือ่สายน้ า 2562" มีผู้เขา้ร่วมกจิกรรม
รวมทัง้ส้ิน จ านวน 1,200 คน

 - เกดิความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน โรงเรียน เครือขา่ย
ชมุชนในพืน้ทีเ่ป้าหมายโดยรอบสถาบัน

 - 

110 โครงการการพัฒนาเกษตรอนิทรีย์บน
การเติบโตในยุค 4.0 เพือ่คุณภาพ
ชวิีตทีดี่ของเกษตรกรตามหลักการ
จดัการส่ิงแวดล้อมทีย่ั่งยืนในพืน้ที่
ระเบียงเศรษฐกจิภาคตะวันออก

653,400 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

653,369.50 
บาท

 - ด าเนินการศึกษาแผนพัฒนาพืน้ทีร่ะเบียงเศรษฐกจิ
ภาคตะวันออกทัง้ 3 จงัหวัด เพือ่ศึกษาบริบทและ
ขอบเขตพืน้ทีพ่ัฒนาแต่ละแห่ง ลงศึกษาในพืน้ทีจ่ริง และ
เกบ็รวบรวมขอ้มูลในลักษณะแบบสอบถาม รวมถงึ
วิเคราะห์ผลการศึกษา และสรุปผลการศึกษาและ
อภิปรายผลการศึกษา

 - ผู้เกี่ยวขอ้งสามารถน าผลการศึกษาใช้
เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย/ 
แผนงานโครงการเพือ่พัฒนาเครือขา่ย
ชมุชนได้อย่างเหมาะสม

 - 
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

111 โครงการสานต่อศาสตร์พระราชา
ยุวชนต้นแบบด้านส่ิงแวดล้อม

600,000 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

600,000 บาท  - ด าเนินการจดัอบรมให้ความรู้และกจิกรรมต่างๆ ดังนี ้
(1) ให้ความรู้เกี่ยวกบัศาสตร์พระราชากบัการแกป้ัญหา
ส่ิงแวดล้อม (คร้ังที ่1) (2) อบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ
เกี่ยวกบัการคัดแยกขยะ การลดขยะ การใชป้ระโยชน์
จากขยะ (ท าน้ าสกดั ชวีภาพ ดินจากขยะสด) (คร้ังที ่2) 
(3) อบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกบัการใช้
ประโยชน์จากขยะสด และจากขยะรีไซเคิล (ท า
ผลิตภัณฑ์ซักล้าง ชวีภาพ แชมพู) (4) อบรมให้ความรู้
และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกบัการใชน้้ าอย่างรู้คุณค่า การใช้
ประโยชน์จากน้ าทิง้ การประหยัดน้ า การล้างจานแบบ
ประหยัดน้ า (5) กจิกรรมรณรงค์เร่ืองการคัดแยกขยะ 
การใชป้ระโยชน์จากขยะ ให้กบันักเรียนและชมุชนรอบๆ 
โรงเรียน และ (6) กจิกรรมรณรงค์เร่ืองการใชน้้ าอย่างรู้
คุณค่า และการใชป้ระโยชน์จากน้ าทิง้ ให้กบันักเรียน
และผู้ปกครอง โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่4, 5 
และ 6 จากโรงเรียนกลัยวิทย์ โรงเรียนสามแยกหลอแหล 
โรงเรียนสามแยกท่าไข ่และโรงเรียนวัดใหม่เจริญราษฎร์ 
เขตหนองจอก เขา้ร่วมรวมทัง้ส้ิน จ านวน 200 คน

 - นักเรียนทีเ่ขา้ร่วมมีการขยายผล
เกี่ยวกบัการปฏิบัติทีเ่ป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดล้อมไปสู่นักเรียนชั้นอื่นๆ และ
ผู้ปกครอง 
 - เกดิกลุ่มยุวชนต้นแบบด้านส่ิงแวดล้อม

 - 
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
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112 โครงการพัฒนาทักษะผู้สูงอายุในการ
จดัการส่ิงแวดล้อม เพือ่คุณภาพชวิีต 
4.0

600,000 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

581,251.50 
บาท

 - ด าเนินการจดัอบรมให้ความรู้กบักลุ่มผู้สูงอายุในด้าน
การจดัการส่ิงแวดล้อมในครัวเรือนและชมุชน การดูแล
ส่ิงแวดล้อมในบริเวณทีพ่ักอาศัยและพืน้ทีภ่ายในชมุชน 
การจดัการดูแลของเสียหรือขยะอย่างถกูสุขลักษณะ 
รวมถงึการใชท้รัพยากรน้ าและพลังงานได้อย่างเหมาะสม
 มีประสิทธิภาพ รวมถงึพัฒนาความรู้ ความสามารถใน
การใชศั้กยภาพให้เกดิประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว 
ชมุชน และส่ิงแวดล้อมอย่างสูงสุด โดยมีการจดัอบรม 
จ านวน 12 คร้ัง ใน 10 จงัหวัด มีผู้เขา้อบรมรวมทัง้ส้ิน 
จ านวน 314 คน

 - ผู้สูงอายุทีเ่ขา้ร่วมสามารถชว่ยเหลือ
ครอบครัว สังคม ดูแลส่ิงแวดล้อมใน
บริเวณทีพ่ักอาศัยและพืน้ทีภ่ายในชมุชน
ได้ จดัการดูแลของเสียหรือขยะอย่างถกู
สุขลักษณะ รวมถงึใชท้รัพยากรน้ าและ
พลังงานได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ

 - การติดต่อประสานงานมี
การส่ือสารทีไ่ม่ถกูต้อง

113 โครงการการเปล่ียนแปลงด้าน
สุขภาพและความคาดหวังในชวิีตของ
ผู้สูงอายุไทย

515,800 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

479,300 บาท  - ด าเนินการจดัท า Data Edit and Cleaning ส าหรับ
ขอ้มูลทีไ่ด้จากการส ารวจรอบที ่1 และรอบที ่2 พร้อมทัง้
ค้นคว้าเอกสารเพิม่เติม พิจารณาเลือกตัวแปรทีเ่หมาะสม
 และสร้างตัวแปรใหม่ทีส่อดคล้องกบัการศึกษา รวมถงึ
เชื่อมโยงขอ้มูลจากการส ารวจทัง้ 2 รอบ เพือ่จดัท า
ฐานขอ้มูลทีป่ระกอบด้วยหน่วยตัวอย่างทีม่ีการเกบ็ขอ้มูล
ซ้ าทัง้สองรอบ และวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปผล และจดัท า
รายงานการวิจยั

 - มี Baseline เกี่ยวกบัสุขภาพและความ
คาดหวังในชวิีตของผู้สูงอายุ
 - มีแนวทางและสารสนเทศประกอบการ
วางแผนกลยุทธ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัด้านสุขภาพ
และความคาดหวังในชวิีตของผู้สูงอายุ

 - 

114 โครงการการเปล่ียนแปลงใน
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวและการ
เกื้อกลูกนัของผู้สูงอายุไทย

511,800 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

511,800 บาท  - ด าเนินการจดัท างานวิจยัเชงิปริมาณ โดยใชข้อ้มูล
ทุติยภูมิจากแผนงานวิจยั “ความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ
ไทย” และใชเ้ทคนิคสถติิมาท าการวิเคราะห์การ
เปล่ียนแปลงในประเด็นทีศึ่กษาระหว่างรอบที ่1 ซ่ึงเกบ็
ขอ้มูลในปี 2558 และรอบที ่2 เกบ็ขอ้มูลในปี 2560

 - หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งสามารถต่อยอด
แนวคิดและองค์ความรู้เกี่ยวกบั
ความสัมพันธ์และการเกื้อกลูในครอบครัว
ในบริบทของสังคมไทย

 - 
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115 โครงการการเปล่ียนแปลงการมีงาน
ท าของผู้สูงอายุไทย : การเตรียมการ
เพือ่การสร้างงานทีเ่ป็นมิตรต่อการ
สูงอายุ

511,800 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

511,800 บาท  - ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลการมีรายได้ของผู้สูงอายุใน
ประเทศไทย โดยใชฐ้านขอ้มูลของโครงการผู้สูงอายุ จาก
ศูนย์วิจยัสังคมผู้สูงอายุ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 - หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งสามารถน าผล
การศึกษาไปใชใ้นการวางแผนเพือ่
ชว่ยเหลือผู้สูงอายุทีข่าดแคลนรายได้ของ
ประเทศ

 - 

116 โครงการการเปล่ียนแปลงในการใช้
บริการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุไทย

485,400 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

485,400 บาท  - ด าเนินการศึกษาการเปล่ียนแปลงในการใชบ้ริการด้าน
สุขภาพของผู้สูงอายุไทย

 - หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งสามารถน าองค์
ความรู้ทีไ่ด้รับไปประยุกต์ใชไ้ด้

 - 

117 โครงการพัฒนาภาวะผู้น า ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
และการพัฒนาอย่างย่ังยืนแก่
บุคลากรทางการศึกษา

337,500 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

163,664.01 
บาท

 - ด าเนินการจดัอบรมเชงิปฏิบัติการและศึกษาดูงาน 
เกี่ยวกบัแนวทางตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงและ
การพัฒนาอย่างย่ังยืน ระหว่างวันที ่26 - 27 กมุภาพันธ์ 
2562 โดยมีบุคลากรทางการศึกษาเขา้ร่วม จ านวน 67 
คน และมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านความรู้ ความ
เขา้ใจ และการน าความรู้ไปใช ้เท่ากบัร้อยละ 84.57 
และความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากบั ร้อยละ 88.24

 - ผู้เขา้ร่วมเขา้ใจแนวทางตามปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงและการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน สามารถประยุกต์ใชไ้ด้อย่างถกูต้อง
และมีประสิทธิภาพ

 - 
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118 โครงการการพัฒนาผู้น าเยาวชน
ระดับมัธยมศึกษา

300,000 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

300,000 บาท  - ด าเนินการจดัอบรมหลักสูตร "ผู้น าเยาวชน" จ านวน 2
 คร้ัง เมือ่วันที ่17 มิถนุายน 2562 ณ โรงเรียนนวมินทรา
ชทูิศ และวันที ่3 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนอสิลาม
สันติชน โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเขา้ร่วม 
จ านวน 1,022 คน และมีผลการประเมินโครงการ ดังนี ้
(1) ร้อยละของผู้เขา้รับบริการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
เฉล่ียรวมร้อยละ 90.65 (2) ร้อยละของความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการหน่วยงาน/ องค์กรทีรั่บบริการวิชาการ
ต่อประโยชน์จากการบริการ เฉล่ียรวมร้อยละ 89.80 (3) 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ
ให้บริการ เฉล่ียรวมร้อยละ 87.85 และ (4) ร้อยละงาน
บริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด เฉล่ีย
รวมร้อยละ 100

 - ผู้เขา้อบรมเกดิความรับผิดชอบต่อ
หน้าทีข่องตนเอง สามารถด าเนินชวิีต 
และประพฤติปฏิบัติตัวได้อย่างถกูต้อง

 - 

119 โครงการจดัท าบทวิเคราะห์ทาง
เศรษฐกจิเผยแพร่ต่อสาธารณะ

230,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

154,000 บาท  - ด าเนินการจดัท าบทวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
เผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านหนังสือพิมพ์ โดยอาจารย์คณะ
พัฒนาการเศรษฐกจิและนักศึกษาทีไ่ด้รับการคัดเลือก
สับเปล่ียนกนัจดัท าบทวิเคราะห์

 - ภาคธุรกจิและสังคมได้น าบทวิเคราะห์
ทางเศรษฐศาสตร์ไปใชป้ระโยชน์ในด้าน
ต่างๆ

 - 

120 โครงการพยากรณ์และวิเคราะห์
เศรษฐกจิ

200,000 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

200,000 บาท  - ด าเนินการจดักจิกรรม Economic Forum จ านวน 2
 คร้ัง เมือ่วันที ่18 ธันวาคม 2561 และวันที ่28 สิงหาคม
 2562  มีผู้เขา้ร่วมกจิกรรมรวมทัง้ส้ิน จ านวน 80 คน

 - อาจารย์และนักศึกษา ผู้ใชฐ้านขอ้มูล
ทางเศรษฐกจิส าหรับการเรียนการสอน 
การวิจยั และประชาชนทัว่ไป ได้ใช้
ประโยชน์จากแบบจ าลองเศรษฐกจิมห
ภาคและผลการพยากรณ์เศรษฐกจิ 
รวมทัง้ส่ือมวลชนได้รับผลพยากรณ์และ
บทวิเคราะห์ปัจจยัเส่ียงเพือ่น าไปเผยแพร่
สู่สาธารณะ

 - 
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121 โครงการการพัฒนาศักยภาพคนใน
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

200,000 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

199,993.25 
บาท

 - ด าเนินการจดังานบริการวิชาการแกสั่งคมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี ้(1) 
หลักสูตร "รู้เท่าทันส่ือสังคมออนไลน์ ใชเ้ล่นอย่าง
สร้างสรรค์" แกน่ักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 - 3 เมือ่วันที่
 14 ธันวาคม 2561 และ (2) หลักสูตร "การใชง้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น" แกน่ักศึกษาการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย ระหว่างวันที ่21 -
 23 มีนาคม 2562 โดยทัง้ 2 หลักสูตรมีผู้เขา้อบรม
รวมทัง้ส้ิน จ านวน 246 คน และมีผลการประเมินความ
พึงพอใจ ดังนี ้(1) ความพึงพอใจของผู้เขา้รับบริการใน
การน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ ทุกหลักสูตรเฉล่ีย ร้อยละ 
96.50 (2) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ หน่วยงาน/ 
องค์กรทีรั่บบริการวิชาการต่อประโยชน์จากการบริการ 
ทุกหลักสูตรเฉล่ีย ร้อยละ 96.90 (3) ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ทุกหลักสูตรเฉล่ีย 
ร้อยละ 98.10 และ (4) งานบริการวิชาการทุกหลักสูตร
แล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด ร้อยละ 100

 - ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้รวมถงึ
ทักษะขั้นพืน้ฐานทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และกา้วทันต่อเทคโนโลยี
สมัยใหม่ และสามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับไป
ประยุกต์ใชใ้นชวิีตประจ าวัน อาชพีการ
งาน ได้อย่างคล่องแคล่ว

 - 

122 โครงการการสร้างจติส านึกเยาวชนใน
การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

100,000 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

100,000 บาท  - ด าเนินการอบรมให้ความรู้ สาธิต และปฏิบัติจริงให้
นักเรียน 4 โรงเรียน ได้แก ่โรงเรียนสามแยกท่าไข ่
โรงเรียนวัดใหม่เจริญราษฎร์ โรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง 
และโรงเรียนสุเหร่าบ้านเกาะ ในเร่ืองการท าน้ าสกดั
ชวีภาพ การท าผลิตภัณฑ์ซักล้างเอนกประสงค์ การท า
ดินอนิทรีย์และการท าแชมพูสระผม เมือ่วันที ่21 
กมุภาพันธ์ 2562 มีนักเรียนเขา้ร่วมรวมทัง้ส้ิน จ านวน 
100 คน

 - นักเรียนสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ซักล้าง
ชวีภาพใชใ้นโรงเรียนและน าไปใชใ้น
ครอบครัว
 - เกดิความร่วมมือในการจดักระบวนการ
อบรมได้มีผู้น าชมุชน ผู้ปกครอง เขา้ร่วม
ในการอบรมแต่ละคร้ัง

 - 
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

123 โครงการสร้างเครือขา่ยกจิกรรมเพือ่
สังคมสู่การพัฒนาชมุชนอย่างย่ังยืน

100,000 บาท 
(เงินรายได้ของ

สถาบัน)

100,000 บาท  - ด าเนินการจดัประชมุท าขอ้มูลเครือขา่ย จดัเวทีสมัชชา
จดัท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชมุชนระดับเขตแกแ่กน
น าชมุชน จ านวน 50 เขตในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร

 - ผู้เขา้ร่วมสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ส่ือขอ้มูลได้อย่างรู้เท่าทัน และสามารถ
ขยายผลให้แกนน ากลุ่มองค์กรในพืน้ทีไ่ด้

 - 

124 โครงการ NIDA USR สร้างจติส านึก
ชว่ยเหลือสังคม

100,000 บาท 
(เงินรายได้ของ

สถาบัน)

20,000 บาท  - ด าเนินการจดักจิกรรมระดมทุนเพือ่สาธารณประโยชน์
แกห่น่วยงาน/ องค์กรต่างๆ จ านวน 5 คร้ัง ดังนี ้(1) 
บ้านนกขมิน้ (2) ทอดผ้าป่าเพือ่การศึกษา โรงเรียนบาง
กะปิ (3) ศูนย์อนุรักษ์พันธ์ุเต่าทะเล กองทัพเรือ สัตหีบ 
(4) โครงการ "ฟืน้ฟู เขาหัวโล้น น่าน" และ (5) สนับสนุน
การศึกษาพิพิธภัณฑ์เสรีไทยแพร่ "วันเทิดเกยีรติเสรีไทย 
ประจ าปี 2562

 - นักศึกษา อาจารย์ และเจา้หน้าที ่ได้มี
ส่วนร่วมในการท ากจิกรรมเพือ่สังคม เกดิ
จติส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม

 - 

125 โครงการหลักสูตรอบรมด้านกฎหมาย 20,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

 -  - ไม่ได้ด าเนินการ  -  - 

126 โครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
สังคม

10,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

10,000 บาท  - ด าเนินการจดักจิกรรมให้ความรู้ เร่ือง "ทักษะการออม"
 และมอบกระปุกออมสิน เคร่ืองเขยีน และอปุกรณ์การ
เรียนแกน่ักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษา เมือ่วันที ่
19 สิงหาคม 2562 โดยมีบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เกา่
เขา้ร่วม จ านวน 25 คน และครูและนักเรียนโรงเรียน
ชมุชนวัดพิชยัเขา้ร่วม จ านวน 220 คน

 - บุคลากร นักศึกษาปัจจบุัน และศิษย์
เกา่ตระหนักถงึความรับผิดชอบและการ
ชว่ยเหลือสังคม
 - เสริมสร้างบทบาทและภาพลักษณ์ของ
องค์กร 
 - นักเรียนโรงเรียนชมุชนวัดพิชยัได้รับ
ความรู้เร่ืองทักษะการออมและเป็นการ
ปลูกฝังให้รู้จกัการออม

 - 
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

127 โครงการค่ายนักกฎหมายวิถไีทย วิถี
ธรรม

10,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

9,954 บาท  - ด าเนินการจดัค่ายนักกฎหมายวิถไีทย-วิถธีรรม 
ประจ าปี 2562 เมือ่วันที ่28 มิถนุายน 2562 โดยได้เชญิ
วิทยากรจากภายนอกมาบรรยายให้ความรู้เร่ืองกฎหมาย

 - ผู้เขา้ร่วมมีความรู้ทางกฎหมายในเชงิ
คุณค่า ตลอดจนพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ส่งเสริมค่านิยมความเท่าเทียม
กนัทางเพศแกน่ักศึกษากฎหมาย และ
ทัศนคติความเป็นพลเมืองดี ส่งเสริมการ
ท ากจิกรรมหลักสูตร

 - 

128 โครงการอาศรมวิชาการ 10,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

6,968 บาท  - ด าเนินการจดัโครงการอาศรมวิชาการ จ านวน 2 คร้ัง 
เมือ่วันที ่21 กนัยายน 2562 และวันที ่29 กนัยายน 
2562 โดยได้เชญิผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาบรรยายพิเศษ
ในเร่ืองกฎหมาย

 - ผู้เขา้ร่วมมีความรู้เกี่ยวกบัปัญหา
กฎหมายร่วมสมัยในเร่ืองการจดัการขยะ
ทะเลภายใต้กรอบของกฎหมายไทยและ
ต่างประเทศ และเร่ืองสถานะทาง
กฎหมายของนักอวกาศ การก าหนดสิทธิ
และหน้าทีใ่นทางกฎหมายของนักอวกาศ

 - 

129 โครงการสานสัมพันธ์นิติพัฒน์ 10,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

9,500 บาท  - ด าเนินการจดักจิกรรมสานสัมพันธ์บุคลากร ศิษย์เกา่ 
และศิษย์ปัจจบุันของคณะนิติศาสตร์ เพือ่สร้างความ
สามัคคีระหว่างกนั

  - เกดิความสามัคคีระหว่างผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม

 - 
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

130 โครงการเดินทางไปเจรจาความ
ร่วมมือและประชาสัมพันธ์แนะน า
หลักสูตรการศึกษา

800,000 บาท 
(เงินรายได้ของ

สถาบัน)

258,909.86 
บาท

 - ผู้บริหารสถาบันเดินทางไปเจรจาสร้างเครือขา่ยความ
ร่วมมือและประชาสัมพันธ์แนะน าหลักสูตรการศึกษากบั
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ จ านวน 4 คร้ัง ดังนี ้(1) 
ระหว่างวันที ่15 - 20 พฤศจกิายน 2561 ณ สาธารณรัฐ
จนี (ไต้หวัน) (2) ระหว่างวันที ่6 - 9 ธันวาคม 2561 ณ 
สาธารณรัฐประชาชนจนี (3) ระหว่างวันที ่2 - 4 
กนัยายน 2562 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว และ (4) ระหว่างวันที ่9 - 13 กนัยายน 2562 ณ 
สาธารณรัฐประชาชนจนี นอกจากนียั้งด าเนินการจดัพิมพ์
เอกสารเพือ่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้มูลหลักสูตร
นานาชาติของสถาบัน

 - มีกจิกรรมความร่วมมือทางด้าน
วิชาการกบัมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่
ได้เดินทางไปเยือน
 - นักศึกษาในต่างประเทศสนใจสมัครเขา้
ศึกษาต่อทีส่ถาบัน

 - 

131 โครงการจดังาน Home Coming Day 600,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

600,000 บาท  - ด าเนินการจดังาน Home Coming Day 2018 งาน
คืนสู่เหย้า "The Mad Singer" ของคณะบริหารธุรกจิ 
เมือ่วันที ่23 กมุภาพันธ์ 2562 มีผู้เขา้ร่วมงานทัง้ส้ิน 
จ านวน 586 คน

 - คณาจารย์ ศิษย์เกา่ และนักศึกษา
ปัจจบุันได้สานสัมพันธ์เชื่อมเครือขา่ย 
สร้างโอกาสในการส่งเสริมกจิกรรมเพือ่
สังคมและธุรกจิด้วยกนัในอนาคต
 - ได้ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน 
ความส าเร็จของหลักสูตร/ คณะ ต่อ
สาธารณชน

 - 

132 โครงการสร้างความร่วมมือเกี่ยวกบั
ขบวนการเสรีไทยและการร าลึกเสรี
ไทย

300,000 บาท 
(เงินรายได้ของ

สถาบัน)

299,998.93 
บาท

 - ด าเนินกจิกรรม ดังนี ้(1) จดัประชมุคณะท างาน 
จ านวน 3 คร้ัง (2) ส่งบุคลากรเขา้ร่วมกจิกรรมสร้าง
ความร่วมมือเกี่ยวกบัเสรีไทยทีจ่งัหวัดแพร่ (3) จดั
กจิกรรมอนุรักษ์ขอ้มูลส าคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกบั
ขบวนการเสรีไทย และ (4) จดัท าหนังสือเกี่ยวกบั
ขบวนการเสรีไทย

 - เกดิความร่วมมือระหว่างสถาบันกบั
องค์กรทีเ่กี่ยวกบัขบวนการเสรีไทยในการ
อนุรักษ์ขอ้มูลส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
 - สถาบันได้เผยแพร่กจิกรรมเกี่ยวกบั
ขบวนการเสรีไทยและการร าลึกเสรีไทย

 - 

กลยุทธท์ี่ 2.4 "การสือ่สารเพ่ือบริหารภาพลักษณท์ี่มปีระสิทธผิล"
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

133 โครงการ Home Coming Day 120,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

88,595 บาท  - ด าเนินการจดังาน Home Coming Day 2018 คณะ
บริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม โดยมีกจิกรรมร่วมกบัศิษย์
เกา่ ศิษย์ปัจจบุัน ท าบุญ แขง่กฬีา และกจิกรรมภาคเย็น 
เมือ่วันที ่15 ธันวาคม 2561 มีผู้เขา้ร่วมโครงการทัง้ส้ิน 
จ านวน 420 คน

 - เกดิความสามัคคีและความสัมพันธ์อนัดี
ระหว่างนักศึกษาเกา่ นักศึกษาปัจจบุัน 
คณาจารย์ และเจา้หน้าทีข่องคณะ

 - 

134 โครงการปรับปรุงพัฒนาและดูแล
เว็บไซต์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

100,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

90,000 บาท  - ด าเนินการปรับปรุงและสร้างเว็บไซต์หลักสูตรปริญญา
เอก คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพือ่เป็นการ
ประชาสัมพันธ์เชงิรุกให้ผลงานวิชาการของคณาจารย์ 
นักศึกษา และบุคลากรเป็นทีรั่บรู้ต่อภายนอกสถาบัน

 - ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษา
 และบุคลากรเป็นทีรั่บรู้ต่อภายนอก
สถาบัน

 - 

135 โครงการ Home Coming Day 50,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

 - ด าเนินการจดักจิกรรม Home Coming Day ของ
คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยมีกจิกรรมงานคืนสู่
เหย้า และพิธีมุฑิตาจติ เมือ่วันที ่31 สิงหาคม 2562 มี
ผู้เขา้ร่วม จ านวน 200 คน ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วม 
เท่ากบั 4.52 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับมาก

 - เกดิความสามัคคีระหว่างศิษย์เกา่ ศิษย์
ปัจจบุัน และคณะ

 - 

136 โครงการส่งเสริมการอา่นและบริการ
ชมุชน

50,000 บาท 
(เงินกองทุน

พัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ)

2,378.92 บาท  - ด าเนินการจดักจิกรรมห้องสมุดเคล่ือนทีแ่กเ่ด็กและ
เยาวชนในโรงเรียนและชมุชนต่างๆ โดยรอบสถาบัน

 - เด็กและเยาวชนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมมี
นิสัยรักการอา่นมากขึ้น

 - 

137 โครงการสถติิประยุกต์เพือ่สังคม 40,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

31,520 บาท  - ด าเนินการจดัฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการ เรียนรู้การสร้าง
โมเดลทางสถาปัตยกรรมและตัวละครสามมิติ โดยใช้
โปรแกรม Autodesk 3dsMax เมือ่วันที ่7, 14, 21 และ
 28 กนัยายน 2562 มีผู้เขา้ร่วมรวมทัง้ส้ิน จ านวน 30 คน

 - ผู้เขา้อบรมสามารถใชโ้ปรแกรม 
3dsMax ในการออกแบบ 3D Models 
เบือ้งต้น

 - 
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

138 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์และ
ฐานขอ้มูลงานวิจยัของส านักวิจยั

30,000 บาท 
(เงินทุนส านัก)

10,000 บาท  - ด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ และฐานขอ้มูลของ
ส านักวิจยั เพือ่การเผยแพร่ผลงานวิจยั การจดัประชมุ
วิชาการระดับชาติ และเผยแพร่บริการขา่วสารการ
บริการงานวิจยับนเว็บไซต์

 - สามารถเผยแพร่ผลงานวิจยั การจดั
ประชมุวิชาการระดับชาติ และเผยแพร่
บริการขา่วสารการบริการงานวิจยับน
เว็บไซต์ได้
 - ผู้เขา้เย่ียมชมเว็บไซต์เพิม่ขึ้น
 - ความพึงพอใจของผู้เย่ียมชมเว็บไซต์
เพิม่ขึ้น
 - มีผู้เขา้รับบริการและสืบค้นขอ้มูล
ขา่วสารเพิม่ขึ้น

 - 

139 โครงการพัฒนาสังคมร่วมกบัสมาคม
ศิษย์เกา่คณะพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม

20,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

17,669 บาท  - ด าเนินการจดัจดักจิกรรมโต้วาที "อยู่ยะลาไม่เหงาเท่า
กรุงเทพ" และงานคืนสู่เหย้าประจ าปีของคณะพัฒนา
สังคมและส่ิงแวดล้อม เมือ่วันที ่31 สิงหาคม 2562 มี
ผู้เขา้ร่วม จ านวน 50 คน และความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วม
 เท่ากบั 4.56 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับดี
มาก

 - เกดิเครือขา่ยทีเ่ขม้แขง็ระหว่างสมาคม
นักศึกษาเกา่คณะพัฒนาสังคมฯ

 - 

140 โครงการความร่วมมือกบัสมาคมศิษย์
เกา่

20,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

 - ด าเนินการจดักจิกรรม ดังนี ้(1) จดังานร่วมท าบุญคณะ
 เมือ่วันที ่3 ธันวาคม 2561 และ (2) พิธีรดน้ าด าหัวเนือ่ง
ในวันสงกรานต์ เมือ่เดือนเมษายน 2562

 - เกดิความสามัคคีระหว่างบุคลากร ศิษย์
เกา่ และศิษย์ปัจจบุันของคณะนิติศาสตร์

 - 

141 โครงการจดัท า Newsletter เทิด
เทีย่วไทย

20,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

 -  - ไม่ได้ด าเนินการ  -  - 

142 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
นานาชาติและหลักสูตรฝึกอบรม
นานาชาติโดยภาพรวมของสถาบัน 
(NIDA IP)

10,000 บาท 
(เงินรายได้ของ

สถาบัน)

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

 - ด าเนินการจดัส่งเอกสารขอ้มูลเพือ่ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรในรูปแบบ E-brochure และจดัส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย์ ไปยังมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศยุโรป จ านวน
 75 แห่ง และสถานทูต/ กงสุลในกลุ่มประเทศยุโรป

 - ผู้สมัครเขา้ศึกษาต่อ จ านวน 5 ราย 
(คณะบริหารธุรกจิ จ านวน 2 ราย คณะ
พัฒนาการเศรษฐกจิ จ านวน 1 ราย คณะ
การจดัการการท่องเทีย่ว จ านวน 1 ราย 
และวิทยาลัยนานาชาติ จ านวน 1 ราย)

 - 
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

143 โครงการของศูนย์ส ารวจความคิดเห็น
ของประชาชน "นิด้าโพล"

6,200,000 บาท 
(เงินรายได้ของ

สถาบัน)

6,200,000 บาท  - ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน พร้อม
เผยแพร่ความรู้ ขอ้มูล และขอ้ค้นพบทีไ่ด้จากการส ารวจ 
จ านวน 81 เร่ือง

 - มูลค่าส่ือทีไ่ด้รับจากการเผยแพร่ผลการ
ส ารวจรวมทัง้ส้ิน จ านวน 216,858,256 
บาท

 - 

144 โครงการของศูนย์ศึกษาปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงกบัการพัฒนาที่
ย่ังยืน

4,550,000 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

743,000 บาท 
(เงินรายได้ของ

สถาบัน)

2,721,181.35
 บาท

 - ด าเนินการ ดังนี ้(1) จดัท าวิจยัเชงิบูรณาการ
ขบัเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงในการ
บริหารการพัฒนาเพือ่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่
ย่ังยืน (ภาษาไทย จ านวน 5 เร่ือง และแผนภาษาองักฤษ
 จ านวน 4 เร่ือง) (2) สัมมนาวิชาการเพือ่น าเสนอ
ผลงานวิจยั เร่ือง "การบูรณาการการขบัเคล่ือนการ
พัฒนาและประยุกต์ใชป้รัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง" 
เมือ่วันที ่6 มิถนุายน 2562 มีผู้เขา้ร่วม จ านวน 600 คน 
(3) สัมมนาวิชาการ เร่ือง "ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กบัการ
ขบัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงและการพัฒนาที่
ย่ังยืน" เมือ่วันพฤหัสบดีที ่29 สิงหาคม 2562 มีผู้เขา้ร่วม
 จ านวน 170 คน (4) จดัท าหนังสือ/ รายงานต่อเนือ่ง
การสัมมนาวิชาการ Online และผลิตส่ือ Digital และ
เอกสารอื่นๆ และ (5) จดัฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนา
วิสาหกจิชมุชนด้วยปรัชญาพอเพียงเพือ่การพัฒนาที่
ย่ังยืน" ระหว่างระหว่างวันที ่23 - 25 กนัยายน 2562 มี
ผู้เขา้ร่วม จ านวน 18 คน

 - เกดิองค์ความรู้ใหม่ด้านการบริหารการ
พัฒนาทีเ่กี่ยวกบัปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงกบัการพัฒนาทีย่ั่งยืน
 - นักวิชาการ นักศึกษา และประชาชน
ทัว่ไปได้ทราบแนวทางการบูรณาการการ
พัฒนาและการประยุกต์ใชป้รัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการ
ด ารงชวิีตและการบริหารหน่วยงานให้
พอเพียงและย่ังยืน

 - 

กลยุทธท์ี่ 3.3 "มกีารปรับปรุงผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง"

กลยุทธท์ี่ 2.5 "ผู้ใช้บริการมคีวามประทับใจสูง"
ยุทธศาสตร์ที่ 3 "การปฏิบัติการที่เป็นเลิศ (Excellent Operation)"

กลยุทธท์ี่ 3.1 "การเพ่ิมความพึงพอใจของผู้รับบริการ"
กลยุทธท์ี่ 3.2 "มรีะบบการวัด เปรียบเทียบ และประเมนิผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติการ"
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

145 โครงการของศูนย์อาเซียนและเอเซีย
ศึกษา

1,400,000 บาท 
(เงินรายได้ของ

สถาบัน)

 -  - ไม่ได้ด าเนินการ  -  - 

146 โครงการพัฒนาคุณภาพการ
ด าเนินงานคณะพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

600,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

359,811.62 
บาท

 - ด าเนินกจิกรรม ดังนี ้(1) จดัการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร AUN-QA สากล 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (2) จดักจิกรรมตาม
โครงการการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอน
และการรับรองมาตรฐานเกณฑ์ EdPEx  และ (3) จดั
ประชมุตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561

 - ผู้บริหาร อาจารย์ เจา้หน้าที ่และ
นักศึกษาของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มีความตระหนัก ร่วมรับรู้ และรับผิดชอบ
ร่วมกนัในการผลักดันและสนับสนุนการ
พัฒนาคณะเขา้สู่ระบบเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพือ่การด าเนินการทีเ่ป็นเลิศ

 - 
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

147 โครงการประเมินผลการด าเนินงาน 
เพือ่คัดเลือกหน่วยงานดีเด่น สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

230,000 บาท 
(เงินรายได้ของ

สถาบัน)

230,000 บาท  - ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานเพือ่คัดเลือก
หน่วยงานดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย
หน่วยงานทีไ่ด้รับรางวัล ดังนี ้(1) รางวัลหน่วยงานดีเด่น 
1.1 ระดับคณะ รางวัลชนะเลิศ ได้แก ่คณะสถติิประยุกต์ 
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก ่คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
และรางวัลชมเชย ได้แก ่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 1.2 
ระดับส านัก รางวัลชนะเลิศ ได้แก ่ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ 1.3 ระดับกอง รางวัลชนะเลิศ ได้แก ่
กองบริการการศึกษา และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก ่กอง
งานผู้บริหาร และ (2) รางวัลท้าทายความส าเร็จ 2.1 
ระดับคณะ ได้แก ่คณะสถติิประยุกต์ คณะพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และวิทยาลัยนานาชาติ 2.2 ระดับส านัก
 ได้แก ่ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ และส านักบรรณสาร
การพัฒนา และ 2.3 ระดับกอง ได้แก ่กองบริการ
การศึกษา และกองบริหารทรัพยากรบุคคล

 - หน่วยงานมีการพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมี
การพัฒนากระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง 
 - บุคลากรและหน่วยงานมีขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน 
 - การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ของสถาบัน 
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

 - 

148 โครงการจดัการความรู้ของคณะ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

100,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

24,625 บาท  - ด าเนินการประชมุระดมสมอง แลกเปล่ียนเรียนรู้
โครงการจดัการความรู้ของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
"How to: การจดัประชมุวิชาการระดับนานาชาติ จาก
มือใหม่...สู่มืออาชพี" โดยมีการประชมุระดมสมองและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เมือ่วันที ่27 สิงหาคม 2562 และ
ประชมุเชงิปฏิบัติการ เมือ่วันที ่24 กนัยายน 2562 มี
ผู้เขา้ร่วมรวมทัง้ส้ิน จ านวน 30 คน

 - ยกระดับการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน
 ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และไม่ให้เกดิปัญหาในการ
ด าเนินงาน 
 - ความรู้ของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ได้รับการเผยแพร่ และระบบงานของ
บุคลากรในคณะได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนา 
 - เกดิวัฒนธรรมการเรียนรู้ และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้

 - 

62
62



ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
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149 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
การบริหารจดัการ

100,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

56,579.73 บาท  - ด าเนินการจดัประชมุสัมมนาเชงิปฏิบัติการ เร่ือง 
"แผนกลยุทธ์ 4 ปี ฉบับที ่3 (พ.ศ. 2563 - 2566)" ของ
คณะนิเทศศาตร์และนวัตกรรมการจดัการ ระหว่างวันที ่
18 - 19 มิถนุายน 2562 มีอาจารย์และบุคลากรของคณะ
เขา้ร่วม จ านวน 17 คน และความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วม
โครงการ เท่ากบั 4.36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

 - มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเพือ่
เป็นแนวทางในการบริหารจดัการคณะ ที่
สอดคล้องกบัเป้าหมายในภาพรวมของ
คณะและสถาบัน

 - 

150 โครงการความพึงพอใจต่อผลงานของ
ผู้บริหารสถาบัน

100,000 บาท 
(เงินรายได้ของ

สถาบัน)

100,000 บาท  - ด าเนินการส ารวจความเห็นของบุคลากรทีม่ีต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถาบัน 
(อธิการบดี และรองอธิการบดี) โดยบุคลากรของสถาบัน
มีความเห็นต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถาบันฯ ตาม
หลักธรรมาภิบาลอยู่ในเกณฑ์ดี คือ หลักคุณธรรม หลัก
ความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักความคุ้มค่า 
หลักการมีส่วนร่วม และหลักนิติธรรม

 - ผู้บริหารสถาบันได้รับทราบความ
คิดเห็นของคณาจารย์ และบุคลากรทีม่ีต่อ
การบริหารงานของผู้บริหารสถาบัน 
 - กระตุ้นให้บุคลากรมีความสนใจ 
ติดตามผลการบริหารงานของผู้บริหาร
สถาบัน

 - 

151 โครงการจดัระดมความคิดและการ
เผยแพร่งานวิชาการของสถาบัน

30,000 บาท 
(เงินรายได้ของ

สถาบัน)

9,580 บาท  - ด าเนินการจดักจิกรรมเสริมสร้างศักยภาพการวิจยั 
จ านวน 2 คร้ัง คร้ังที ่1 เมือ่วันที ่20 สิงหาคม 2562 มีผงุ้
เขา้ร่วม จ านวน 50 คน และคร้ังที ่2 เมือ่วันที ่26 
สิงหาคม 2562 มีผู้เขา้ร่วม จ านวน 37 คน

 - คณาจารย์ได้เพิม่ศักยภาพในการเขยีน
ขอ้เสนอโครงการและการท าวิจยัทีดี่ 
รวมทัง้การขอทุนสนับสนุนการวิจยั

 - 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

152 โครงการบริหารจดัการความรู้ภายใน
องค์การ (KM)

10,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

10,000 บาท  - ด าเนินโครงการย่อย ดังนี ้(1) โครงการ Happy 
Fridays มี 4 กจิกรรม ได้แก ่1.1 กจิกรรม Bike for 
econ เมือ่วันที ่1 มีนาคม 2562 1.2 กจิกรรม Econ 
Dance and Aerobic เมือ่วันที ่5 เมษายน 2562 1.3 
กจิกรรม Zumba Dance #1 เมือ่วันที ่26 มิถนุายน 
2562 และ 1.4 กจิกรรม Zumba Dance #2 เมือ่วันที ่
16 สิงหาคม 2562 (2) จดับอร์ดการจดัการความรู้วัน 
KM สถาบัน เมือ่วันที ่18 มิถนุายน 2562 (3) โครงการ
สร้างชวิีตสมดุล เพือ่การพัฒนาคุณภาพงาน และ (4) 
ศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้ชมุชน
ต้นแบบเศรษฐกจิพอเพียงบ้านริมคลอง เมือ่วันที ่20 
มิถนุายน 2562

 - เกดิความสัมพันธ์และแลกเปล่ียนเรียนรู้
 ตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพชวิีตเพือ่การ
ท างานของบุคลากรในคณะพัฒนาการ
เศรษฐกจิและบุคลากรในสถาบัน

 - 

153 โครงการบริหารจดัการความรู้ภายใน
องค์การ

5,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

1,566 บาท  - ด าเนินการจดักจิกรรมสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะแกบุ่คลากรของคณะ
นิติศาสตร์ โดยมีทัง้การให้ความรู้และฝึกอบรม

 - บุคลากรทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมได้รับความรู้
และทราบแนวปฏิบัติทีดี่ทีจ่ะท าให้ประสบ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน

 - 

154 โครงการการปรับโครงสร้างสถาบัน
เพือ่การท างานทีม่ีประสิทธิภาพ เพือ่
เตรียมความพร้อมเป็นมหาวิทยาลัย
ในก ากบั

5,000,000 บาท 
(เงินรายได้ของ

สถาบัน)

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

 - ด าเนินการก าหนดรายละเอยีดและราคากลางด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง แต่ไม่มีผู้รับจา้งจดัท าโครงการ จงึไม่บรรลุ
วัตถปุระสงค์ของโครงการ

 -  - 
กลยุทธท์ี่ 3.4 "มแีผนพัฒนาสูอ่งค์กรที่มคีวามคล่องตัว"
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155 โครงการ NIDA Transformation 5,000,000 บาท 
(เงินรายได้ของ

สถาบัน)

3,772,856.19
 บาท

 - ด าเนินการจดังานต่างๆ ดังนี ้(1) งาน Proud to be 
NIDA “นิด้ากบัการพัฒนาประเทศไทยอย่างย่ังยืน” เมือ่
วันที ่24 สิงหาคม 2562 โดยมีการปาฐกถาจาก
ประธานสภาผู้แทนราษฎร และรัฐมนตรีทีเ่ป็นศิษย์เกา่
ของสถาบัน ส่งมอบงานวิจยัเชงินโยบาย (Policy 
Research) และแสดงความยินดีกบัศิษย์เกา่ทีไ่ด้รับพระ
มหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ด ารง
ต าแหน่งส าคัญในฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติของ
ประเทศ และ (2) สัมมนาสรุปและวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงาน โครงการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กบัการพัฒนาประเทศไทยอย่างย่ังยืน เมือ่วันที ่3 
กนัยายน 2562 มีผู้เขา้ร่วมกจิกรรมรวมทัง้ส้ิน จ านวน 
1,109 คน

 - เสริมสร้างความสัมพันธ์อนัดีระหว่าง
สถาบัน สมาคม นักศึกษาเกา่ และ
นักศึกษาปัจจบุัน 
 - สถาบันได้เผยแพร่ชื่อเสียงและเกยีรติคุณ
 - สถาบันได้ระดมทุนเพือ่สร้างห้องเรียน 
 -  สถาบันได้ขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
การน ามาปรับใชใ้นการด าเนินงานและ
การบริหารจดัการโครงการ 
 - สถาบันมีแนวทางการเตรียมความ
พร้อมต่อการจดัโครงการและรองรับ
ภารกจิของสถาบันทีจ่ะเกดิขึ้นต่อไปใน
อนาคต

 - 

156 โครงการบริหารจดัการสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เพือ่พัฒนา
สถาบันสู่ความย่ังยืน

4,000,000 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

3,320,321.25
 บาท

 - ด าเนินการสนับสนุนงบประมาณส าหรับการด าเนิน
กจิกรรมต่างๆ เพือ่พัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์สู่ความย่ังยืน ดังนี ้(1) สนับสนุนการจดักจิกรรม
ส่งเสริมการเขา้สู่สากลของคณะ/ วิทยาลัย/ ส านัก (2) 
พัฒนาระบบและการจดักจิกรรมส่งเสริมการเขา้สู่สากล
ในระดับสถาบัน (3) พัฒนาระบบบริหารความรู้ภายใน
องค์การ (4) สัมมนาเชงิปฏิบัติการเพือ่พัฒนาระบบงาน 
(5) จดัสัมมนาผู้บริหารสถาบัน (6) โครงการ NIDA 
Team Forum และ (7) โครงการการประเมินค่างาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน

 - สถาบันได้พัฒนาไปสู่ความย่ังยืน ทัง้ใน
ด้านการรับรองมาตรฐานสากล การ
บริหารความรู้ในสถาบัน การพัฒนา
ระบบงาน เป็นต้น

 - 
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157 โครงการประเมินคุณธรรม และความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน สพบ.

20,000 บาท 
(เงินรายได้ของ

สถาบัน)

8,545 บาท  - ด าเนินการจดักจิกรรมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้เสีย (IIT) เมือ่วันที ่30 พฤษภาคม 2562 มีบุคลากร
ของสถาบันเขา้ร่วม จ านวน 106 คน

 - อยู่ระหว่างรอการประกาศผลการ
ประเมิน ITA ประจ าปี 2562 จาก ป.ป.ช. 
ในวันที ่17 ตุลาคม 2562

 - ระบบสารสนเทศของ
ส านักงาน ป.ป.ช. ไม่เสถยีร

158 โครงการการสนับสนุนกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนางานวิจยั

6,000,000 บาท 
(เงินรายได้ของ

สถาบัน)

6,000,000 บาท  - ด าเนินการสนับสนุนให้ทุนสนับสนุนงานวิจยัแก่
คณาจารย์ของสถาบัน โดยมีผู้ขอรับทุน จ านวน 67 
โครงการ

 - สถาบันมีองค์ความรู้และผลงานวิจยัทีม่ี
คุณภาพสูงทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนในสาขาต่างๆ ของสถาบัน และมี
ผลงานการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ

 - 

159 ทุนเขยีนบทความวิจยั (งานสถาปนา
สถาบัน)

2,400,000 บาท 
(เงินกองทุน
ส่งเสริมและ

พัฒนางานวิจยั)

1,440,000 บาท  - ด าเนินการสนับสนุนให้ทุนเขยีนบทความวิจยั (งาน
สถาปนาสถาบัน) โดยได้อนุมัติทุนแกค่ณะ/ วิทยาลัย ทัง้ 
12 คณะ/ วิทยาลัย ของสถาบัน

 - สถาบันมีบทความวิจยั สารัตถะ และ 
Infographic

 - 

160 ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการ
งานวิจยัทีม่ีผลกระทบในเชงินโยบาย
สูง

2,000,000 บาท 
(เงินกองทุน
ส่งเสริมและ

พัฒนางานวิจยั)

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

 - ด าเนินการสนับสนุนให้ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการ
งานวิจยัทีม่ีผลกระทบในเชงินโยบายสูงแกค่ณาจารย์ของ
สถาบัน ทัง้นี ้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่มีผู้ขอรับ
ทุนรางวัล

 -  - 

161 ทุนรางวัลเพือ่การศึกษาหรือค้นคว้า
ในวิทยาการงานวิจยัสมบูรณ์แบบ

1,300,000 บาท 
(เงินกองทุน
ส่งเสริมและ

พัฒนางานวิจยั)

656,080 บาท  - ด าเนินการสนับสนุนให้ทุนรางวัลเพือ่การศึกษาหรือ
ค้นคว้าในวิทยาการงานวิจยัสมบูรณ์แบบแกค่ณาจารย์
ของสถาบัน โดยได้อนุมัติทุน จ านวน 2 ทุน

 - สถาบันมีองค์ความรู้และผลงานวิจยัทีม่ี
คุณภาพสูง ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนในสาขาต่างๆ ของสถาบัน และ
ผลงานการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ

 - 

ยุทธศาสตรที่ 4 "ทรัพยากรที่เป็นเลิศ (Excellent Resources)"

กลยุทธท์ี่ 3.5 "เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน"

กลยุทธท์ี่ 4.1 "รักษาและเพ่ิมความโดดเด่นของอาจารย์ประจ า"
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

162 ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการ
งานวิจยับูรณาการ

1,200,000 บาท 
(เงินกองทุน

ส่งเสริม
และพัฒนา
งานวิจยั)

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

 - ด าเนินการสนับสนุนให้ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการ
งานวิจยับูรณาการแกค่ณาจารย์ของสถาบัน ทัง้นี ้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่มีผู้ขอรับทุนรางวัล

 -  - 

163 ทุนวิจยัร่วมกบัศาสตราจารย์อาคันตุกะ 1,000,000 บาท 
(เงินกองทุน
ส่งเสริมและ

พัฒนางานวิจยั)

500,000 บาท  - ด าเนินการสนับสนุนให้ทุนวิจยัร่วมกบัศาสตราจารย์
อาคันตุกะ โดยไดอนุมัติทุนแล้ว จ านวน 2 ทุน

 - นักวิจยัทางด้านพัฒนบริหารศาสตร์มี
คุณภาพสูง 
 - มีเครือขา่ยการวิจยัด้านพัฒนบริหาร
ศาสตร์กบัต่างประเทศ
 - มีผลงานทีม่ีคุณภาพ ตอบสนองความ
ต้องการการพัฒนาและเสริมสร้างความ
เขม้แขง็วิชาการด้านพัฒนบริหารศาสตร์
 - มีบทความวิจยัทีม่ีคุณภาพตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

 - 

164 ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการการ
พัฒนากรณีศึกษา

966,000 บาท 
(เงินกองทุน
ส่งเสริมและ

พัฒนางานวิจยั)

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

 - ด าเนินการสนับสนุนให้ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการ
การพัฒนากรณีศึกษาแกค่ณาจารย์ของสถาบัน โดยได้
อนุมัติทุนแล้ว จ านวน 1 ทุน

 - สถาบันมีแนวทางการจดัการศึกษาโดย
ใชก้รณีศึกษา เพือ่ชว่ยให้นักศึกษา
สามารถประยุกต์ใชท้ฤษฎีให้เหมาะสมกบั
การปฏิบัติจริง

 - 

165 ทุนรางวัลเพือ่การศึกษาหรือค้นคว้า
ในวิทยาการการเขยีนต ารา

450,000 บาท 
(เงินกองทุน
ส่งเสริมและ

พัฒนางานวิจยั)

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

 - ด าเนินการสนับสนุนให้ทุนรางวัลเพือ่การศึกษาหรือ
ค้นคว้าในวิทยาการการเขยีนต าราแกค่ณาจารย์ของ
สถาบัน ทัง้นี ้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อยู่ระหว่าง
การพิจารณาอนุมัติทุน

 -  - 
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

166 ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการ
งานวิจยัสมทบโครงการวิจยั
งบประมาณแผ่นดิน

400,000 บาท 
(เงินกองทุน
ส่งเสริมและ

พัฒนางานวิจยั)

400,000 บาท  - ด าเนินการสนับสนุนให้ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการ
งานวิจยัสมทบโครงการวิจยังบประมาณแผ่นดินแก่
คณาจารย์ของสถาบัน โดยได้อนุมัติทุนแล้ว จ านวน 3 ทุน

 - สถาบันมีผลงานการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

 - 

167 ทุนวิจยัหลังปริญญาเอก 400,000 บาท 
(เงินกองทุน
ส่งเสริมและ

พัฒนางานวิจยั)

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

 - ด าเนินการสนับสนุนให้ทุนวิจยัหลังปริญญาเอก โดยได้
อนุมัติทุน จ านวน 3 ทุน

 - สถาบันมีองค์ความรู้และผลงานวิจยัทีม่ี
คุณภาพสูง และมีผลงานการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

 - 

168 ทุนรางวัลเพือ่การศึกษาหรือค้นคว้า
ในวิทยาการการเขยีนหนังสือ

200,000 บาท 
(เงินกองทุน
ส่งเสริมและ

พัฒนางานวิจยั)

50,000 บาท  - ด าเนินการสนับสนุนให้ทุนรางวัลเพือ่การศึกษาหรือ
ค้นคว้าในวิทยาการการเขยีนหนังสือแกค่ณาจารย์ของ
สถาบัน โดยได้อนุมัติทุน จ านวน 1 ทุน

 - สถาบันมีองค์ความรู้และนวัตกรรมทาง
การศึกษาทีใ่ชป้ระโยชน์ได้ในการเรียน
การสอนตามสาขาวิชาทีม่ีการเรียนการ
สอนอยู่ในสถาบัน

 - 

169 โครงการสัมมนาประจ าปีสภา
คณาจารย์

200,000 บาท 
(เงินรายได้ของ
สถาบัน) ใช้
งบประมาณ

ร่วมกบัโครงการ
จดัประชมุและ
สัมมนาทาง
วิชาการ และ

โครงการศึกษาดู
งาน

ภายในประเทศ

197,426 บาท  - ด าเนินการจดัการสัมมนาและศึกษาดูงาน ประจ าปี 
2562 ระหว่างวันที ่2 - 6 กนัยายน 2562 โดยได้รับ
เกยีรติจากอาจารย์ของมหาวิทยาลัยฮอกไกโดมาน าเสนอ
ผลงานวิจยัเกี่ยวกบัการบริหารจดัการน้ าและงาน
ประยุกต์ด้านปัญญาประดิษฐ์ มีผู้เขา้ร่วม จ านวน 15 คน
 แบ่งเป็น กรรมการสภาคณาจารย์ จ านวน 11 คน 
สมาชกิสภาคณาจารย์ จ านวน 2 คน และเจา้หน้าทีง่าน
สภาคณาจารย์ จ านวน 2 คน

 - ผู้เขา้ร่วมได้กระชบัความสัมพันธ์ สร้าง
มิตรภาพ และบรรยากาศทีดี่ในการท างาน
ร่วมกนั พร้อมทัง้พัฒนาความร่วมมือและ
ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวคิด องค์ความรู้
 และประสบการณ์ทางด้านการเรียนการ
สอน การวิจยั และการบริการวิชาการ

 - 
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

170 ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการขอจด
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

50,000 บาท 
(เงินกองทุน
ส่งเสริมและ

พัฒนางานวิจยั)

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

 - ด าเนินการสนับสนุนให้ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการ
ขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแกค่ณาจารย์ของสถาบัน
 ทัง้นี ้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่มีผู้ขอรับทุนรางวัล

 -  - 

171 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ส าหรับศตวรรษที ่21

25,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

24,110 บาท  - ด าเนินการจดักจิกรรมเพือ่ส่งเสริมให้นักศึกษาและ
ผู้สนใจหาแนวทางในการท าวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้า
อสิระ โดยมีการจดัอบรมเชงิปริมาณ/ คุณภาพ จ านวน 2
 คร้ัง เมือ่วันที ่28 เมษายน 2562 ณ กรุงเทพฯ และวันที่
 29 มิถนุายน 2562 ณ จงัหวัดยะลา มีผู้เขา้ร่วมรวม
ทัง้ส้ิน จ านวน 60 คน และมีความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วม 
เท่ากบั 4.75 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับมาก
ทีสุ่ด

 - ผู้เขา้ร่วมมีความรู้/ ความเขา้ใจในการ
เขยีนวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอสิระมาก
ขึ้น

 - 

172 โครงการสัมมนาพัฒนาการเรียนการ
สอนคณะนิติศาสตร์

20,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

18,550 บาท  - ด าเนินการจดัสัมมนาการเรียนการสอนของคณะ
นิติศาสตร์ เมือ่วันที ่25 เมษายน 2562

 - การเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร์
เป็นไปตามเกณฑ์ AUN-QA และ EdPEx 
รวมทัง้มีแผนปรับปรุงหลักสูตรของคณะ

 - 

173 โครงการจดัประชมุใหญ่สามัญประจ าปี 10,000 บาท 
(เงินรายได้ของ

สถาบัน)

6,800 บาท  - ด าเนินการจดัประชมุใหญ่สามัญประจ าปี 2562 เมือ่
วันพฤหัสบดีที ่26 กนัยายน 2562 โดยชว่งที ่1 เป็นการ
น าเสนอผลการด าเนินงานของสภาคณาจารย์ในรอบปีที่
ผ่านมา และชว่งที ่2 เป็นการจดัโครงการ NIDA Team 
Forum คร้ังที ่4 ประจ าปี 2562 หัวขอ้ “เจาะลึก
สวัสดิการพนักงานสถาบันนิด้าหลังออกนอกระบบ” มีผู้
ขา้ร่วม จ านวน 114 คน และมีผลประเมินความพึงพอใจ
ต่อการจดัโครงการและการบริการอยู่ในระดับความพึง
พอใจมากทีสุ่ด

 - บุคลากรภายในสถาบันได้รับทราบผล
การด าเนินงานในรอบปีทีผ่่านของสภา
คณาจารย์ พร้อมทัง้ได้ร่วมแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นในประเด็นทีบุ่คลากรใน
สถาบันสนใจ

 - 
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

174 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการ
เผยแพร่งานวิจยั

10,000 บาท 
(เงินรายได้ของ

สถาบัน)

4,514 บาท  - ด าเนินการจดัอบรม หัวขอ้ “การผลิตส่ือ
ประชาสัมพันธ์เพือ่เผยแพร่งานวิชาการ” แกบุ่คลากร
ของสถาบัน เมือ่วันที ่19 สิงหาคม 2562 มีผู้เขา้อบรม 
จ านวน 12 คน

 - ผู้เขา้อบรมสามารถผลิตส่ือ
ประชาสัมพันธ์เพือ่เผยแพร่งานวิชาการได้

 - 

175 โครงการสัมมนาเพือ่เสริมสร้าง
ประสบการณ์ฝึกอบรม

660,000 บาท 
(เงินทุนฝึกอบรม)

659,982 บาท  - ด าเนินการจดัสัมมนาเชงิปฏิบัติการบุคลากรส านักสิริ
พัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เร่ือง “การเพิม่
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการงานด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์” ระหว่างวันที ่19 - 27 มีนาคม 2562 
ณ Universidad Nebrija ราชอาณาจกัรสเปน

 - บุคลากรของส านักสิริพัฒนามี
เป้าหมายทีช่ดัเจนย่ิงขึ้นในการมุง่สู่องค์กร
แห่งความเป็นเลิศ

 - 

176 โครงการอบรม/ สัมมนา การพัฒนา
ระบบงานแผนและยุทธศาสตร์

250,000 บาท 
(เงินรายได้ของ

สถาบัน)

135,674.50 
บาท

 - ด าเนินการจดัการสัมมนาเชงิปฏิบัติการ เร่ือง "การ
เปล่ียนแปลงแบบพลิกโฉม ผลกระทบ และทางเลือกของ
สถาบันอดุมศึกษา" ระหว่างวันที ่29 - 30 สิงหาคม 2562
 แกน่ักวิเคราะห์นโยบายและแผน รวมทัง้ผู้ทีม่ีภาระงาน
ด้านแผนของหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบัน จ านวน 45 
คน และผู้เขา้ร่วมมีความพึงพอใจ เท่ากบั 4.34 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 5

 - ผู้เขา้ร่วมสัมมนาเขา้ใจสถานการณ์ของ
สถาบันทีม่ีการเปล่ียนแปลง และมีส่วน
ร่วมในการบริหารการเปล่ียนแปลงทีเ่กดิขึ้น

 - 

กลยุทธท์ี่ 4.2 "พัฒนาบุคลากรสูค่วามเป็นมอือาชีพ"
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

177 โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ 200,000 บาท 
(เงินรายได้ของ
สถาบัน) ใช้
งบประมาณ

ร่วมกบัโครงการ
จดัประชมุและ
สัมมนาทาง
วิชาการ และ

โครงการสัมมนา
ประจ าปีสภา
คณาจารย์

197,426 บาท  - ด าเนินการจดัการสัมมนาและศึกษาดูงาน ประจ าปี 
2562 ระหว่างวันที ่2 - 6 กนัยายน 2562 โดยได้รับ
เกยีรติจากอาจารย์ของมหาวิทยาลัยฮอกไกโดมาน าเสนอ
ผลงานวิจยัเกี่ยวกบัการบริหารจดัการน้ าและงาน
ประยุกต์ด้านปัญญาประดิษฐ์ มีผู้เขา้ร่วม จ านวน 15 คน
 แบ่งเป็น กรรมการสภาคณาจารย์ จ านวน 11 คน 
สมาชกิสภาคณาจารย์ จ านวน 2 คน และเจา้หน้าทีง่าน
สภาคณาจารย์ จ านวน 2 คน

 - ผู้เขา้ร่วมได้กระชบัความสัมพันธ์ สร้าง
มิตรภาพ และบรรยากาศทีดี่ในการท างาน
ร่วมกนั พร้อมทัง้พัฒนาความร่วมมือและ
ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวคิด องค์ความรู้
 และประสบการณ์ทางด้านการเรียนการ
สอน การวิจยั และการบริการวิชาการ

 - 

178 โครงการสัมมนาแผนประจ าปี 100,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

92,429.12บาท  - ด าเนินการจดัสัมมนาร่วมกนัระหว่างอาจารย์และ
เจา้หน้าทีข่องคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 2 คร้ัง
 เมือ่วันที ่21 มกราคม 2562 และวันที ่25 กมุภาพันธ์ 
2562 มีผู้เขา้ร่วมรวมทัง้ส้ิน จ านวน 30 คน

 - มีแนวทางในการแกป้ัญหาและพัฒนา
ของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 - 

179 โครงการการเตรียมความพร้อมกอ่น
เกษียณอายุราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

90,000 บาท 
(เงินรายได้ของ

สถาบัน)

23,694 บาท  - ด าเนินการส่งบุคลากรของสถาบันเขา้ร่วมอบรม
โครงการเตรียมตัวกอ่นเกษียณบุคลากรภาครัฐ จดัโดย
กรมกจิการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย์ ระหว่างวันที ่26 - 29 มีนาคม 2562 ณ
 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น มีผู้สมัครเขา้ร่วมโครงการ 
จ านวน 3 คน

 - ผู้เขา้ร่วมได้รับความรู้ ความเขา้ใจใน
การเตรียมความพร้อมเขา้สู่วัยสูงอายุใน
ด้านต่างๆ และสามารถน าความรู้ไปปรับ
ใชเ้ป็นแนวทางปฏิบัติในการด าเนินชวิีต
เพือ่วัยสูงอายุทีม่ีคุณภาพ

 - 

180 โครงการสนับสนุนงานวิจยัส าหรับ
เจา้หน้าที่

10,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

 - ด าเนินการสนับสนุนการด าเนินงานวิจยัส าหรับ
เจา้หน้าทีข่องคณะสถติิประยุกต์ โดยมีเจา้หน้าทีท่ีจ่ดัท า
ผลงานวิชาการเพือ่ขอต าแหน่งทางวิชาการ ซ่ึงอยู่
ระหว่างการจดัท าผลงานทางวิชาการ

 -  - 
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

181 โครงการพัฒนาเครือขา่ยต่างประเทศ
และการประชมุนานาชาติของ
ผู้บริหารสถาบัน

3,000,000 บาท 
(เงินรายได้ของ

สถาบัน)

888,835.32 
บาท

 - ผู้บริหารสถาบันเดินทางไปสร้างความร่วมมือกบั
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ จ านวน 4 คร้ัง ดังนี ้(1) 
ระหว่างวันที ่21 - 31 ตุลาคม 2561 ณ สาธารณรัฐ
ฝร่ังเศส (2) ระหว่างวันที ่1 - 11 มีนาคม 2562 ณ 
สาธารณรัฐฝร่ังเศส และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (3) 
ระหว่างวันที ่27 - 31 สิงหาคม 2562 ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจนี และ (4) ระหว่างวันที ่9 - 11 กนัยายน 
2562 ณ สาธารณรัฐประชาชนจนี

 - มีกจิกรรมความร่วมมือทางด้าน
วิชาการกบัมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่
ได้เดินทางไปเยือน

 - 

182 โครงการสร้างความเขม้แขง็ด้าน
งานวิจยั

1,200,000 บาท 
(เงินรายได้ของ

สถาบัน)

628,768.14 
บาท

 - ด าเนินการสนับสนุนคณาจารย์ของสถาบันเพือ่ให้
สามารถผลิตงานวิจยัทีส่อดคล้องกบัความต้องการทาง
สังคมและประเทศ รวมถงึมีความเขม้แขง็ทางด้าน
งานวิจยัด้านพัฒนบริหารศาสตร์

 - มีการรายงานผลการด าเนินงาน การ
เขยีนขอ้เสนอโครงการ และรายงานวิจยั
ต่อคณะกรรมการด าเนินงานกองทุนวิจยั
ของสถาบัน ดังนี ้(1) ขอ้เสนอโครงการ
ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ (2) 
รายงานวิจยัผ่านการประเมินจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ และ (3) บทความวิจยัได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

 - 

183 โครงการการศึกษานานาชาติและ
เจรจาธุรกจิของคณะ/ ส านัก

800,000 บาท 
(เงินรายได้ของ

สถาบัน)

736,907.44 
บาท

 - ด าเนินการสนับสนุนการเดินทางไปน าเสนอผลงานทาง
วิชาการในต่างประเทศของคณาจารย์ของคณะต่างๆ โดย
มีคณาจารย์ทีเ่ดินทางไปน าเสนอผลงานฯ จ านวน 37 คน

 - คณาจารย์ของสถาบันมีผลงานทีไ่ด้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในงานประชมุวิชาการ
ระดับนานาชาติ และวารสารชั้นน าระดับ
นานาชาติ

 - 

184 โครงการพัฒนาขดีความสามารถใน
การแขง่ขนั

500,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

 - อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาขดีความสามารถในการ
แขง่ขนั คณะบริหารธุรกจิ

 -  - 

กลยุทธท์ี่ 4.3 "เพ่ิมความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมอื"
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

185 โครงการสนับสนุนกจิกรรมความ
ร่วมมือกบัมหาวิทยาลัยอนิเดียน่า

150,000 บาท 
(เงินรายได้ของ

สถาบัน)

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

 - ด าเนินการแลกเปล่ียนนักศึกษาและคณาจารย์กบั
มหาวิทยาลัยอนิเดียน่า ดังนี ้(1) นักศึกษาระดับปริญญา
โทของคณะรัฐประศาสนศาสตร์เดินทางไปเขา้ร่วม
โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาระหว่างสถาบันฯ กบั
มหาวิทยาลัยอนิเดียน่า เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา 
(Overseas Exchange Graduate Fellowship) และ 
(2) คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยอนิเดียน่า เดินทางมาเขา้
ร่วมโครงการแลกเปล่ียน 2018 - 2019 Short-Term 
Faculty Exchange Program เป็นระยะเวลา 1 เดือน

 - นักศึกษาของสถาบันมีความรู้
ความสามารถเพิม่มากขึ้น 
 - เกดิความร่วมมือและการแลกเปล่ียน
กจิกรรมทางด้านวิชาการระหว่าง 2 
สถาบันต่อไปในระยะยาว

 - 

186 โครงการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างประเทศ 
(International Collaboration 
Project)

50,000 บาท 
(เงินรายได้ของ

สถาบัน)

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

 - ด าเนินการสร้างเครือขา่ยกบัสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ โดยมีการแลกเปล่ียนอาจารย์ (Visiting 
Professor) และแลกเปล่ียนนักศึกษา (Exchange 
Student) กบัมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ดังนี ้(1) Dr. 
Yanzhen Wang นักวิจยัปริญญาเอก และ Mr. Zhihang
 Yuan นักศึกษาระดับปริญญาโทจาก College of 
Public Administration, Huazhong University of 
Science and Technology สาธารณรัฐประชาชนจนี 
เดินทางมาแลกเปล่ียนทีส่ถาบัน และ (2) Assoc. Prof. 
Jing Li, Yingshuang Guo และ Liu Fenshen 
นักศึกษาระดับปริญญาโทจาก College of Public 
Administration, Huazhong University of Science 
and Technology สาธารณรัฐประชาชนจนี เดินทางมา
แลกเปล่ียนและท าวิจยัทีส่ถาบัน

 - เกดิความเขม้แขง็ของเครือขา่ยทาง
วิชาการกบัสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ
 - เกดิการแลกเปล่ียนทางวิชาการ
ระหว่างสถาบันกบัสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ

 - 
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

187 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการหา
ทุนวิจยั

50,000 บาท 
(เงินรายได้ของ

สถาบัน)

37,866 บาท  - ด าเนินการจดักจิกรรม 2 กจิกรรม ดังนี ้(1) การเสวนา
 หัวขอ้ “แนวทางการพัฒนางานวิจยัให้สอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ” เมือ่วันที ่14 พฤษภาคม
 2562 มีผู้เขา้ร่วม 47 คน และ (2) กจิกรรม Workshop
 การบรรยาย หัวขอ้ “แนวทางการพัฒนางานวิจยัให้
สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ” โดย
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวัตกรรม (สกสว.) เมือ่วันที ่26 สิงหาคม 2562 มี
ผู้เขา้ร่วม 52 คน

 - มีความร่วมมือในการท าวิจยัระหว่าง
สถาบันกบัหน่วยงานภายนอก
 - อาจารย์และนักวิจยัมีศักยภาพในการ
ท าวิจยั การเขยีนขอ้เสนอโครงการ และ
การขอรับทุนสนับสนุนการวิจยัจาก สกสว.

 - 

188 โครงการพัฒนาความร่วมมือทาง
วิชาการในประเทศหรือต่างประเทศ

20,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

9,742 บาท  - ด าเนินการจดัท าความร่วมมือกบัศาลรัฐธรรมนูญ และ
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

 - เกดิความร่วมมือระหว่างสถาบันกบั
หน่วยงานภายนอก

 - 

189 โครงการพัฒนาฐานขอ้มูลดิจทิัล
ส าหรับห้องสมุดอเิล็กทรอนิกส์

20,000,000 บาท
 (เงินแผ่นดิน)

19,999,841.06
 บาท

 - ด าเนินการจดัหาฐานขอ้มูลอเิล็กทรอนิกส์ทรัพยากร
สารสนเทศประเภทส่ือส่ิงพิมพ์ (หนังสือ วารสาร 
หนังสือพิมพ์) ส่ือโสตทัศน์ ส่ืออเิล็กทรอนิกส์ และ
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถติิ (SAS) ทีม่ีเนือ้หาสอดคล้อง
กบัหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน เศรษฐกจิ 
สังคม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศต่างๆ

 - คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจยั บุคลากร 
และผู้ใชบ้ริการภายในและภายนอก
สถาบัน สามารถใชบ้ริการขอ้มูลเพือ่การ
เรียนการสอน และการวิจยั 
 - ผู้ใชบ้ริหารมีศักยภาพด้านการวิจยั
เพิม่ขึ้น

 - 

190 โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพือ่สนับสนุนการบริหารและการ
เรียนการสอนของสถาบัน

6,000,000 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

5,933,179.50
 บาท

 - ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง
เครือขา่ยของสถาบัน โดยเชา่ลิขสิทธ์ิโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถติิ (SAS) จดัหาซอฟแวร์ลิขสิทธ์ิส าหรับ
สถาบันการศึกษา (Microsoft Office) และพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบริหารงานและการเรียน
การสอนของสถาบัน

 - ประสิทธิภาพในการให้บริการนักศึกษา
สูงขึ้น โดยน าผลจากฐานขอ้มูลมาใช้
สนับสนุนกลยุทธ์การให้บริการนักศึกษา
ในด้านส่ิงอ านวยความสะดวกและ
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ 
 - ขอ้มูลต่างๆ ของสถาบัน มีความน่าเชื่อ
 ถกูต้อง และขอ้มูลมีความปลอดภัย

 - 

กลยุทธท์ี่ 4.4 "พัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน"
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

191 โครงการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ 1,750,000 บาท 
(เงินกองทุน

พัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ)

172,000 บาท  - ด าเนินการจดัหาฐานขอ้มูลอเิล็กทรอนิกส์ทีม่ีเนือ้หา
สอดคล้องกบัการเรียนการสอนและความต้องการของ
คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา และบุคลากรของสถาบัน

 - สามารถตอบสนองความต้องการการ
เรียน การสอน การค้นคว้า วิจยัของ
คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจยั และ
บุคลากรของสถาบัน

 - 

192 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

870,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

540,000 บาท  - ด าเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการประชมุระดมสมอง 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และประชมุเชงิปฏิบัติการเกี่ยวกบั
เว็บไซต์คณะภาษาองักฤษ (แยกระบบ Back Office) 
เว็บไซต์คณะภาษาไทย (แยกระบบ Back Office) 
เว็บไซต์HROD เว็บไซต์ LMI และเว็บไซต์ Ph.D. 2 ภาษา
 มีผู้เขา้ร่วม 30 คน

 - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
โครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมีประสิทธิภาพ ทันสมัย 
ปลอดภัย และพร้อมใชง้านตลอดเวลา
 - ระบบสารสนเทศสามารถสนับสนุนงาน
ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา งาน
ด้านการบริหารจดัการ การจดัการเรียน
การสอน การวิจยั และการให้บริการ
วิชาการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 - เกดิขอ้ผิดพลาดในระบบ 
Back Office ท าให้การ
แสดงผลขอ้มูลต่างๆ ในหน้า
เว็บไซต์ไม่แสดงผล/ แสดงผล
ไม่ถกูต้อง

193 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการ
ปรับปรุงระบบงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

50,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

50,000 บาท  - ด าเนินการจดัท าวิดิโอประชาสัมพันธ์คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์ และจดัท าสารสนเทศเพือ่เผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ ส่ือโซเชยีลมิเดีย และชอ่งทางอื่นๆ

 - มีวิดิโอส่ือสารขอ้มูลของคณะทีเ่ป็น
ปัจจบุัน และสามารถเผยแพร่ในชอ่งทาง
ทีอ่ยู่ในความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย 
 - ขอ้มูลสารสนเทศของบุคลากร และ
ขอ้มูลด้านการจดัการเรียนการสอนเป็น
ปัจจบุัน และมีการจดัเกบ็เป็นระบบ

 - 
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

194 โครงการพัฒนาเครือขา่ยงานห้องสมุด 50,000 บาท 
(เงินกองทุน

พัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ)

49,910 บาท  - ด าเนินการ ดังนี ้(1) เขา้ร่วมประชมุความร่วมมือ
ระหว่างห้องสมุด สถาบันอดุมศึกษา (2) การแลกเปล่ียน
ดรรนีวารสาร โดยมีการแลกเปล่ียนกนัท าดรรชนีวารสาร
 จ านวน 59 รายชื่อ และดรรชนีวารสารทีม่ีการ
แลกเปล่ียน จ านวน 571 รายการ  และ (3) จดักจิกรรม
ความร่วมมือเครือขา่ยงานห้องสมุด : โครงการพัฒนา
บุคลากรบริการห้องสมุดและการสร้างเครือขา่ยความ
ร่วมมือระหว่างห้องสมุด หัวขอ้ “มุมมองของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อห้องสมุด ในยุค Transformation” เมือ่วันที ่
25 กรกฎาคม 2562 โดยความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วม
กจิกรรมอยู่ในระดับมาก

 - เกดิความร่วมมือและแบ่งปันการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกนั ตลอดจน
แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์

 - 

195 โครงการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพ
เพือ่สนองรับนโยบายของชาติ

5,000,000 บาท 
(เงินแผ่นดิน)

2,710,000 บาท  - ด าเนินการมอบทุนสนับสนุนการจดัท าและการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์ โดยได้มอบทุนให้นักศึกษาแล้ว จ านวน 124
 คน

 - นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านงานวิจยั/
 วิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพ 
 - งานวิจยัได้รับการพัฒนา และสามารถ
เผยแพร่ผลงานวิจยัในวารสารระดับชาติ
และนานาชาติ
 - ผลงานวิจยัสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้น
การสร้างนวัตกรรมทีเ่ป็นประโยชน์แก่
สังคม

 - 

196 โครงการส่งการ์ดอวยพรวันเกดิแก่
นักศึกษาเกา่

860,000 บาท 
(เงินกองทุนนิด้า

พัฒนา)

544,480 บาท  - ด าเนินการจดัท าและจดัส่งการ์ดอวยพรวันเกดิแก่
นักศึกษาเกา่สถาบัน จ านวน 50,000 คน เพือ่เชญิชวน
บริจาคแกก่ารศึกษาในโอกาสวันคล้ายวันเกดิ รวมทัง้
จดัส่งใบเสร็จรับเงิน และหนังสือขอบคุณเมือ่บริจาคเขา้
กองทุนนิด้าพัฒนา

 - เกดิความสัมพันธ์อนัดีระหว่างสถาบัน
กบันักศึกษาเกา่ 
 - สถาบันได้รับเงินบริจาคจากนักศึกษา
เกา่เพือ่น าไปใชใ้นการพัฒนาสถาบัน

 - 

กลยุทธท์ี่ 4.5 "เพ่ิมความผูกพันของนักศึกษาและบุคลากร"
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

197 โครงการกองทุนนิด้าพัฒนา 535,000 บาท 
(เงินกองทุนนิด้า

พัฒนา)

517,375 บาท  - ด าเนินการจดักจิกรรมระดมทุนสนับสนุนการพัฒนา
สถาบันในด้านต่างๆ รวมถงึเพือ่ส่งเสริมการวิจยั และการ
เรียนการสอนของสถาบัน โดยมีผู้บริจาคเงินเขา้กองทุน
นิด้าพัฒนา จ านวน 600 คน

 - สถาบันมีรายได้เพิม่ขึ้นเพือ่น าไปใชใ้น
การพัฒนาสถาบันในด้านต่างๆ เชน่ 
ทุนการศึกษา สนับสนุนการจดัท า
โครงการและกจิกรรมต่างๆ ทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อสถาบัน/ สังคม

 - 

198 โครงการจดหมายขา่วนิด้าสัมพันธ์ 495,000 บาท 
(เงินกองทุนนิด้า

พัฒนา)

406,600 บาท  - ด าเนินการจดัท าและจดัส่งจดหมายขา่วถงึนักศึกษาเกา่
 ปีละ 2 คร้ัง รวมจ านวน 50,000 คน โดยเนือ้หาของ
จดหมายขา่วครอบคลุมประเด็น ดังนี ้(1) ความกา้วหน้า
ของสถาบัน (2) เหตุการณ์ส าคัญของสถาบันทีเ่กดิขึ้น
แล้วหรือจะเกดิขึ้น (3) เร่ืองราวทีน่่าสนใจเกี่ยวกบั
คณาจารย์ นักศึกษาเกา่ นักศึกษาปัจบุัน และ/ หรือ
ผู้สนับสนุนสถาบัน และ (4) ชอ่งทางในการสนับสนุน 
และติดต่อสถาบัน

 - นักศึกษาเกา่ทราบขอ้มูลทีเ่ป็นปัจจบุัน
ของสถาบัน
 - เกดิความสัมพันธ์อนัดีระหว่างสถาบัน
กบันักศึกษาเกา่

 - 

199 โครงการสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา

200,000 บาท 
(เงินกองทุนนิด้า

พัฒนา)

183,524 บาท  - ด าเนินการสนับสนุนการจดัโครงการ/ กจิกรรมที่
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของสถาบันใน
ด้านต่างๆ เชน่ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้าน
สุขภาพ ด้านวิชาการ หรือกจิกรรมสร้างเครือขา่ย
ระหว่างสถาบัน เป็นต้น

 - นักศึกษาได้พัฒนาทักษะและศักยภาพ
ตนเอง จากการท ากจิกรรมต่างๆ 
 - เกดิการแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกนั
ระหว่างนักศึกษากบัหน่วยงานต่างๆ ของ
รัฐและเอกชน ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 - สถาบันเป็นทีรู้่จกัมากย่ิงขึ้น

 - 
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

200 โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบือ้งต้น
 และการส่ือสารขา้มวัฒนธรรม
ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ

140,000 บาท 
(เงินรายได้ของ

สถาบัน)

139,969.95 
บาท

 - ด าเนินการจดัโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบือ้งต้น 
และการส่ือสารขา้มวัฒนธรรมส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 
จ านวน 2 คร้ัง คร้ังที ่1 ระหว่างวันที ่10 - 11 มกราคม 
2562 นักศึกษาเขา้ร่วม จ านวน 76 คน และคร้ังที ่2 
ระหว่างวันที ่15 - 16 สิงหาคม 2562 นักศึกษาเขา้ร่วม 
จ านวน 97 คน โดยนักศึกษาทีเ่ขา้ร่วมมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 95.89

 - นักศึกษาต่างชาติได้เรียนรู้และเขา้ใจ
วัฒนธรรม ประเพณี และมารยาททาง
สังคม รวมถงึการส่ือสารขา้มวัฒนธรรม
ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ และสามารถน า
ความรู้ทีไ่ด้รับไปปรับใชใ้นการด าเนิน
ชวิีตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม

 - 

201 โครงการกจิกรรมนันทนาการให้แก่
นักศึกษาต่างชาติ

100,000 บาท 
(เงินรายได้ของ

สถาบัน)

99,000.34 บาท  - ด าเนินการจดักจิกรรม 7 โครงการย่อย ดังนี ้(1) 
โครงการเรียนภาษาไทยพืน้ฐานส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 
ระหว่างวันที ่16 มกราคม - 27 มีนาคม 2562 ผู้เขา้ร่วม 
จ านวน 21 คน (2) โครงการ St. Valentine’s Day 
2019 เมือ่วันที ่15 กมุภาพันธ์ 2562 ผู้เขา้ร่วม จ านวน 
13 คน (3) โครงการ International Night 2019 เมือ่
วันที ่14 มีนาคม 2562 ผู้เขา้ร่วม จ านวน 106 คน (4) 
โครงการ International Field Trip 2019 เมือ่วันที ่18 
มีนาคม 2562 ผู้เขา้ร่วม จ านวน 21 คน (5) โครงการ 
International Student Farewell 2019 เมือ่วันที ่23 
พฤษภาคม 2562 ผู้เขา้ร่วม จ านวน 20 คน (6) โครงการ 
International Outing 2019 เมือ่วันที ่24 สิงหาคม 
2562 ผู้เขา้ร่วม จ านวน 30 คน และ (7) โครงการ 
Cultural Hours เมือ่วันที ่29 สิงหาคม 2562 ผู้เขา้ร่วม 
จ านวน 55 คน

 - เกดิการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
นักศึกษาจากชาติต่างๆ 
 - นักศึกษาต่างชาติได้รับความรู้จาก
กจิกรรมต่างๆ เพือ่น าไปประยุกต์ใชใ้น
ชวิีตประจ าวัน

 - 
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

202 โครงการแผ่นพับเพือ่การ
ประชาสัมพันธ์กองทุนนิด้าพัฒนา

60,000 บาท 
(เงินกองทุนนิด้า

พัฒนา)

58,422  บาท  - ด าเนินการจดัท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์กองทุนนิด้า
พัฒนา และชอ่งทางการรับบริจาคของสถาบัน

 - สถาบันมีรายได้จากการบริจาคเพิม่ขึ้น 
สามารถใชใ้นการพัฒนาสถาบันด้านต่างๆ 
เชน่ ทุนการศึกษาแกน่ักศึกษา อาจารย์ 
และบุคลากรของสถาบัน รวมทัง้
สนับสนุนการจดัท าโครงการและกจิกรรม
ต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสถาบันและสังคม 
 - สร้างความสัมพันธ์อนัดีและเครือขา่ยที่
เขม้แขง็ระหว่างสถาบัน บุคลากร 
นักศึกษาเกา่ นักศึกษาปัจจบุัน และ
บุคคลทัว่ไป

 - 

203 โครงการเตรียมความพร้อมกาย วาจา
 ใจ และพัฒนาบุคลิกภาพสู่
ความส าเร็จส าหรับนักศึกษาภาคปกติ

50,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

35,100 บาท  - จดักจิกรรมบรรยายพิเศษ เร่ือง "การพัฒนาบุคลิกภาพ
แห่งความส าเร็จ" แกน่ักศึกษาหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) และหลักสูตรการ
จดัการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM) ภาค
ปกติ เมือ่วันที ่6 มิถนุายน 2562 มีนักศึกษาเขา้ร่วม 
จ านวน 14 คน

 - นักศึกษาไดน าความรู้ทีไ่ด้รับไป
ประยุกต์ใชเ้พือ่ประโยชน์ต่อตนเอง เพือ่น
ร่วมงาน และสังคม สามารถเพิม่
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน

 - 
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

204 โครงการฝึกงานส าหรับนักศึกษาภาค
ปกติ

50,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

9,000 บาท  - ด าเนินการส่งนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์เขา้ฝึกงานประจ าภาคฤดูร้อน ปี
การศึกษา 2561 ณ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั 
(มหาชน) ระหว่างเดือนมิถนุายน - กรกฎาคม 2562 โดย
ผลการประเมินนักศึกษาฝึกงาน ดังนี ้(1) มีความรู้และ
ความเขา้ใจในการปฏิบัติงาน และทักษะต่างๆ ได้แก ่
ทักษะในการน าหลักวิชามาใชใ้นการปฏิบัติงาน ทักษะใน
การวางแผนในการท างาน ทักษะในการประสานงาน 
ทักษะในการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม ทักษะในการ
ตัดสินใจและแกไ้ขปัญหาในการปฏิบัติงาน ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.71 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 และ (2) ความ
ต้ังใจและสนใจในการพัฒนาความรู้ ทักษะการท างาน
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบในงานทีไ่ด้รับ
มอบหมาย คุณภาพของงานมีความถกูต้อง สมบูรณ์ 
ทันเวลา เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์และการท างานเป็นทีม 
การตรงต่อเวลา การแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และ
เหมาะสม ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.71 คะแนน จากคะแนนเต็ม
 5

 - นักศึกษาภาคได้รับประสบการณ์จริงใน
การเตรียมความพร้อมทางอาชพี
 - นักศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ และได้
พัฒนาตนเองในด้านความคิด การตัดสินใจ
 รวมทัง้การวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ

 - 

205 โครงการจดัท าป้ายรายชื่อผู้บริจาค 
(ตามโครงการกองทุนเพือ่น้อง)

50,000 บาท 
(เงินกองทุนนิด้า

พัฒนา)

8,500 บาท  - ด าเนินการจดัท าป้ายจารึกชื่อผู้บริจาคโครงการกองทุน
เพือ่น้อง ติดต้ังภายในหอเกยีรติยศ (Hall of Fame)

 - สถาบันมีรายได้จากการบริจาคเพิม่ขึ้น
 - ผู้บริจาคเกดิความรักความผูกพันต่อ
สถาบัน และมีความภาคภูมิใจทีไ่ด้บริจาค
ชว่ยเหลือนักศึกษารุ่นน้องและสถาบัน

 - 
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

206 โครงการสอนการอา่นเขยีนภาษาไทย
เชงิวิชาการให้แกน่ักศึกษาต่างชาติที่
ศึกษาในหลักสูตรภาษาไทย

45,000 บาท 
(เงินรายได้ของ

สถาบัน)

 -  - ไม่ได้ด าเนินการ เนือ่งจากสถาบันมีนักศึกษาต่างชาติที่
ศึกษาในหลักสูตรภาษาไทยของคณะต่างๆ ทีข่ึ้นทะเบียน
ในภาคการศึกษาที ่1/2562 จ านวนไม่เกนิ 10 คน จงึงด
การจดัโครงการฯ เพราะจะไม่คุ้มค่ากบังบประมาณใน
การด าเนินการ

 -  -

207 โครงการครบรอบวันสถาปนาคณะ 40,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

17,669 บาท  - ด าเนินการจดักจิกรรมท าบุญเล้ียงพระ เนือ่งในโอกาส
ครบรอบวันสถาปนาคณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม 
เมือ่วันที ่31 สิงหาคม 2562 มีผู้เขา้ร่วม จ านวน 100 คน
 และมีความพึงพอใจ เท่ากบั 4.47 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 5 อยู่ในระดับมาก

 - เกดิการสืบสารวัฒนธรรมองค์การและ
ท านุบ ารุงศิลปะ ศาสนาและประเพณีอนั
งานของไทย 
 - เสริมสร้างความสามัคคี การมีส่วนร่วม 
รวมทัง้เชื่อมโยงเครือขา่ย ระหว่าง
ผู้บริหารคณะ อาจารย์ปัจจบุัน อาจารย์
อาวุโส บุคลากรคณะ ศิษย์เกา่ และศิษย์
ปัจจบุัน

 - 

208 โครงการอบรมให้ความรู้ เร่ือง การ
คัดลอกวิทยานิพนธ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

30,000 บาท 
(เงินรายได้ของ

สถาบัน)

26,250 บาท  - ด าเนินการจดัอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัการคัดลอก
วิทยานิพนธ์ เร่ือง "ขอ้ควรระวังการคัดลอกวิทยานิพนธ์
ส าหรับการเขยีนรายงานทางวิชาการ" เมือ่วันที ่27 
กรกฎาคม 2562 มีนักศึกษาและผู้สนใจเขา้อบรม จ านวน
 92 คน

 - ผู้เขา้อบรมมีความรู้เร่ืองการคัดลอก
วิทยานิพนธ์ สามารถเขยีนอา้งองิผลงาน
ผู้อื่นได้ถกูต้อง และทราบบทลงโทศทาง
วินัยในการคัดลอกผลงาน

 - 
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ที่ โครงการ/งาน งบประมาณ จ่ายจริง ผลผลิต ผลสัมฤทธ์ ปัญหา/ อุปสรรค
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

209 โครงการแขง่ขนักฬีาสานสัมพันธ์
ผูกพันเพือ่ผองเรา

25,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

 - ด าเนินการจดัประชมุเพือ่เตรียมการจดัการแขง่ขนั
กฬีาสานสัมพันธ์รักผูกพันเพือ่ผองเรา คร้ังที ่3 เมือ่วันที ่
31 พฤษภาคม และวันที ่28 สิงหาคม 2562 ทัง้นี ้มีการ
เล่ือนการจดัแขง่ขนักฬีาเป็นวันที ่19 ตุลาคม 2562

 -  - มีการเล่ือนวันแขง่ขนักฬีา 
เนือ่งจากต้องตรวจสอบ
กจิกรรมของแต่ละคณะ 
เพือ่ให้ได้วันทีน่ักศึกษา
สามารถเขา้ร่วมได้มากทีสุ่ด 
 - มีการเปล่ียนชนิดของกฬีา
เพือ่ลดการปะทะกนัของ
นักกฬีา และเพิม่ความ
ปลอดภัยในการแขง่ขนั 
 - มีการเปล่ียนรูปแบบการ
แขง่ขนัจากแบบพบกนัหมด 
เป็นการแบ่งสาย

210 โครงการกฬีาสานสัมพันธ์ 20,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

  - ด าเนินการจดัเตรียมการจดังานกฬีาสานสัมพันธ์ ทัง้นี้
 คณะทีเ่ป็นเจา้ภาพในการด าเนินโครงการ เล่ือนการจดั
งานกฬีาเป็นวันที ่19 ตุลาคม 2562

 -  - 

211 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย 20,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

20,000 บาท  - ด าเนินการจดังานเนือ่งในวันสงกรานต์ 2562 แก่
คณาจารย์ ศิษย์เกา่ ศิษย์ปัจจบุัน และเจา้หน้าทีค่ณะ
นิติศาสตร์เขา้ร่วมกจิกรรม

 - พัฒนาและกระชบัความสัมพันธ์
ระหว่างคณาจารย์ เจา้หน้าที ่ศิษย์เกา่
และศิษย์ปัจจบุัน รวมทัง้ได้สืบทอด
ประเพณีของไทย

 - 

212 โครงการกฬีาส่ีสัมพันธ์ 11,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

  - ด าเนินการจดัเตรียมการจดังานกฬีาสานสัมพันธ์ ทัง้นี้
 คณะทีเ่ป็นเจา้ภาพในการด าเนินโครงการ เล่ือนการจดั
งานกฬีาเป็นวันที ่19 ตุลาคม 2562

 -  - 

213 โครงการวันรพี 10,000 บาท 
(เงินทุนคณะ)

2,550 บาท  - ด าเนินการจดักจิกรรมวางพวงมาลา ณ ศาลฎีกา เมือ่
วันที ่7 สิงหาคม 2562

 - มีการเทิดพระเกยีรติร าลึกพระเจา้บรม
วงศ์เธอ พระองค์เจา้รพีพัฒนศักด์ิ พระ
บิดาแห่งกฎหมายไทย

 - 
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