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๑. ข้อมูลเบื้องต้นของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 1.1 ความเป็นมาของสถาบัน 

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

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

ทศวรรษที่ ๒ ช่วงพัฒนาประเทศ ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ และเทคโนโลยี    
(พ.ศ. ๒๕๑๙ - ๒๕๒๘) สถาบันมีการปรับเปลี่ยนทั้งด้านความก้าวหน้าทางวิทยาการ ด้วยการเปิดโครงการปริญญา
เอก และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการร่วมมือกับบริษัทไอบีเอ็ม ประเทศไทย จ ากัด จัดตั้ง “ศูนย์การศึกษา
ระบบสารสนเทศ” ท าให้สถาบันขยายบทบาทไปสู่การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารการพัฒนาสถาบัน 
ต่อมาศูนย์ดังกล่าวได้รับการยกฐานะเป็นส านักการศึกษาระบบสารสนเทศ ปัจจุบันคือส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ITC) อีกทัง้เข้าสู่บริบทใหม่ คือ จัดตั้ง “ศูนย์บริการวิชาการ” เพ่ือสร้างเครือข่ายเพ่ือความรู้แก่สังคม โดยจัดฝึกอบรม
นักธุรกิจภาคเอกชนในส่วนภูมิภาค (NIDA IMET) รวมทั้งให้ความส าคัญกับการสื่อสาร โดยการร่วมจัดการประกวด
โฆษณายอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย (TACT Awards) เพ่ือยกระดับมาตรฐานของการโฆษณาในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น 

ทศวรรษที่ ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕๓๘) สถาบันได้ตั้ง   
คณะใหม่ข้ึน ๒ คณะ ดังนี้ ๑) ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ จัดตั้งคณะพัฒนาสังคม เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่
ผู้ที่ท างานและไม่สามารถลาเรียนได้ พร้อมกับให้โอกาสผู้ที่อยู่ในจังหวัดห่างไกล และยังไม่มีการเรียนการสอน
ระดับมหาบัณฑิตในพ้ืนที่มากนัก และ ๒) ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ จัดตั้งคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งนับเป็นแห่งแรก
ของประเทศไทยที่เปิดสอนด้านนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของประเทศชาติ ที่ต้องการบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อีกทั้งปีการศึกษา ๒๕๓๕ สถาบันได้ร่วมโครงการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาเอกสาขาการบริหารธุรกิจกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( Joint 
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Doctoral Business Administration ชื่อย่อว่า JDBA) โดยมอบให้คณะบริหารธุรกิจด าเนินงาน นอกจากนั้น 
สถาบันยังขยายโอกาสทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์ ด้วยการเปิด
หลักสูตรปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ส าหรับนักบริหาร ภาคพิเศษ ส าหรับผู้บริหาร ทั้งในกรุงเทพฯ และ
ส่วนภูมิภาค  

ทศวรรษที่ ๔ วิชาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๘) ปี พ.ศ. 
๒๕๔๐ เกิดเหตุวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ส่งผลให้ทั้งประชาชนและรัฐบาลทบทวนแนวทางการใช้ชีวิตและการ
พัฒนาประเทศครั้งใหญ่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (รัชกาลที่ 9) ได้พระราชทาน 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลักคิดและแนวทางปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน สถาบันในฐานะ
สถาบันการศึกษาชั้นสูงจึงได้ก่อตั้ง “ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง” ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เพ่ือศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปิดการเรียนการสอน การฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการ โดยมุ่งหวังให้เกิด
ความเข้าใจ และเป็นพ้ืนฐานการสร้างวิสัยทัศน์การพัฒนาอย่างบูรณาการ  อีกทั้งนักวิชาการของสถาบันได้เสนอ
แนวคิด “การประกันต้นทุนการผลิต” ต่อรัฐบาลเพ่ือช่วยเหลือชาวนาให้มีโอกาสประกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับ
ต้นทุน และมีโอกาสหลุดพ้นจากวงจรความยากจนต่อไปในอนาคต เนื่องจากชาวนาส่วนใหญ่ต้องกู้เงินเพ่ือท านา
ครั้งใหม่ เกิดหนี้สินทับถมมากขึ้น นอกจากนั้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ สถาบันยังได้จัดตั้ง คณะภาษาและการสื่อสาร 
เพ่ือผลิตบัณฑิต ผลิตงานวิจัยและพัฒนาความรู้ด้านภาษาและการสื่อสาร และบริการวิชาการสู่สังคม 

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

ทศวรรษที่ ๖ สู่การเป็นสถาบันการศึกษาระดับโลก World Class University (พ.ศ. 
๒๕๕๙ - ปัจจุบัน) สถาบันมุ่งสู่การเป็น “สถาบันการศึกษาระดับโลก” โดยนิด้าได้พัฒนาระบบสารสนเทศที่
ทันสมัย ห้องสมุดระดับชั้นน าของอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีนโยบายให้ทุกคณะและส านักเข้าสู่การรับรอง
มาตรฐานระดับโลก และสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ  โดยปัจจุบันคณะ
บริหารธุรกิจได้รับการรับรองมาตรฐาน AACSB ทุกหลักสูตร คณะการจัดการการท่องเที่ยวได้รับการรับรอง
หลักสูตรมาตรฐานสากลทางการท่องเที่ยว TedQual Certification ทุกหลักสูตร คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
หลักสูตรได้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานจาก Asean University Network  Quality 
Assurance (AUN-QA) จ านวน 1 หลักสูตร คณะสถิติประยุกต์ หลักสูตรได้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ตามเกณฑ์มาตรฐานจาก AUN-QA จ านวน 2 หลักสูตร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรได้ผ่านการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานจาก AUN-QA จ านวน 2 หลักสูตร คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรได้ผ่านการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานจาก AUN-QA จ านวน 1 หลักสูตร  คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ หลักสูตรได้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานจาก AUN-QA จ านวน 
1 หลักสูตร คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม หลักสูตรได้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์
มาตรฐานจาก AUN-QA จ านวน 2 หลักสูตร วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรได้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา 
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ตามเกณฑ์มาตรฐานจาก AUN-QA จ านวน 1 หลักสูตร และส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิจัย กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล กองบริการการศึกษา และส านักสิริพัฒนา ได้รับมาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001 และมีอีกหลายคณะ/ วิทยาลัย ส านัก และกอง ที่ก าลังจะได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล เพ่ือสร้าง
นิด้าให้เป็น World Class University อย่างแท้จริง 
    
  1.2 พันธกิจของสถาบัน 
   พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2562 มาตรา ๗ บัญญัติว่า 
“ให้สถาบันซึ่งจัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ที่ทรงเห็นความส าคัญของการจัดให้มีสถาบันการศึกษาชั้นสูงทางด้านการบริหารเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ เป็น
สถานศึกษาชั้นสูงระดับบัณฑิตศึกษา มีวัตถุประสงค์และพันธกิจในการให้การศึกษาและอบรม สร้าง พัฒนา 
ประมวล ประยุกต์ และเผยแพร่องค์ความรู้ ท าการวิจัย และให้บริการทางวิชาการด้านพัฒนบริหารศาสตร์และ
ศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก ท านุบ ารุง และ
ส่งเสริมคุณธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

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

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

และในระดับนานาชาติ 
(๔) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
(๕) ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
(๖) การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันและนักศึกษา” 

 
1.3 ภารกิจหลักของสถาบัน 

ปัจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีผลผลิตหลัก คือ  
1) การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ณ เดือนกรกฎาคม 2563 มี

หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด จ านวน 48 หลักสูตร โดยเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท จ านวน 30 หลักสูตร 
(หลักสูตรภาษาไทย 24 หลักสูตร และหลักสูตรนานาชาติ 6 หลักสูตร) และหลักสูตรปริญญาเอก จ านวน 18 
หลักสูตร  (หลักสูตรภาษาไทย 8 หลักสูตร และหลักสูตรนานาชาติ 10 หลักสูตร) โดยมีการจัดการเรียนการสอน
ทั้งแบบเต็มเวลา คือ “ภาคปกติ” จัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ และการจัดการศึกษานอกเวลาราชการ คือ 
“ภาคพิเศษ” นอกจากนั้น ยังมีบางคณะที่มีการขยายโอกาสทางการศึกษาออกไปสู่ภูมิภาค โดยการเปิดหลักสูตร
ในต่างจังหวัด คือ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการการท่องเที่ยว และ
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

อีกทั้ง สถาบันมีหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล จ านวน 18 หลักสูตร 
ประกอบด้วย (1) คณะบริหารธุรกิจได้รับมาตรฐาน ASCBB (Association to Advance Collegiate Schools of 
Business) จ านวน 5 หลักสูตร ซ่ึงให้การรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีทั่วโลก (2) 
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คณะการจัดการการท่องเที่ยวได้รับการรับรองหลักสูตรมาตรฐานสากลทางการท่องเที่ยว TedQual Certification 
จาก องค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO: World Tourism Organization) จ านวน 2 หลักสูตร (3) คณะ
พัฒนาการเศรษฐกิจ หลักสูตรได้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานจาก Asean University 
Network  Quality Assurance (AUN-QA) จ านวน 1 หลักสูตร (4) คณะสถิติประยุกต์ หลักสูตรได้ผ่านการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานจาก AUN-QA จ านวน 2 หลักสูตร และ (5) คณะพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรได้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานจาก AUN-QA จ านวน 1 
หลักสูตร (6) คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรได้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานจาก AUN-QA 
จ านวน 1 หลักสูตร  (7) คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ หลักสูตรได้ผ่านการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานจาก AUN-QA จ านวน 1 หลักสูตร (8) คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรได้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานจาก AUN-QA จ านวน 2 หลักสูตร (9) 
วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรได้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานจาก AUN-QA จ านวน 1 
หลักสูตร ทั้งนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันจะยื่นขอรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
จาก AUN-QA เพ่ิมอีกจ านวน 5 หลักสูตร 

2) ด้านการวิจัย สถาบันมุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมาตรฐาน และสามารถ
สนองตอบความต้องการในการพัฒนาองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม ประเทศ และต่างประเทศ 

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

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

 
1.4 โครงสร้างของสถาบัน 

  ปัจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีโครงสร้างองค์กร ดังนี้ 
1. คณะที่จัดการเรียนการสอน จ านวน 11 คณะ ประกอบด้วย 1) คณะรัฐ

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

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

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

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

๕. สภาคณาจารย์  
6. ส านักงานตรวจสอบภายใน 
7. ส านักงานสภาสถาบัน 
8. สภาพนักงาน 
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สภาพนักงาน 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    หมายเหตุ :  
 

หมายถึง หน่วยงานที่จัดตั้งเป็นการภายในโดยค าสั่ง
สภาสถาบัน/ประกาศสภาสถาบัน 

 
 
 
 

จัดท ำโดย : กองแผนงำน 
  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

สภาสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

คณะ/ วิทยาลัย 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

คณะบริหารธุรกิจ 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

คณะสถิติประยุกต์ 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

คณะภาษาและการสื่อสาร 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

คณะนิติศาสตร์ 

คณะการจัดการการท่องเท่ียว 

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

วิทยาลัยนานาชาติ 

ส านัก 

ส านักวิจัย 

ส านักสิริพัฒนา 

ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ส านักบรรณสารการพัฒนา 

ส านักงานอธิการบดี 

กองกลาง 
    สารบรรณ 
    ผังแม่บทและอาคารสถานที ่
    โยธาและซ่อมบ ารุง 
    โสตทัศนูปกรณ์ 
    พัฒนาภูมิทัศน ์
 กองบริการการศึกษา 

กองแผนงาน 

กองคลังและพัสดุ 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

กองงานผู้บริหาร 
    นโยบายสถาบันและการ
ประชุม 
    สื่อสารองค์การและกจิกรรม
เพื่อสังคม 
    กิจการนกัศึกษา 
    กิจการนานาชาต ิ
    วินัยและนิตกิาร 
    ติดตามการด าเนินงานศูนย์
พัฒนาวิชาการ 
 

 ส านักงานตรวจสอบภายใน 

ศูนย์ 

ศูนย์บริการวิชาการ 

ศูนย์สาธารณประโยชน์และ
ประชาสังคม 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาท่ียั่งยืน
และเศรษฐกิจพอเพียง 

ศูนย์ส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน (นิด้าโพล) 

ศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศ 

ศูนย์ประสานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

ส านักงานสภาสถาบัน 

 

สภาคณาจารย์ 
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ปรัชญา  : 
“สร้างปัญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง” 
    “WISDOM for Change” 
 

วิสัยทัศน์ :  
“สถาบันชั้นน าแห่งชาติที่สร้างผู้น าและองค์ความรู้ในระดับสากล เพื่อการเปลี่ยนแปลง” 

 
พันธกิจ :  

๑. สร้างผู้น าที่มีปัญญาคู่คุณธรรมเพื่อพัฒนาประเทศ 
๒. สร้างองค์ความรู้ ศึกษาวิจัย ด้านการบริหารการพัฒนา 
๓. สร้างงานบริการวิชาการที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ  
๔. สร้างเสริมค่านิยมและจิตส านึกมุ่งมั่นพฒันาประเทศ บนพืน้ฐานความเข้มแข็งของศิลปวัฒนธรรมไทย 
๕. สร้างเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้คุณค่ากับการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
๖. สร้างประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
ค่านิยมร่วม : 

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

 
สมรรถนะหลัก (Core Competencies) : 

“มีความเป็นเลิศในศาสตร์ด้านการบริหารการพัฒนาที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ” 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน : 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “Relevancy Excellence” 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 “Product Excellence” 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 “Services Excellences”   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “Academic Excellence”   
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “Operation Excellence”    
ยุทธศาสตร์ที่ 6 “Infrastructure Excellence”      
ยุทธศาสตร์ที่ 7 “Resource Excellence”    

 
 

ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยมร่วม และสมรรถนะหลักของสถาบัน  

7 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน ระยะเวลาดําเนินการ    ผูรับผิดชอบ

8,228,000
- โครงการประชาสัมพันธเผยแพรองคความรูดานพัฒนบริหารศาสตรและเสริมสราง

ภาพลักษณองคกร

2,000,000              เงินรายไดของสถาบัน 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

กลุมงานสื่อสารองคการและ

กิจกรรมเพื่อสังคม กองงาน

ผูบริหาร
- โครงการพัฒนาเครือขายตางประเทศและการประชุมนานาชาติของผูบริหารสถาบัน 2,000,000              เงินรายไดของสถาบัน 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

กลุมงานกิจการนานาชาติ 

กองงานผูบริหาร
- โครงการครบรอบ 30 ป คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 800,000                เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

- โครงการการศึกษานานาชาติและเจรจาธุรกิจของคณะ/ สํานัก 800,000                เงินรายไดของสถาบัน 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

กลุมงานกิจการนานาชาติ 

กองงานผูบริหาร
- โครงการพัฒนาและประชาสัมพันธหลักสูตรการเรียนการสอน คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

(Edventure/ Student Journey)

720,000                เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

- โครงการประชารวมใจคืนความสดใสใหคลองแสนแสบ 600,000                เงินรายไดของสถาบัน 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

กลุมงานสื่อสารองคการและ

กิจกรรมเพื่อสังคม กองงาน

ผูบริหาร
- โครงการเดินทางไปเจรจาความรวมมือและประชาสัมพันธแนะนําหลักสูตรการศึกษา และ

งานแสดงนิทรรศการการศึกษาในตางประเทศ

400,000                เงินรายไดของสถาบัน 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

กลุมงานกิจการนานาชาติ กอง

งานผูบริหาร
- โครงการจัดทําบทวิเคราะหทางเศรษฐกิจเผยแพรตอสาธารณะ 200,000                เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

- โครงการสรางเครือขายกิจกรรมเพื่อสังคมสูการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 100,000                เงินรายไดของสถาบัน 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

กลุมงานสื่อสารองคการและ

กิจกรรมเพื่อสังคม กองงาน

ผูบริหาร
- โครงการ NIDA USR สรางจิตสํานึกชวยเหลือสังคม 100,000                เงินรายไดของสถาบัน 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

กลุมงานสื่อสารองคการและ

กิจกรรมเพื่อสังคม กองงาน

ผูบริหาร
- โครงการ HROD TALK รวมกับสื่อ (Theory and Application Linking Knowledge) 85,000                  เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ยุทธศาสตร/ โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 1 Relevancy Excellence

8 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน ระยะเวลาดําเนินการ    ผูรับผิดชอบยุทธศาสตร/ โครงการ

   
- โครงการประชาสัมพันธเพื่อเสริมสรางภาพลักษณ 70,000                  เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะรัฐประศาสนศาสตร

- โครงการประกวดการวางแผนเพื่ออนาคตประเทศไทย 50,000                  เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะรัฐประศาสนศาสตร

- โครงการสถิติประยุกตเพื่อสังคม 50,000                  เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะสถิติประยุกต

- โครงการ tourism close up 50,000                  เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะการจัดการการทองเที่ยว

- โครงการประชาสัมพันธวันสถาปนาคณะ 50,000                  เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรม

การจัดการ
- โครงการพัฒนาเครือขายงานหองสมุด 45,000                  เงินกองทุนพัฒนา

ทรัพยากรสารสนเทศ

1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

สํานักบรรณสารการพัฒนา

- โครงการปรับปรุงเว็บไซตและฐานขอมูลงานวิจัยของสํานักวิจัย 30,000                  เงินทุนสํานัก 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

สํานักวิจัย

- โครงการสงเสริมการอานและบริการชุมชน 25,000                  เงินกองทุนพัฒนา

ทรัพยากรสารสนเทศ

1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

สํานักบรรณสารการพัฒนา

- โครงการเผยแพรความรูทางเศรษฐศาสตรผานสื่อโทรทัศน 20,000                  เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

- โครงการจัดทํา Newsletter เทิดเที่ยวไทย 20,000                  เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะการจัดการการทองเที่ยว

- โครงการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม 10,000                  เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

- โครงการวันรพี 3,000                   เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะนิติศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 1 Relevancy Excellence (ตอ)

9 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

9,754,800
- โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 3,000,000             เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะบริหารธุรกิจ

- โครงการพัฒนาสถาบันสูการรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล 2,750,000             เงินรายไดของสถาบัน 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

กองแผนงาน

- โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิเคราะหขอมูลและ

เทคโนโลยีขอมูล (Management of Analytics and Data Technologies)

1,000,000             เงินทุนคณะ (เงิน

อุดหนุนพัฒนาหลักสูตร/

 ประกันคุณภาพ)

1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะสถิติประยุกต

- โครงการเตรียมความพรอมเพื่อรับการตรวจประเมินตามเกณฑ EPAS 500,000               เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

วิทยาลัยนานาชาติ

- โครงการเตรียมความพรอมและการเขารับการรับรองคุณภาพหลักสูตรการจัดการภาครัฐ

และภาคเอกชนมหาบัณฑิต ตามหลักเกณฑของเครือขายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย

อาเซียน

421,800               เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะรัฐประศาสนศาสตร

- โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน แบบ E-learning 340,000               เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

- โครงการรับรองหลักสูตรสูมาตรฐานระดับสากล THE-ICE 300,000               เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะการจัดการการทองเที่ยว

- โครงการพัฒนาคุณภาพสูสากล 250,000               เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดลอม
- โครงการประเมินคุณภาพหลักสูตรประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ AUN-QA 200,000               เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

- โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสูสากล 200,000               เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะนิเทศศาสตรและ

นวัตกรรมการจัดการ
- โครงการ NIDA Quality Award ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 158,000               เงินรายไดของสถาบัน 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

กองแผนงาน

ยุทธศาสตร/ โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 2 Product Excellence

10 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบยุทธศาสตร/ โครงการ

   
- โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 150,000               เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะภาษาและการสื่อสาร

- โครงการเปดหลักสูตรใหม/ ปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาโท/ ปริญญาเอก 100,000               เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะภาษาและการสื่อสาร

- โครงการสัมมนาพัฒนาการเรียนการสอนคณะนิติศาสตร 100,000               เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะนิติศาสตร

- โครงการประชาสัมพันธหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรฝกอบรมนานาชาติโดยภาพรวม

ของสถาบัน (NIDA IP)

50,000                 เงินรายไดของสถาบัน 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

กลุมงานกิจการนานาชาติ กอง

งานผูบริหาร
- โครงการการพัฒนางานเชิงคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป

การศึกษา 2564

50,000                 เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะรัฐประศาสนศาสตร

- โครงการประเมินผลหลักสูตร 50,000                 เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะภาษาและการสื่อสาร

- โครงการรับรองหลักสูตรสูมาตรฐานระดับสากล UNWTO 50,000                 เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะการจัดการการทองเที่ยว

- โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความเปนเลิศ 

EdPEx/AUN-QA

30,000                 เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะนิติศาสตร

- โครงการสงเสริมและสนับสนุนดานประเมินผลหลักสูตร 20,000                 เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดลอม
- โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม 15,000                 เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดลอม
- โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 10,000                 เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดลอม
- โครงการปรับปรุงหลักสูตร 10,000                 เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 2 Product Excellence (ตอ)

11 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ

11,085,000
- โครงการของศูนยสํารวจความคิดเห็น "นิดาโพล" 6,000,000           เงินรายไดของสถาบัน 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

ศูนยสํารวจความคิดเห็น "นิดาโพล"

- โครงการของศูนยศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 3,000,000           เงินรายไดของสถาบัน 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

ศูนยศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและ

เศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการของศูนยประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 1,085,000           เงินรายไดของสถาบัน 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

ศูนยประสานคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย
- โครงการของศูนยคลังปญญาและสารสนเทศ 1,000,000           เงินรายไดของสถาบัน 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

ศูนยคลังปญญาและสารสนเทศ

ยุทธศาสตร/ โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3 Services Excellences

12 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน ระยะเวลาดําเนินการ    ผูรับผิดชอบ

86,375,000
- โครงการการพัฒนาโลจิสติกสอัตโนมัติขั้นสูงเพื่อการเชื่อมโยงอัจฉริยะ 4.0          12,472,817 งบประมาณแผนดิน 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะสถิติประยุกต

- โครงการศูนยวิจัยและสงเสริมการเรียนรูดานนวัตกรรม AI ดวยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking)

         10,568,783 งบประมาณแผนดิน 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะบริหารธุรกิจ

- โครงการการพัฒนากําลังคนในภาคอุตสาหกรรมทองเที่ยวภายใตคุณคาสงมอบโดยปญญาประดิษฐ

 (ภายใตโครงการการพัฒนากําลังคนในอนาคตภายใตแนวโนมการพัฒนาและการใชประโยชน

จากดิจิทัลและปญญาประดิษฐ)

           6,134,000 งบประมาณแผนดิน 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

- โครงการอบรมความรู และทักษะทางดานปญญาประดิษฐเพื่อการสื่อสารอยางปลอดภัยและ

สรางสรรค

           5,874,000 งบประมาณแผนดิน 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะนิเทศศาสตรและ

นวัตกรรมการจัดการ
- โครงการการพัฒนาหลักสูตรดานการจัดการสิ่งแวดลอมโดยภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อถายโอนองค

ความรูจากวัยเกษียณสูวัยกระเตาะ

           5,610,000 งบประมาณแผนดิน 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะบริหารการพัฒนา

สิ่งแวดลอม
- การพัฒนาระบบ (Platform) การฝกอบรมและพัฒนาเพื่อสงเสริมทักษะที่จําเปนสําหรับอนาคต

ของทรัพยากรมนุษยโดยใชกระบวนการนันทนจิต

           4,540,500 งบประมาณแผนดิน 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

- โครงการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ EROPA ครั้งที่ 65 4,200,000           เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะรัฐประศาสนศาสตร

- โครงการการพัฒนาแพลตฟอรมการจัดหางานดวยการบริการแนะแนวและพัฒนาอาชีพสําหรับ

นักเรียนและคนวัยทํางาน (ภายใตโครงการการสรางแพลตฟอรมการจัดหางานดวยการบริการ

แนะแนวและพัฒนาอาชีพสําหรับนักเรียนและคนวัยทํางานใหทันการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันใน

โลกแหงงาน)

           4,124,000 งบประมาณแผนดิน 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

- โครงการการยกระดับทักษะใหมสําหรับบุคลากรดานการทรัพยากรมนุษยและการพัฒนาองคการ

ในอุตสาหกรรม BCG

           3,320,900 งบประมาณแผนดิน 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

- การสรางบุคลากรเพื่อแนะแนวและพัฒนาอาชีพโดยใชแพลตฟอรมการจัดหางาน (ภายใต

โครงการการสรางแพลตฟอรมการจัดหางานดวยการบริการแนะแนวและพัฒนาอาชีพสําหรับ

นักเรียนและคนวัยทํางานใหทันการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันในโลกแหงงาน)

           2,878,000 งบประมาณแผนดิน 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ยุทธศาสตร/ โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 4 Academic Excellence

13 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน ระยะเวลาดําเนินการ    ผูรับผิดชอบยุทธศาสตร/ โครงการ

   
- โครงการการวิเคราะหผลกระทบของวิกฤตโควิด 19 ตอพัฒนาการเด็กในชวงประถมศึกษา (อายุ 

6-12 ป)

           2,070,000 งบประมาณแผนดิน 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

- โครงการความสัมพันธและการเกื้อกูลในครอบครัวของผูสูงวัยไทย: การสํารวจรอบที่ 4 และ 5 

(ภายใตโครงการการศึกษาการสูงวัยในระยะยาวเพื่อความอยูดีมีสุขของผูสูงวัยไทย: การสํารวจ

ดานสุขภาพ การสูงอายุ และการเกษียณในประเทศไทย)

           2,023,500 งบประมาณแผนดิน 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

สํานักวิจัย

- โครงการสุขภาวะและความพึงพอใจในชีวิตของผูสูงอายุไทย: การสํารวจรอบที่ 4 (ภายใต

โครงการการศึกษาการสูงวัยในระยะยาวเพื่อความอยูดีมีสุขของผูสูงวัยไทย: การสํารวจดาน

สุขภาพ การสูงอายุ และการเกษียณในประเทศไทย)

           2,023,450 งบประมาณแผนดิน 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

สํานักวิจัย

- โครงการการมีงานทําของผูสูงอายุไทย: การสํารวจรอบที่ 4 (ภายใตโครงการการศึกษาการสูงวัย

ในระยะยาวเพื่อความอยูดีมีสุขของผูสูงวัยไทย: การสํารวจดานสุขภาพ การสูงอายุ และการ

เกษียณในประเทศไทย)

           2,023,450 งบประมาณแผนดิน 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดลอม

- โครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการปรับตัวตอปญหาภัยแลง/การบริหารจัดการน้ํา            2,000,000 งบประมาณแผนดิน 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะบริหารการพัฒนา

สิ่งแวดลอม
- โครงการความโปรงใสและความมีประสิทธิภาพของความรวมมือระหวางรัฐบาลและเอกชนในการ

บริหารจัดการขอมูลผูไดรับบริการสาธารณสุขในสภาวะวิกฤติการแพรระบาดของโรคติดตอ

           2,000,000 งบประมาณแผนดิน 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะนิติศาสตร

- โครงการการพัฒนาศักยภาพความเปนผูประกอบการรุนจิ๋วในจังหวัดรอบ EEC            1,984,000 งบประมาณแผนดิน 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

วิทยาลัยนานาชาติ

- โครงการความมั่นคงทางการเงินของผูสูงอายุไทย: การสํารวจรอบที่ 4 และ 5 (ภายใตโครงการ

การศึกษาการสูงวัยในระยะยาวเพื่อความอยูดีมีสุขของผูสูงวัยไทย: การสํารวจดานสุขภาพ การ

สูงอายุ และการเกษียณในประเทศไทย)

           1,979,200 งบประมาณแผนดิน 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

สํานักวิจัย

- โครงการการศึกษาและพัฒนากลยุทธการพัฒนากําลังคนคุณภาพเพื่อสรางนวัตกรรมภาครัฐ 

(ภายใตโครงการการพัฒนากําลังคนในอนาคตภายใตแนวโนมการพัฒนาและการใชประโยชนจาก

ดิจิทัลและปญญาประดิษฐ)

           1,660,000 งบประมาณแผนดิน 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

- โครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ 800,000             เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะบริหารธุรกิจ

ยุทธศาสตรที่ 4 Academic Excellence (ตอ)

14 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน ระยะเวลาดําเนินการ    ผูรับผิดชอบยุทธศาสตร/ โครงการ

   
- โครงการนโยบายและมาตรการในการพัฒนาองคกรดานการดูแลบริบาลระยะยาวในระดับชุมชน 

(ภายใตโครงการการศึกษาการสูงวัยในระยะยาวเพื่อความอยูดีมีสุขของผูสูงวัยไทย: การสํารวจ

ดานสุขภาพ การสูงอายุ และการเกษียณในประเทศไทย)

             689,700 งบประมาณแผนดิน 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

- โครงการนโยบายและมาตรการในการสรางระบบการประกันสุขภาพและสวัสดิการแบบบูรณาการ

 (ภายใตโครงการการศึกษาการสูงวัยในระยะยาวเพื่อความอยูดีมีสุขของผูสูงวัยไทย: การสํารวจ

ดานสุขภาพ การสูงอายุ และการเกษียณในประเทศไทย)

             683,100 งบประมาณแผนดิน 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะสถิติประยุกต

- โครงการนโยบายและมาตรการในการสรางระบบบํานาญสําหรับสังคมสูงวัยของประเทศไทย 

(ภายใตโครงการการศึกษาการสูงวัยในระยะยาวเพื่อความอยูดีมีสุขของผูสูงวัยไทย: การสํารวจ

ดานสุขภาพ การสูงอายุ และการเกษียณในประเทศไทย)

             650,100 งบประมาณแผนดิน 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะสถิติประยุกต

- โครงการนโยบายและมาตรการในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อสรางความมั่นคงทางสังคมสําหรับ

สังคมสูงวัย (ภายใตโครงการการศึกษาการสูงวัยในระยะยาวเพื่อความอยูดีมีสุขของผูสูงวัยไทย: 

การสํารวจดานสุขภาพ การสูงอายุ และการเกษียณในประเทศไทย)

             610,500 งบประมาณแผนดิน 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะนิติศาสตร

- โครงการประกวดวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา เครือขายพัฒนบริหารศาสตร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564

600,000             เงินรายไดของสถาบัน 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

กองบริการการศึกษา

- โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน 400,000             เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะบริหารธุรกิจ

- โครงการจัดทําวารสารวิชาการของคณะ 400,000             เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะสถิติประยุกต

- โครงการสรางความเขมแข็งดานงานวิจัย 300,000             เงินรายไดของสถาบัน 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

สํานักวิจัย

- โครงการประชุมวิชาการระดับชาต/ิ นานาชาติ 300,000             เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะการจัดการการทองเที่ยว

- โครงการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการในประเทศหรือตางประเทศ 300,000             เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะนิติศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 4 Academic Excellence (ตอ)

15 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน ระยะเวลาดําเนินการ    ผูรับผิดชอบยุทธศาสตร/ โครงการ

   
- โครงการ HRD Intelligence and HRD Research Day 250,000             เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

- โครงการวารสารทางวิชาการ 200,000             เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะรัฐประศาสนศาสตร

- โครงการตําราและเอกสารวิชาการของคณะ 200,000             เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะบริหารธุรกิจ

- โครงการจัดทํา "วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ" (NIDA Human Resource and

 Organizational Development Journal หรือ NIDA HROD Journal)

200,000             เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

- โครงการตําราและเอกสารวิชาการของคณะ 200,000             เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะบริหารการพัฒนา

สิ่งแวดลอม
- โครงการวารสารและเอกสารวิชาการของคณะ 170,000             เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดลอม
- โครงการตําราและเอกสารวิชาการของคณะ 150,000             เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

- โครงการอุดหนุนกิจกรรมวิชาการ 150,000             เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะสถิติประยุกต

- โครงการ Citizenship and Professionalism 150,000             เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

- โครงการจัดทําวารสารวิชาการระดับชาต/ิ นานาชาติ 150,000             เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะการจัดการการทองเที่ยว

- โครงการพัฒนาศักยภาพดานการเผยแพรงานวิจัย 150,000             เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

วิทยาลัยนานาชาติ

- โครงการการศึกษาการสูงวัยในระยะยาวเพื่อความอยูดีมีสุขของผูสูงวัยไทย: การสํารวจดาน

สุขภาพ การสูงอายุ และการเกษียณในประเทศไทย

             150,000 งบประมาณแผนดิน 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

สํานักวิจัย

ยุทธศาสตรที่ 4 Academic Excellence (ตอ)

16 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน ระยะเวลาดําเนินการ    ผูรับผิดชอบยุทธศาสตร/ โครงการ

   
- โครงการเรียนรูวัฒนธรรมเบื้องตน และการสื่อสารขามวัฒนธรรมสําหรับนักศึกษาตางชาติ 140,000             เงินรายไดของสถาบัน 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

กลุมงานกิจการนานาชาติ 

กองงานผูบริหาร
- โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร 100,000             เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

- โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 100,000             เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะนิเทศศาสตรและ

นวัตกรรมการจัดการ
- โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาต/ิ นานาชาติดานสิ่งแวดลอม 100,000             เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะบริหารการพัฒนา

สิ่งแวดลอม
- โครงการตําราและเอกสารวิชาการของคณะ 80,000               เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะภาษาและการสื่อสาร

- โครงการจัดทําวารสารนิเทศศาสตรและนวัตกรรม 70,000               เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะนิเทศศาสตรและ

นวัตกรรมการจัดการ
- โครงการประชุมวิชาการการบริหารพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหารระดับชาติ 60,000               เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดลอม
- โครงการ NIDA Research Excellence Forum 50,000               เงินรายไดของสถาบัน 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

สํานักวิจัย

- โครงการเตรียมความพรอม และพัฒนาบุคลิกภาพสูความสําเร็จสําหรับนักศึกษาภาคปกติ 50,000               เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะรัฐประศาสนศาสตร

- โครงการฝกงานสําหรับนักศึกษาภาคปกติ 50,000               เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะรัฐประศาสนศาสตร

- โครงการสงเสริมนักศึกษาเพื่อไดรับรางวัล สําหรับนักศึกษาภาคปกติ 50,000               เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะรัฐประศาสนศาสตร

- โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 50,000               เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะนิติศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 4 Academic Excellence (ตอ)

17 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน ระยะเวลาดําเนินการ    ผูรับผิดชอบยุทธศาสตร/ โครงการ

   
- โครงการอาศรมวิชาการ (NIDA Law Forum) 50,000               เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะนิติศาสตร

- โครงการอบรมใหความรู เรื่อง "ขอควรระวังการคัดลอกวิทยานิพนธสําหรับการเขียนรายงานทาง

วิชาการ" ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

30,000               เงินรายไดของสถาบัน 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

กองบริการการศึกษา

- โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูสําหรับศตรวรรษที่ 21 25,000               เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดลอม
- โครงการเผยแพรงานวิจัยรวมกับสํานักงานการวิจัยแหงชาติ 20,000               เงินรายไดของสถาบัน 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

สํานักวิจัย

- โครงการจัดทําวารสาร เอกสารทางวิชาการ และวารสารบัณฑิต 10,000               เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะนิติศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 4 Academic Excellence (ตอ)

18 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน ระยะเวลาดําเนินการ    ผูรับผิดชอบ

2,875,000
- โครงการขับเคลื่อนการเปลี่ยนสถานภาพสูการเปนสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐระยะที่ 6 600,000             เงินรายไดของสถาบัน 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

- โครงการศึกษาออกแบบการปรับโครงสรางองคการและกรอบอัตรากําลัง สพบ. 600,000             เงินรายไดของสถาบัน 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

- โครงการปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานแบบดิจิทัล 500,000             เงินรายไดของสถาบัน 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

- โครงการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 390,000             เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

- โครงการการเปนนานาชาติ 300,000             เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะบริหารธุรกิจ

- โครงการสัมมนาแผนประจําป 200,000             เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

- โครงการศึกษาธรรมาภิบาลและความพึงพอใจตอผลงานของผูบริหารสถาบัน 100,000             เงินรายไดของสถาบัน 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

สภาคณาจารย

- โครงการเพิ่มผลิตภาพของคณะ 100,000             เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

- โครงการการพัฒนางานเชิงคุณภาพ ดานการจัดการเว็บไซตและโซเชียลมีเดีย 50,000               เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะรัฐประศาสนศาสตร

- โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน สพบ. 20,000               เงินรายไดของสถาบัน 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

- โครงการบริหารจัดการความรูภายในองคการ (KM) 10,000               เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

- โครงการบริหารจัดการความรูภายในองคการ 5,000                เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะนิติศาสตร

ยุทธศาสตร/ โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 5 Operation Excellence

19 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน ระยะเวลาดําเนินการ    ผูรับผิดชอบ

19,029,900
- โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน 9,629,900           เงินรายไดของสถาบัน 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

- โครงการพัฒนาหองสมุดเพื่อความเปนเลิศทางการศึกษาในยุคดิจิทัล 4,500,000           เงินรายไดของสถาบัน 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

สํานักบรรณสารการพัฒนา

- โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 4,500,000           เงินกองทุนพัฒนา

ทรัพยากรสารสนเทศ

1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

สํานักบรรณสารการพัฒนา

- โครงการพัฒนาระบบขอมูล 400,000             เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ยุทธศาสตร/ โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 6 Infrastructure Excellence

20 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน ระยะเวลาดําเนินการ    ผูรับผิดชอบ

945,000
- โครงการจัดงาน Home Coming Day 600,000             เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะบริหารธุรกิจ

- โครงการ Home Coming Day 90,000               เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม

- โครงการ Home Coming Day 50,000               เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

- โครงการครบรอบวันสถาปนาคณะ 50,000               เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

- โครงการสนับสนุนผลงานการเลื่อนระดับสําหรับเจาหนาที่ 40,000               เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะสถิติประยุกต

- โครงการพัฒนาสังคมรวมกับสมาคมศิษยเกา คณะพัฒนาสังคม 20,000               เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

- โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย 20,000               เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะนิติศาสตร

- โครงการกีฬาสานสัมพันธ 15,000               เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

- โครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธผูกพันเพื่อผองเรา 15,000               เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

- โครงการกีฬาสานสัมพันธ 15,000               เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะนิติศาสตร

- โครงการพัฒนาศักยภาพดานการเผยแพรงานวิจัย 10,000               เงินรายไดของสถาบัน 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

สํานักวิจัย

- โครงการสานสัมพันธนิติพัฒน 10,000               เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะนิติศาสตร

ยุทธศาสตร/ โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 7 Resource Excellence

21 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



จํานวนเงิน (บาท)    แหลงเงิน ระยะเวลาดําเนินการ    ผูรับผิดชอบยุทธศาสตร/ โครงการ

   
- โครงการความรวมมือกับสมาคมศิษยเกา 10,000               เงินทุนคณะ 1 ต.ค. 2563 - 

30 ก.ย. 2564

คณะนิติศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 7 Resource Excellence (ตอ)

22 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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