
 
 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานตาม 
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  

รอบ 6 เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖3 - 31 มีนาคม ๒๕๖4) 
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสถาบัน ด้านการวางแผนและประเมินผล  
ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564  

เห็นชอบผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  

รอบ 6 เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖3 - ๓0 มีนาคม ๒๕๖4) 
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 

 
ตามที่ ที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 มีมติอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันได้ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงสู่การปฏิบัติแล้ว อีกทั้ง ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันด้านการ
วางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 มอบหมายให้กองแผนงานน าผลการ
ด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน เสนอที่ประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารสถาบันด้านการวางแผนและประเมินผล นั้น 

สถาบันได้ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) โดยมียุทธศาสตร์ จ านวน 7 
ยุทธศาสตร์ และโครงการทั้งหมด จ านวน 138 โครงการ หากจ าแนกโครงการตามแต่ละยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์ “Relevancy Excellence” มีโครงการทั้งหมด จ านวน 23 โครงการ  
2) ยุทธศาสตร์ “Product Excellence” มีโครงการทั้งหมด จ านวน 23 โครงการ 
3) ยุทธศาสตร์ “Services Excellences” มีโครงการทั้งหมด จ านวน 4 โครงการ 
4) ยุทธศาสตร์ “Academic Excellence” มีโครงการทั้งหมด จ านวน 59 โครงการ 
5) ยุทธศาสตร์ “Operation Excellence” มีโครงการทั้งหมด จ านวน 12 โครงการ 
6) ยุทธศาสตร์ “Infrastructure Excellence” มีโครงการทั้งหมด จ านวน 4 โครงการ 
7) ยุทธศาสตร์ “Resource Excellence” มีโครงการทั้งหมด จ านวน 13 โครงการ 

 

 ผลการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 
    สรุปผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน  
(1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) ในภาพรวม จ านวน 138 โครงการ ดังนี้ 
     - โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.14 ของโครงการทั้งหมด 
     - โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 93 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 67.39 ของโครงการ
ทั้งหมด  
     - โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 31 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.47 ของโครงการทั้งหมด 
เนื่องจาก (1) มีก าหนดที่จะด าเนินการในครึ่งปีหลัง และ (2) สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสาย
พันธุ์ใหม่ 2019 รัฐบาลมีมาตรการป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 โครงการฝึกอบรม/ 
สัมมนา หรือโครงการที่มีการรวมกลุ่มในการด าเนินกิจกรรมจึงยังไม่สามารถด าเนินโครงการได้ 
    หากจ าแนกโครงการตามยุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์ สามารถสรุปผลการด าเนินโครงการ ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์ “Relevancy Excellence” มีโครงการทั้งหมด จ านวน 23 โครงการ ซึ่งสามารถ
สรุปผลการด าเนินโครงการ ดังนี้  
  - โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.35 ของโครงการทั้งหมด
ในยุทธศาสตร์ Relevancy Excellence 
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  - โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 65.22 ของโครงการ
ทั้งหมดในยุทธศาสตร์ Relevancy Excellence 
  - โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.43 ของโครงการทั้งหมด
ในยุทธศาสตร์ Relevancy Excellence เนื่องจาก (1) มีก าหนดที่จะด าเนินการในครึ่งปีหลัง (2) สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของ
คนจ านวนมากได้ และ (3) โครงการเผยแพร่ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ผ่านสื่อโทรทัศน์ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินโครงการ 

2) ยุทธศาสตร์ “Product Excellence” มีโครงการทั้งหมด จ านวน 23 โครงการ ซึ่งสามารถ
สรุปผลการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
  - โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.09 ของโครงการ
ทั้งหมดในยุทธศาสตร์ Product Excellence 
  - โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 52.17 ของโครงการ
ทั้งหมดในยุทธศาสตร์ Product Excellence 
  - โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.74 ของโครงการทั้งหมด
ในยุทธศาสตร์ Product Excellence เนื่องจาก (1) มีก าหนดที่จะด าเนินการในครึ่งปีหลัง (2) สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) หน่วยงานผู้จัดการอบรม EPAS ในทวีปยุโรปงด
การจัดอบรม และ (3) โครงการประเมินผลหลักสูตรยังไม่ได้ด าเนินการ เพราะคณะมีจ านวนนักศึกษาน้อยหาก
ประเมินจะท าให้ผลไม่เที่ยงตรง 

3) ยุทธศาสตร์ “Services Excellences” มีโครงการทั้งหมด จ านวน 4 โครงการ ซึ่งสามารถ
สรุปผลการด าเนินโครงการ ดังนี้  
  - โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของโครงการ
ทั้งหมดในยุทธศาสตร์ Services Excellences 
  - โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของโครงการทั้งหมด
ในยุทธศาสตร์ Services Excellences เนื่องจากมีก าหนดที่จะด าเนินการในครึ่งปีหลัง 

4) ยุทธศาสตร์ “Academic Excellence” มีโครงการทั้งหมด จ านวน 59 โครงการ ซึ่งสามารถ
สรุปผลการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
  - โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.78 ของโครงการทั้งหมด
ในยุทธศาสตร์ Academic Excellence 
  - โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 48 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 81.36 ของโครงการ
ทั้งหมดในยุทธศาสตร์ Academic Excellence 
  - โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.86 ของโครงการทั้งหมด
ในยุทธศาสตร์ Academic Excellence เนื่องจาก (1) มีก าหนดที่จะด าเนินการในครึ่งปีหลัง และ (2) สถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถจัดประชุมวิชาการ/ 
กิจกรรมแข่งขันทางวิชาการท่ีสามารถส่งนักศึกษาเข้าร่วมได้  
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5) ยุทธศาสตร์ “Operation Excellence” มีโครงการทั้งหมด จ านวน 12 โครงการ ซึ่งสามารถ
สรุปผลการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
  - โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของโครงการ
ทั้งหมดในยุทธศาสตร์ Operation Excellence 
  - โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของโครงการทั้งหมด
ในยุทธศาสตร์ Operation Excellence เนื่องจาก (1) มีก าหนดที่จะด าเนินการในครึ่งปีหลัง (2) สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถจัดการฝึกอบรมได้ ทั้งนี้ การ
อบรมบางหลักสูตรไม่สามารถจัดในรูปแบบออนไลน์ได้ เพราะต้องมีการท ากิจกรรมรายกลุ่มภายในห้องอบรมเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าอบรม และ (3) โครงการการพัฒนางานเชิงคุณภาพ ด้านการจัดการเว็บไซต์และโซเชียล
มีเดีย เนื่องจาก สถาบันมีนโยบาย Work From Home จึงส่งผลให้การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนงานโครงการ 

6) ยุทธศาสตร์ “Infrastructure Excellence” มีโครงการทั้งหมด จ านวน 4 โครงการ ซึ่ง
สามารถสรุปผลการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
  - โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของโครงการ
ทั้งหมดในยุทธศาสตร์ Infrastructure Excellence 
  - โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของโครงการทั้งหมด
ในยุทธศาสตร์ Infrastructure Excellence เนื่องจากจะด าเนินการในครึ่งปีหลัง 

7) ยุทธศาสตร์ “Resource Excellence” มีโครงการทั้งหมด จ านวน 13 โครงการ ซึ่งสามารถ
สรุปผลการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
  - โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.08 ของโครงการ
ทั้งหมดในยุทธศาสตร์ Resource Excellence 
  - โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.08 ของโครงการ
ทั้งหมดในยุทธศาสตร์ Resource Excellence 
  - โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.84 ของโครงการทั้งหมด
ในยุทธศาสตร์ Resource Excellence เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 
2019 (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม Home Coming Day/ แข่งขันกีฬา ที่มีการรวมตัวของคนจ านวน
มากได ้
 
 ทั้งนี้ แต่ละยุทธศาสตร์มีรายละเอียดผลการด าเนินโครงการ ดังนี้  
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

1  - โครงการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านพัฒ
นบริหารศาสตร์และ
เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

 -  วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ใหแ้ก่
นกัศึกษาและประชาชนทั่วไป และเพื่อสร้างภาพลักษณ์สถาบนัในฐานะมหาวิทยาลัยชัน้น า
ด้านการวิจัยและการบริหารเพื่อการพัฒนา
 - วิธีการด าเนนิงาน : จัดซ้ือส่ือโฆษณาทางออนไลน ์โทรทัศน ์วิทยุ และหนงัสือพิมพ์ ผลิต
ส่ือประชาสัมพันธ์ และจัดแคมเปญกจิกรรมต่างๆ ตามแผนกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : องค์ความรู้ต่างๆ ถูกเผยแพร่ออกสู่สังคมในวงกว้าง ท า
ใหป้ระชาชนสามารถเข้าถึง เข้าใจ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใหเ้กดิประโยชนต่์อตนเอง 
สังคม และประเทศชาติต่อไป และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีใหก้บัสถาบนั
 - งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบนั)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์สู่สังคม โดย
ได้จัดซ้ือโฆษณาและผลิตส่ือเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี ้(1) ส่ือ
ส่ิงพิมพ์ จ านวน 12 ชิน้ (2) ส่ือออนไลน ์จ านวน 9 ชิน้ และ (3) ส่ือวิทยุ/ 
โทรทัศน ์จ านวน 2 ชิน้ นอกจากนียั้งได้เกบ็สถิติการเข้าชมส่ือออนไลน ์
Facebook, Instagram และ Clipping News เพื่อสรุปรายงานผลตาม
ปงีบประมาณ
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว :  524,103.10 บาท (ร้อยละ 26.20 ของ
งบประมาณที่ได้รับ)

 - กองงาน
ผู้บริหาร

2  - โครงการพัฒนาเครือข่าย
ต่างประเทศและการประชุม
นานาชาติของผู้บริหาร
สถาบนั

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถด้านการท างานเปน็ทีม 
ภาวะความเปน็ผู้น า และการพัฒนาองค์กร (2) เพื่อร่วมแลกเปล่ียนความคิดเหน็กบัผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมและสร้างความร่วมมอืทางวิชาการในระดับสถาบนั
 - วิธีการด าเนนิงาน : เข้าร่วมการประชุม สัมมนา
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : (1) เรียนรู้ทักษะความสามารถด้านการท างานเปน็ทีม 
แนวทางการพัฒนาองค์การ และพัฒนาภาวะความเปน็ผู้น า (2) สร้างความสัมพันธ์กบัผู้เข้า
รับการอบรมเพื่อน าไปสู่การสร้าง ความร่วมมอืทางวิชาการในระดับสถาบนั
 - งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบนั)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการสนบัสนนุการเข้าร่วมประชุม/ สัมมนา ของคณาจารย์
คณะต่างๆ ภายในสถาบนั ทั้งนี ้ได้ส่งคณาจารย์เข้าร่วมการสัมมนาแล้ว ระหว่าง
วันที่  8 - 11 มนีาคม 2564
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : 144,450 บาท (ร้อยละ 7.22 ของงบประมาณที่
ได้รับ)

 - กองงาน
ผู้บริหาร

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

1) ยทุธศาสตร ์"Relevancy Excellence"

4 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

3  - โครงการครบรอบ 30 ป ี
คณะพัฒนาทรัพยากรมนษุย์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อจัดกจิกรรมต่างๆ ร่วมกนัระหว่างอาจารย์ เจ้าหนา้ที่ 
ศิษย์เกา่ ศิษย์ปจัจุบนั ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย (2) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์คณะ
 (3) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมอืระหว่างคณาจารย์ องค์การภาครัฐ เอกชน และแวดวง
วิชาการทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ (4) เพื่อระดมทุนจากผู้มจีิตศรัทธาในการ
พัฒนาคณะและสนบัสนนุกจิกรรมการศึกษาการส่งเสริมการเรียนการสอนและการวิจัยของ
นกัศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของคณะ (5) เพื่อเปน็ช่องทางในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของ
คณะและสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
 - วิธีการด าเนนิงาน : (1) จัดท าโครงการเพื่อขออนมุติังบประมาณ (2) แต่งต้ังคณะท างาน
ในการจัดกจิกรรมเนือ่งในวันแหง่การสถาปนาคณะครบรอบ 30 ป ีการจัดกจิกรรมทาง
วิชาการ การเผยแพร่ผลงานในรูปแบบหนงัสือของคณาจารย์ การจัดว่ิงเพื่อสุขภาพ การจัด
งานสานสัมพันธ์ การท าบญุคณะและกจิกรรมอืน่ๆ 
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : (1) เชิงวิชาการ 1.1 เปน็การสร้างความร่วมมอืทาง
วิชาการของนกัวิจัยในและระหว่างหนว่ยงาน 1.2 ผู้เข้าร่วมกจิกรรมได้แลกเปล่ียนความรู้ 
และประสบการณ์ระหว่างกนั 1.3 ผู้เข้าร่วมกจิกรรมน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาหนว่ยงาน สังคมและประเทศชาติได้ (2) เชิงนโยบาย: ข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่ได้
จากผลงานวิชาการและการแลกเปล่ียนเรียนรู้สามารถน าไปเปน็แนวทางในการพัฒนาต่อ
ยอดองค์ความรู้ใหม ่ตลอดจนแผนงานโครงการด้านทรัพยากรมนษุย์ของหนว่ยงานที่
เกีย่วข้องเพื่อใช้ก าหนด นโยบายเพื่อการพัฒนาองค์กร สังคม และประเทศชาติใหม้คีวาม
ย่ังยืนต่อไป (3) อืน่ๆ: เปน็การสร้างภาพลักษณ์และการประชาสัมพันธ์ใหผู้้เข้าร่วมกจิกรรม
รู้จักคณะและสถาบนัมากขึน้
 - งบประมาณที่ได้รับ : 800,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการจัดกจิกรรมเนือ่งในวันแหง่การสถาปนาคณะครบรอบ 30
 ป ีคณะพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ โดยจะมกีจิกรรมทางวิชาการ การเผยแพร่ผลงาน
ในรูปแบบหนงัสือของคณาจารย์ การจัดว่ิงเพื่อสุขภาพ การจัดงานสานสัมพันธ์ 
การท าบญุคณะ และกจิกรรมอืน่ๆ ทั้งนี ้ได้ด าเนนิการจัดท าโครงการเพื่อขออนมุติั
 และแต่งต้ังคณะท างานชุดต่างๆ แล้ว
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

 - คณะพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย์

5 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

4  - โครงการการศึกษา
นานาชาติและเจรจาธุรกจิ
ของคณะ/ ส านกั

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อสนบัสนนุใหค้ณาจารย์ของสถาบนัมกีารเผยแพร่
ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการในงานประชุม สัมมนาระดับนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ
 ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ รวมทั้งเพื่อเปน็การเผยแพร่ชือ่เสียงของสถาบนัใหเ้ปน็ที่รู้จักและเปน็ที่ยอมรับใน
ระดับสากล
 - วิธีการด าเนนิงาน : จัดท าบนัทึกเสนอขออนมุติังบประมาณเพื่อสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปน าเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ แต่เนือ่งด้วยสถานการณ์โควิด-19 จึงไม่
สามารถเดินทางไปยังต่างประเทศได้ จึงจัดท าบนัทึกเสนอขออนมุติังบประมาณเพื่อสนบัสนนุ
ในส่วนค่าลงทะเบยีนน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบออนไลน ์
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : ช่วยสนบัสนนุและส่งเสริมใหม้กีารตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ/ วิจัยในวารสารชัน้น าระดับนานาชาติ
 - งบประมาณที่ได้รับ : 800,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบนั)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการสนบัสนนุใหค้ณจารย์ของสถาบนัมกีารเผยแพร่
ผลงานวิจัย โดยสนบัสนนุงบประมาณในส่วนค่าลงทะเบยีนน าเสนอผลงานทาง
วิชาการแบบออนไลน ์แกค่ณาจารย์คณะต่างๆ ภายในสถาบนัแล้ว ทั้งนี ้มี
อาจารย์ที่ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยแล้ว จ านวน 3 ราย
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : 18,838 บาท (ร้อยละ 2.35 ของงบประมาณที่
ได้รับ)

 - กองงาน
ผู้บริหาร

5  - โครงการพัฒนาและ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการ
เรียนการสอน คณะพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย์ 
(Edventure/ Student 
Journey)

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อทราบความคิดเหน็ของผู้เรียนและผู้ใช้บณัฑิต/ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (2) เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหส้อดคล้องกบัความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้
บณัฑิต/ ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย (3) เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรใหเ้ข้าถึงกลุ่มเปา้หมายเพิ่มขึน้
 - วิธีการด าเนนิงาน : (1) ส ารวจและรวบรวมความคิดเหน็ของผู้เรียนและผู้ใช้บณัฑิต/ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (2) ประมวลผลและสรุปความคิดเหน็ ข้อเสนอแนะเพื่อน ามาพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร (3) ปรับปรุงเว็บไซต์ ส่ือออนไลน ์เพื่อเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรใหม้ากขึน้
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : กลุ่มเปา้หมายและประชาชนผู้สนใจทั่วไปเกดิความ
ตระหนกั ความเข้าใจ และความรู้สึกที่ดีต่อหลักสูตรและคณะ และจ านวนนกัศึกษา จ านวนผู้
เข้าอบรมที่สูงขึน้
 - งบประมาณที่ได้รับ : 720,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการส ารวจและรวบรวมความคิดเหน็ของผู้เรียน ผู้ใช้บณัฑิต 
และผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย เพื่อน ามาประมวลผลและสรุปความคิดเหน็และ
ข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในการพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน
ของคณะพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ ใหม้คีวามทันสมยัและสอดคล้องกบัความ
ต้องการตลาดแรงงาน
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : 106,386 บาท (ร้อยละ 14.78 ของงบประมาณที่
ได้รับ)

 - คณะพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย์

6 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

6  - โครงการประชารวมใจคืน
ความสดใสใหค้ลองแสนแสบ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อจัดกจิกรรมการรณรงค์สร้างจิตส านกึ รักษาส่ิงแวดล้อม
ใหก้บัชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกบัคลองแสนแสบ และส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม
 - วิธีการด าเนนิงาน : (1) ร่วมประชุมหารือ ร่วมคิด แลกเปล่ียนข้อคิดเหน็ ประสบการณ์
เพื่อก าหนดแนวทางการฟื้นฟูและอนรัุกษคู์ คลองในพื้นที่ ตลอดทั้งการใช้น้ าและการจัดการ
ขยะอย่างรู้คุณค่า (2) สนบัสนนุและเชือ่มประสานใหเ้กดิกลุ่มและเครือข่ายเฝ้าระวัง ฟื้นฟู 
และอนรัุกษคู์ คลองของชุมชนริมคลองและคลองซอย (3) อบรมเพื่อสร้างวิทยากรในการ
ฟื้นฟูและอนรัุกษคู์ คลองในพื้นที่ และส่งเสริมและใหค้ าแนะน ากบัองค์กรต่างๆ เช่น 
หา้งสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล อาคารส านกังาน ฯลฯ (4) จัดสัมมนาและส่งเสริมใหม้ี
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในและระหว่างเครือข่ายเกีย่วกบัการฟื้นฟู และอนรัุกษคู์ คลอง  
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : เกดิความร่วมมอืระหว่างหนว่ยงานรัฐ หนว่ยงานเอกชน 
โรงเรียน เครือข่ายชุมชนในพื้นที่เปา้หมายโดยรอบสถาบนั และชุมชนได้รับการพัฒนา
 - งบประมาณที่ได้รับ : 600,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบนั)

 - ยังไมไ่ด้ด าเนนิการจัดกจิกรรมร่วมประชุม อบรม สัมมนา เพื่อรณรงค์การสร้าง
จิตส านกึ รักษาส่ิงแวดล้อมใหก้บัชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกบัคลองแสนแสบ 
เนือ่งจากเกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม ่2019
 จึงยังไมส่ามารถจัดกจิกรรมที่ต้องมกีารร่วมกลุ่มของประชาชนได้

 - กองงาน
ผู้บริหาร

7  - โครงการเดินทางไปเจรจา
ความร่วมมอืและ
ประชาสัมพันธ์แนะน า
หลักสูตรการศึกษา และงาน
แสดงนทิรรศการการศึกษา
ในต่างประเทศ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สถาบนั และข้อมลูหลักสูตร
ใหเ้ปน็ที่รู้จักอย่างกว้างขวาง (2) เพื่อใหส้ถาบนัสามารถสร้างมาตรฐานของบณัฑิตใหม้ี
คุณภาพในระดับสากล และ (3) เพื่อใหส้ถาบนัสามารถมบีทบาททางวิชาการมากขึน้ทั้งใน
ระดับอาเซียนและระดับสากล
 - วิธีการด าเนนิงาน : จัดนทิรรศการการศึกษาออนไลน ์โดยการถ่ายทอดสดไปยังมณฑล
กวางสี และมณฑลใกล้เคียง ผ่านส่ือสังคมอเิล็กทรอนกิส์ 
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : (1) การตอบกลับของข้อมลูที่ส่งไปยังกลุ่มเปา้หมายมี
มากกว่าร้อยละ 50 (2) จ านวนผู้สมคัรเข้าศึกษาต่อยังสถาบนั ไมน่อ้ยกว่า 2 คน (3) ความ
พึงพอใจของนกัศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ มากกว่าร้อยละ 80
 - งบระมาณที่ได้รับ : 400,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบนั)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการจัดนทิรรศการการศึกษาออนไลน ์เพื่อประชาสัมพันธ์
คณะต่างๆ ของสถาบนั ทั้งหลักสูตรภาษาไทย ภาษาองักฤษ และภาษาจีน โดย
จะมกีารถ่ายทอดสดไปยังมณฑลกวางสี และมณฑลใกล้เคียง ผ่านส่ือ
อเิล็กทรอนกิส์ เช่น Wechat Live, ZOOM และ Tencent Live โดยจะจัดใน
วันที่ 29 เมษายน 2564 
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

 - กองงาน
ผู้บริหาร

7 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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8  - โครงการจัดท าบท
วิเคราะหท์างเศรษฐกจิ
เผยแพร่ต่อสาธารณะ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อวิเคราะหป์ระเด็นปญัหาทางเศรษฐกจิ ประชาสัมพันธ์
ใหป้ระชาชนรู้จักและเข้าใจสาขาวิชาที่คณะจัดการเรียนการสอน (2) เพื่อเปน็การเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเร่ืองเศรษฐศาสตร์ใหแ้กผู้่สนใจ และสามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน
 - วิธีการด าเนนิงาน : จัดอาจารย์หรือนกัศึกษาหมนุเวียนกนัเขียนบทความหรือส่งผลงาน
ทางวิชาการลงพิมพ์ในหนงัสือพิมพ์และหรือส่ือสารธารณะ แล้วน าบทความ/ ผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ ไปเผยแพร่ใน website ของคณะ
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : (1) ประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ผ่านบท
วิเคราะห ์(2) ผู้ที่สนใจสามารถน าความรู้ที่เผยแพร่ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน (3) สร้าง
ชือ่เสียงและการเปน็ที่รู้จักใหแ้กค่ณะ
 - งบประมาณที่ได้รับ : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการจัดท าบทวิเคราะหท์างเศรษฐศาสตร์ โดยใหอ้าจารย์และ
นกัศึกษาคณะพัฒนาการเศรษฐกจิหมนุเวียนกนัเขียนบทความ/ ผลงานทาง
วิชาการเพื่อลงพิมพ์ในหนงัสือพิมพ์และ/ หรือส่ือสารธารณะของ post today 
แล้วน าบทความ/ ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วมาเผยแพร่ใน 
website ของคณะ
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : 78,000 บาท (ร้อยละ 39.00 ของงบประมาณที่
ได้รับ)

 - คณะ
พัฒนาการ
เศรษฐกจิ

9  - โครงการสร้างเครือข่าย
กจิกรรมเพื่อสังคมสู่การ
พัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ใหก้บัแกนน าชุมชนที่อาศัยอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานครเพื่อน าไปพัฒนาชุมชนของตนเองใหย่ั้งยืนต่อไป และสร้างเครือข่าย
ภาคประชาชน
 - วิธีการด าเนนิงาน : จัดประชุมท าข้อมลูเครือข่าย จัดเวทีสมชัชาจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาชุมชนระดับเขต การจัดประชุม/ อบรม สรุปผลการจัดกจิกรรม และติดตามผล
การท างานของพื้นที่ต่างๆ
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : (1) แกนน าชุมชนหรือประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร สามารถวิเคราะห ์สังเคราะห ์ส่ือข้อมลูได้อย่างรู้เท่าทัน และสามารถขยาย
ผลใหแ้กนน ากลุ่ม องค์กรในพื้นที่ได้ (2) แกนน าชุมชนหรือประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานครมสี านกึที่ดีในการพัฒนาชุมชน (3) แกนน าชุมชนหรือประชาชนที่อาศัยอยู่
ในกรุงเทพมหานคร สามารถวางแผนพัฒนากลุ่ม สามารถน าคู่มอืชุมชนไปใช้ปรับใช้กบัการ
ท างานในพื้นที่ชุมชนของตนเองได้
 - งบประมาณที่ได้รับ : 100,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบนั)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการจัดประชุมท าข้อมลูเครือข่าย จัดเวทีสมชัชาจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนระดับเขต การจัดประชุม/ อบรม สรุปผลการจัด
กจิกรรม และติดตามผลการท างานของพื้นที่ต่างๆ ทั้งนี ้ได้ด าเนนิการ ดังนี ้(1) 
ประชุมจัดท าแผนปฏิบติังาน การพัฒนาศักยภาพการท าข้อมลู คีย์ข้อมลูบา้น
พอเพียง สวัสดิการชุมชน/ การสร้างเครือข่ายธรรมาภิบาล ร่วมกบั ปปท. และ 
ปปช. เมือ่วันที่ 6 ธันวาคม 2563 (2) อบรมพัฒนาศักยภาพการท าข้อมลูบา้น
พอเพียง เมือ่วันที่ 2 มนีาคม 2564 (3) อบรมเชิงปฏิบติัการขับเคล่ือนการรณรงค์
ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2560 คร้ังที่ 1/2564 เมือ่วันที่ 11 มนีาคม 2564
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

 - กองงาน
ผู้บริหาร
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10  - โครงการ NIDA USR 
สร้างจิตส านกึช่วยเหลือสังคม

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเสริมสร้างบทบาทและหนา้ที่ด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมของสถาบนั (2) เพื่อสร้างสร้างจิตส านกึช่วยเหลือสังคมใหแ้กน่กัศึกษา บคุลากร และ
คณาจารย์ของสถาบนั (3) เพื่อบริจาคเงินและส่ิงของเคร่ืองอปุโภค บริโภคช่วยเหลือสังคม
 -  วิธีการด าเนนิงาน : ระดมเงินบริจาคจากนกัศึกษาเกา่ - ปจัจุบนั อาจารย์ เจ้าหนา้ที่ เพื่อ
ช่วยเหลือเด็กก าพร้า ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในภาคส่วนต่างๆ
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : นกัศึกษา อาจารย์ และเจ้าหนา้ที่ ได้มส่ีวนร่วมในการท า
กจิกรรมเพื่อสังคม เกดิจิตส านกึความรับผิดชอบต่อสังคม 
 - งบประมาณที่ได้รับ : 100,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบนั)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการ ทั้งนี ้ได้ระดมเงินบริจาคจากนกัศึกษาเกา่ - ปจัจุบนั 
อาจารย์ เจ้าหนา้ที่ เพื่อช่วยเหลือเด็กก าพร้า ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมใน
ภาคส่วนต่างๆ และจัดกจิกรรมช่วยเหลือสังคมแล้ว ดังนี ้(1) มอบเงินบริจาค
สมทบทุนช่วยเหลือเด็กก าพร้า ผู้ปว่ยโรคเอดส์ ใหแ้กม่ลูนธิิธรรมรักษ ์แหง่วัดพระ
บาทน้ าพุ จ านวนเงินทั้งส้ิน 5,000 บาท เมือ่วันองัคารที่ 20 ตุลาคม 2563 (2) 
มอบเงินบริจาคสมทบทุนค่าของขวัญและจัดงานคริสต์มาสปใีหมใ่หแ้กน่อ้ง
ผู้ด้อยโอกาสมลูนธิิบา้นนกขมิน้ จ านวนเงินทั้งส้ิน 10,999 บาท เมือ่วันองัคารที่ 
22 ธันวาคม 2563 
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : 10,000 บาท (ร้อยละ 10.00 ของงบประมาณที่
ได้รับ)

 - กองงาน
ผู้บริหาร

11  - โครงการ HROD TALK 
ร่วมกบัส่ือ (Theory and 
Application Linking 
Knowledge)

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อเปดิเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนษุย์และการพัฒนาองค์การ เพื่อใหเ้ปน็แหล่งการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างนกัวิชาการ
และผู้ปฏิบติังานในวิชาชีพด้านการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์และการพัฒนาองค์การ เพื่อ
เผยแพร่พัฒนาและต่อยอดความรู้ ตลอดจนเชือ่มโยงความรู้สู่การแนวทางการประยุกต์ใช้จริง
 - วิธีการด าเนนิงาน : จัดกจิกรรมเสวนาทางวิชาการ และมกีารเผยแพร่ผ่าน Facebook 
live : Shrd Nida
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : เพื่อเปน็การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานองค์
ความรู้ของคณะ จัดท าหนงัสือหรือการเผยแพร่ผลงานในรูปส่ือ Infographic
 - งบประมาณที่ได้รับ : 85,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการจัดกจิกรรมเสวนาทางวิชาการ HROD TALK เผยแพร่
ผ่าน Facebook live : Shrd Nida และแบบ On Site โดยได้จัดกจิกรรม HROD
 TALK แล้ว ดังนี ้(1) HROD TALK #126 Emerging HROD Research 
Questions in Time of New Normal และ (2) HROD TALK #127 
สุขภาพจิตพนกังานนัน้ส าคัญไฉน!!
 - ปญัหา/ อปุสรรค : จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรมแบบ On Site ยังคงมจี านวนนอ้ย 
เนือ่งจากเกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม ่2019
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : 14,649 บาท (ร้อยละ 17.23 ของงบประมาณที่
ได้รับ)

 - คณะพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย์
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12  - โครงการประชาสัมพันธ์
เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมอืทางการศึกษากบั
มหาวิทยาลัยต่างๆ ในกรุงเทพและปริมณฑล (2) เพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกใหก้ลุ่มเปา้หมาย
ได้รับทราบข่าวสารอย่างทั่วถึงและขยายไปในวงกว้าง ครอบคลุมทุกพื้นที่ และใหม้าซ่ึง
นกัศึกษา/ บคุลากรที่มคุีณภาพ และเพิ่มจ านวนผู้สมคัร (3) เพื่อสร้างความเชือ่ถือ และความ
เชือ่มัน่ต่อภาพลักษณ์ของคณะในการเปน็ผู้น าด้านการศึกษา
 - วิธีการด าเนนิงาน : (1) ประชุมกบัคณะท างานฯ เพื่อก าหนดกรอบการท างาน ปรับปรุง
โครงการ เสนออนมุติัโครงการ (2) ด าเนนิกจิกรรมในโครงการ ประกอบด้วยจ้างบริษทัจัดท า
ส่ือโฆษณาและการโฆษณา และประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังหนว่ยงานต่างๆ (3) 
ประเมนิผลของโครงการ (4) การประชุมสรุปผลการด าเนนิงาน (5) เสนอผลการด าเนนิงาน
แกท่ี่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโทภาคปกติ และจัดเกบ็เปน็เอกสาร
ส าหรับทบทวนในการด าเนนิงานคร้ังต่อไป
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : (1) ได้ส่ือประชาสัมพันธ์ออนไลน ์(2) ได้เครือข่ายความ
ร่วมมอืทางการศึกษากบัมหาวิทยาลัยต่างๆ ในกรุงเทพและปริมณฑล (3) จ านวนผู้สมคัรเข้า
ศึกษาเพิ่มขึน้ (4) ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสู่กลุ่มเปา้หมายอย่างแท้จริง (5) ได้เผยแพร่องค์
ความรู้ทางรัฐประศาสตรศาสตร์
 - งบประมาณที่ได้รับ : 70,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการจัดจ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ออนไลน์
 ทั้งนี ้ได้จัดกจิกรรมเสวนาวิชาการและแนะน าหลักสูตรผ่านระบบออนไลน ์เมือ่
วันที่ 29 มกราคม 2564 มผู้ีเข้าร่วม จ านวน 94 คน/ Views ประกอบด้วย 
ผู้เข้าร่วมงานผ่านระบบประชุมออนไลนโ์ปรแกรม Zoom meeting จ านวน 37 
คน และยอดการเข้าดู Facebook (Views) จ านวน 57 Views รวมทั้งมกีารแชร์
กจิกรรมเชิงคุณภาพหรืออา้งถึง รวมทั้งส้ิน จ านวน 226 คร้ัง 
 - ปญัหา/ อปุสรรคที่ท าใหยั้งไมไ่ด้ด าเนนิโครงการ : การเกดิสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม ่2019 เปน็อปุสรรคต่อการจัดท า
โครงการ ส่งผลใหต้้องเปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนนิโครงการเพื่อใหก้าร
ประชาสัมพันธ์เข้าถึงเปา้หมาย
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

 - คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์

13  - โครงการประกวดการ
วางแผนเพื่ออนาคตประเทศ
ไทย

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อใหป้ระชาชน นสิิต นกัศึกษา มโีอกาสแสดงความรู้
ความสามารถในการเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศ (2) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ (3) เพื่อประชาสัมพันธ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
 - วิธีการด าเนนิงาน : (1) วางแผนในเดือนมถิุนายน 2564 (2) ด าเนนิการส่งนกัศึกษาเข้า
แข่งขันระหว่างเดือนกรกฎาคม - กนัยายน 2564 (3) ประเมนิผลและสรุปผลในเดือน
กนัยายน 2564
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : (1) ประชาชน นสิิต นกัศึกษา ได้มโีอกาสแสดงความรู้
ความสามารถในการเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศ (2) คณะได้เผยแพร่องค์ความรู้ทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ (3) ได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ศักยภาพของนกัศึกษาในระดับชาติ (4) ได้
ประชาสัมพันธ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 - งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ยังไมไ่ด้ด าเนนิการ เนือ่งจากเกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโร
นาสายพันธ์ุใหม ่2019 เปน็อปุสรรคต่อรูปแบบการจัดกจิกรรมการแข่งขัน ไม่
สามารถใหน้กัศึกษามารวมตัวกนัเพื่อท ากจิกรรมใดๆ ได้ ซ่ึงจะต้องมกีารติดตาม
สถานการณ์อกีคร้ังถึงช่วงเวลาที่จะสามารถจัดกจิกรรมหรือส่งนกัศึกษาเข้าแข่งขัน
ในรายการต่างๆ ได้

 - คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ
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14  - โครงการสถิติประยุกต์
เพื่อสังคม

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อสนบัสนนุโครงการที่เปน็ประโยชนต่์อสังคมของคณะสถิติ
ประยุกต์
 - งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ยังไมไ่ด้ด าเนนิการ เนือ่งจากเกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโร
นาสายพันธ์ุใหม ่2019 จึงมกีารเล่ือนการจัดกจิกรรมสถิติประยุกต์เพื่อสังคม

 - คณะสถิติ
ประยุกต์

15  - โครงการ tourism close
 up

 - งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)  - ยังไมไ่ด้ด าเนนิการ เนือ่งจากเกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโร
นาสายพันธ์ุใหม ่2019 จึงมกีารเล่ือนการจัดกจิกรรม

 - คณะการ
จัดการการ
ท่องเที่ยว

16  - โครงการประชาสัมพันธ์
วันสถาปนาคณะ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อจัดกจิกรรมทางวิชาการ และบริการวิชาการใหก้บั
ผู้สนใจทั่วไป อนัเปน็การสร้างชือ่เสียงและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม (2) เพื่อใหบ้คุลากร 
นกัศึกษาปจัจุบนั และนกัศึกษาเกา่คณะได้ร่วมกนัจัดกจิกรรมทางศาสนา และกจิกรรม
บ าเพ็ญประโยชนเ์พื่อสังคม (3) เพื่อใหก้ลุ่มเปา้หมาย และประชาชนทั่วไปได้รับทราบและ
รับรู้ความกา้วหนา้ของคณะ และมโีอกาสสนบัสนนุการท ากจิกรรมของคณะ
 - วิธีการด าเนนิงาน : (1) จัดกจิกรรมทางศาสนา และกจิกรรมบ าเพ็ญประโยชนเ์พื่อสังคม 
(2) จัดกจิกรรมทางวิชาการ และบริการทางวิชาการใหก้บัหนว่ยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
นกัศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : (1) มกีจิกรรมทางวิชาการ และบริการวิชาการใหก้บั
ผู้สนใจทั่วไป อนัเปน็การสร้างชือ่เสียงและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม (2) บคุลากร 
นกัศึกษาปจัจุบนั และนกัศึกษาเกา่คณะได้ร่วมกนัจัดกจิกรรมทางศาสนา และกจิกรรม
บ าเพ็ญประโยชนเ์พื่อสังคม กอ่ใหเ้กดิความภาคภูมใิจและความรักผูกพัน (3) กลุ่มเปา้หมาย 
และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบและรับรู้ความกา้วหนา้ของคณะ และมโีอกาสสนบัสนนุการ
ท ากจิกรรมของคณะ
 - งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - อยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อจัดกจิกรรมทางศาสนา และกจิกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชนเ์พื่อสังคม รวมทั้งจัดกจิกรรมบริการทางวิชาการใหก้บัหนว่ยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน นกัศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี ้คาดว่าจะจัดกจิกรรมดังกล่าว
ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2564
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : 7,500 บาท (ร้อยละ 15.00 ของงบประมาณที่
ได้รับ)

 - คณะนเิทศ
ศาสตร์และ
นวัตกรรมการ
จัดการ
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17  - โครงการพัฒนาเครือข่าย
งานหอ้งสมดุ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุการสร้างเครือข่ายความร่วมมอื (2) 
เพื่อการแลกเปล่ียนและท าส าเนาทรัพยากรระหว่างหอ้งสมดุ (3) เพื่อส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรร่วมกนั และแบง่ปนัการใช้ (4) เพื่อจัดกจิกรรมต่างๆ ที่เกีย่วข้องกบัการ
ด าเนนิงานหอ้งสมดุ 
 - วิธีการด าเนนิงาน : (1) สมคัรเข้าร่วมเปน็คณะท างานความร่วมมอื (2) เข้าร่วมประชุม
คณะท างานความร่วมมอื (3) ร่วมก าหนดข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมอืระหว่างหอ้งสมดุ (4) 
จัดเวทีแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ เพื่อร่วมกนัแกไ้ขปญัหา
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : มคีวามร่วมมอืและแบง่ปนัการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ร่วมกนั ตลอดจนการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ 
 - งบประมาณที่ได้รับ : 45,000 บาท (เงินกองทุนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการประชุมความร่วมมอืกบัหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศึกษา การ
แลกเปล่ียนดรรนวีารสาร และการจัดกจิกรรมความร่วมมอืเครือข่ายงานหอ้งสมดุ
 ทั้งนี ้ได้มกีารประชุมความร่วมมอืกบัหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศึกษาแล้ว ดังนี ้ (1) 
คณะท างานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ จ านวน 1 คร้ัง เมือ่วันที่ 27 
พฤศจิกายน 2563 (2) คณะท างานกลุ่มวิเคราะหท์รัพยากรสารสนเทศ จ านวน 3
 คร้ัง เมือ่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 วันที 25 มกราคม 2564 และวันที่ 29 
มกราคม 2564 (3) คณะท างานฝ่ายบริการสารนเิทศ จ านวน 1 คร้ัง เมือ่วันที่ 19
 กมุภาพันธ์ 2564 และ (4) คณะท างานฝ่ายวารสารและเอกสาร จ านวน 2 คร้ัง 
เมือ่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 24 กมุภาพนธ์ 2564
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

 - ส านกับรรณ
สารการพัฒนา

18  - โครงการปรับปรุงเว็บไซต์
และฐานข้อมลูงานวิจัยของ
ส านกัวิจัย

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ 
และเผยแพร่บริการข่าวสารการบริการ งานวิจัยบนเว็บไซต์
 - วิธีการด าเนนิงาน : ปรับปรุงเว็บไซต์ และฐานข้อมลูของส านกัวิจัย
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติ และเผยแพร่บริการข่าวสารการบริการ งานวิจัยบนเว็บไซต์
 - งบประมาณที่ได้รับ : 30,000 บาท (เงินทุนส านกั)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการประชุมร่วมกบัผู้ร่วมพัฒนา เพื่อก าหนดขอบเขต กอ่น
การจัดจ้างปรับปรุงเว็บไซต์และฐานข้อมลูของส านกัวิจัย รวมทั้งทดลองใช้งาน  
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

 - ส านกัวิจัย

19  - โครงการส่งเสริมการอา่น
และบริการชุมชน

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อส่งเสริมและสนบัสนนุใหเ้ด็กและเยาวชนมนีสัิยรักการ
อา่น (2) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กบัชุมชน โรงเรียน บริเวณรอบสถาบนั (3) เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบนัใหเ้ปน็ที่รับรู้แกสั่งคมภายนอก (4) เพื่อเสริมสร้างบทบาทและ
ความรับผิดชอบของสถาบนัที่มต่ีอสังคม (5) เพื่อสนบัสนนุการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ร่วมกนัในท้องถิน่ (6) เพื่อเผยแพร่และกระจายองค์ความรู้สู่ท้องถิน่
 - งบประมาณที่ได้รับ : 25,000 บาท (เงินกองทุนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ)

 - ยังไมไ่ด้ด าเนนิการ เนือ่งจากประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่
ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม ่2019 คณะท างานโครงการส่งเสริมการ
อา่นและบริการชุมชน ส านกับรรณสารการพัฒนา จึงเหน็สมควรชะลอการ
ด าเนนิงานออกไปกอ่น เพื่อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน จนกว่าจะกลับ
เข้าสู่สถานการณ์ปกติ

 - ส านกับรรณ
สารการพัฒนา

20  - โครงการเผยแพร่ความรู้
ทางเศรษฐศาสตร์ผ่านส่ือ
โทรทัศน์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ และประเด็นทาง
เศรษฐศาสตร์ที่สังคมสนใจ เพื่อสร้างชือ่เสียงและภาพลักษณ์ที่ดีใหแ้กค่ณะ
 - งบประมาณที่ได้รับ : 20,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ยังไมไ่ด้ด าเนนิการ เนือ่งจากอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับเปล่ียนรูปแบบการ
เผยแพร่ความรู้ผ่านส่ือโทรทัศน ์เปน็การประชาสัมพันธ์ทางส่ือออนไลน์

 - คณะ
พัฒนาการ
เศรษฐกจิ
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21  - โครงการจัดท า 
Newsletter เทิดเที่ยวไทย

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อจัดท าจดหมายข่าวเทิดเที่ยวไทย ส าหรับเผยแพร่สู่
สาธารณะ
 - ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ : สาธารณชนได้รับรู้ข่าวสารและกจิกรรมของคณะการจัดการ
การท่องเที่ยวมากย่ิงขึน้
 - งบประมาณที่ได้รับ : 20,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการตรวจรูปแบบจดหมายข่าวเทิดเที่ยวไทย
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

 - คณะการ
จัดการการ
ท่องเที่ยว

22  - โครงการส่งเสริมความ
รับผิดชอบต่อสังคม

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อขอรับบริจาคทุนทรัพย์ และน าไปจัดซ้ืออปุกรณ์ส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้ เพื่อมอบใหโ้รงเรียนบา้นควนทอง (ประชาอทุิศ) จังหวัดนครศรีธรรมราช
 - วิธีการด าเนนิงาน : (1) ขออนมุติัจัดโครงการผ่านที่ประชุมคณะ (2) ด าเนนิการ
ประชาสัมพันธ์โครงการแกค่ณาจารย์ เจ้าหนา้ที่ นกัศึกษา และศิษย์เกา่ เข้าร่วมโครงการ (3)
 รับบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อน าไปจัดซ้ืออปุกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ มอบใหน้กัเรียน
โรงเรียนบา้นควนทอง (ประชาอทุิศ) จังหวัดนครศรีธรรมราช
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : บคุลากรคณะพัฒนาการเศรษฐกจิ คณาจารย์ เจ้าหนา้ที่ 
นกัศึกษา และศิษย์เกา่ ตระหนกัถึงความรับผิดชอบและการช่วยเหลือสังคมมากขึน้ เปน็การ
เสริมสร้างบทบาทและภาพลักษณ์ขององค์กร
 - งบประมาณที่ได้รับ : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ด าเนนิการแล้วเสร็จ โดยได้รับบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อน าไปจัดซ้ืออปุกรณ์
ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ และมอบใหแ้กน่กัเรียนโรงเรียนบา้นควนทอง (ประชา
อทุิศ) จังหวัดนครศรีธรรมราช เมือ่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 มผู้ีเข้าร่วม จ านวน 
100 คน
 - ผลสัมฤทธ์ิ : (1) นกัเรียนได้ทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน และอปุกรณ์การ
เรียน (2) คณาจารย์ เจ้าหนา้ที่ นกัศึกษา และศิษย์เกา่คณะพัฒนาการเศรษฐกจิมี
ความตระหนกัถึงความรับผิดชอบและการช่วยเหลือสังคมมากขึน้ รวมทั้ง
เสริมสร้างบทบาทและภาพลักษณ์ขององค์กร
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : 10,000 บาท (ร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่
ได้รับ)

 - คณะ
พัฒนาการ
เศรษฐกจิ

23  - โครงการวันรพี  - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อร่วมเทิดพระเกยีติและร าลึกถึงพระองค์เจ้ารพีฯ สร้าง
ประเพณีปฏิบติแกน่กัศึกษานติิศาสตร์ และเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กจิกรรมของ
คณะนติิศาสตร์
 - งบประมาณที่ได้รับ : 3,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ยังไมไ่ด้ด าเนนิการวางพวงมาลาเทิดพระเกยีรติและร าลึกถึงพระองค์เจ้ารพีฯ 
เนือ่งจากวันรพี คือ วันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี

 - คณะนติิศาสตร์
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24  - โครงการประกนัคุณภาพ
การศึกษา

 - วัตถุประสงค์ของโครงกร : (1) เพื่อการติดตามและรักษามาตรฐานคุณภาพ AACSB 
ส าหรับการประเมนิในรอบที่สาม (2) เพื่อการด าเนนิการเพื่อการขอรับรองมาตรฐานของ 
EQUIS (3) เพื่อสมคัรและด าเนนิการเพื่อการขอรับรองมาตรฐานของ Association of 
MBAs (4) เพื่อการพัฒนากลไกการท างานที่เปน็ไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากล 
(In-Process Standard Accreditation)
 - วิธีการด าเนนิการ : (1) ค่าสมาชิก (2) การส่งคณาจารย์เข้าร่วมสัมมนาด้านการประกนั
คุณภาพการศึกษาสากล (3)  จัดโครงการฝึกอบรมใหบ้คุลากรของคณะ 
 - กลุ่มเปา้หมาย : มาตรฐานคุณภาพ AACSB, EQUIS, Association of MBAs 
 - งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะบริหารธุรกจิ 
เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพ AACSB และมมีาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์ EQUIS 
และ Association of MBAs โดยได้ด าเนนิการ ดังนี ้(1) ค่าสมาชิกองค์กรที่ให้
การรับรอง (2) ส่งคณาจารย์เข้าร่วมสัมมนาด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา
สากล (3) จัดฝึกอบรมด้านการประกนัคุณภาพใหบ้คุลากรของคณะ
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : 829,308 บาท (ร้อยละ 27.64 ของงบประมาณที่
ได้รับ)

 - คณะ
บริหารธุรกจิ

25  - โครงการพัฒนาสถาบนัสู่
การรับรองมาตรฐาน
การศึกษาในระดับสากล

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อผลักดันการพัฒนาคุณภาพสู่ระดับสากล และ (2) เพื่อ
เปน็ขวัญก าลังใจใหห้นว่ยงานที่สามารถด าเนนิการจนผ่านการตรวจประเมนิและได้รับการ
รับรองคุณภาพแล้ว
 - งบประมาณที่ได้รับ : 2,750,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบนั)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการ ดังนี ้(1) ขออนมุติัเงินรางวัลใหค้ณะการจัดการการ
ท่องเที่ยว เนือ่งจากหลักสูตรของคณะดังกล่าวผ่านการต่ออายุการรับรอง 
TedQual จ านวน 2 หลักสูตร หลักสูตรละ 150,000 บาท (2) ด าเนนิการขอรับ
การรับรอง AUN-QA ประกอบด้วยค่าต่ออายุสมาชิก และค่าด าเนนิการตรวจ
ประเมนิ AUN slot 4 จ านวน 2 หลักสูตร และ (3) การด าเนนิการรับรอง ISO 
ขอนมุติังบใหส้ านกับรรณสารการพัฒนา ส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศ และกอง
บริหารทรัพยากรบคุคล
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

 - กองแผนงาน

2) ยทุธศาสตร์ "Product Excellence"
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26  - โครงการหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ
วิเคราะหข์้อมลูและ
เทคโนโลยีข้อมลู 
(Management of 
Analytics and Data 
Technologies)

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อผลิตบคุลากรด้านการจัดการวิเคราะหข์้อมลูและ
เทคโนโลยีข้อมลูเพื่อเปน็ก าลังส าคัญของประเทศไทยในการพัฒนาและประยุกต์การ
วิเคราะหข์้อมลูและเทคโนโลยีข้อมลูใหเ้กดิประโยชนสู์งสุดต่อองค์กร (2) เพื่อผลิต
นกัวิชาการด้านการจัดการวิเคราะหข์้อมลูและเทคโนโลยีข้อมลูเพื่อวิจัย พัฒนา ต่อยอด 
สร้างองค์ความรู้ใหมท่ี่เปน็ประโยชนต่์อวงการวิชาการและหนว่ยงานทั่วไป
 - วิธีการด าเนนิงาน : จัดการเรียนการสอน
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : สร้างบคุลากรที่มคีวามเข้าใจปญัหาธุรกจิและสามารถ
ประยุกต์ใช้เทคนคิการวิเคราะหข์้อมลูและเทคโนโลยีข้อมลูได้อย่างมปีระสิทธิภาพในการ
แกไ้ขปญัหาและพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรได้
 - งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท (เงินทุนคณะ (เงินอดุหนนุพัฒนาหลักสูตร/ 
ประกนัคุณภาพ))

 - ด าเนนิการแล้วเสร็จ โดยได้เปดิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
การจัดการวิเคราะหข์้อมลูและเทคโนโลยีข้อมลู (Management of Analytics 
and Data Technologies) เพื่อผลิตบณัฑิตใหม้คีวามเข้าใจปญัหาธุรกจิและ
สามารถประยุกต์ใช้เทคนคิการวิเคราะหข์้อมลูและเทคโนโลยีข้อมลูได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในการแกไ้ขปญัหาและพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรได้
 - ผลสัมฤทธ์ิ : หลักสูตรสามารถเปดิรับนกัศึกษาได้ในภาค 1/2564 และสามารถ
รับนกัศึกษาได้ 40 คนต่อปกีารศึกษา
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

 - คณะสถิติ
ประยุกต์

27  - โครงการเตรียมความ
พร้อมเพื่อรับการตรวจ
ประเมนิตามเกณฑ์ EPAS

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อใหค้วามรู้แกผู้่บริหารของวิทยาลัยนานาชาติเร่ืองการ
ขอการรับรองมาตรฐานจาก EPAS และเพื่อใหบ้คุลากรทุกคนมคีวามเข้าใจเร่ืองมาตรฐาน
หลักสูตรแบบ EPAS (2) เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการด าเนนิงานไปสู่การได้รับมาตรฐาน
หลักสูตรจาก EPAS และก าหนดผู้รับผิดชอบในกจิกรรมหลักต่างๆ 
 - งบประมาณที่ได้รับ : 500,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ยังไมไ่ด้ด าเนนิการ เนือ่งจากหนว่ยงานผู้จัดการอบรมในทวีปยุโรปงดการจัด
อบรมเพราะการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม ่2019

 - วิทยาลัย
นานาชาติ

15 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

28  - โครงการเตรียมความ
พร้อมและการเข้ารับการ
รับรองคุณภาพหลักสูตรการ
จัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชนมหาบณัฑิต ตาม
หลักเกณฑ์ของเครือข่ายการ
ประกนัคุณภาพ
มหาวิทยาลัยอาเซียน

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการปรับปรุงกระบวนการ
พัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบณัฑิตหลังการ
ตรวจประเมนิเสมอืนจริงเพื่อใหพ้ร้อมตรวจประเมนิ (2) เพื่อเข้ารับการตรวจประเมนิ
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบณัฑิตใน Slot 4 ตามกรอบเวลาที่สถาบนั
ก าหนด 
 - วิธีการด าเนนิงาน : การตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาแบบออนไลน ์(Online/ Remote
 site visit)
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : (1) การเตรียมความพร้อมช่วงกอ่นการตรวจประเมนิจริง
และสามารถด าเนนิการไปด้วยความเรียบร้อย และทันกรอบเวลาที่สถาบนัก าหนด (2) การ
ด าเนนิการตรวจประเมนิจริงสามารถด าเนนิการด้วยความราบร่ืน และคาดว่าจะท าใหผู้้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเกดิความประทับใจด้านคุณภาพของสถาบนัและคณะ (3) หลักสูตรการ
จัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบณัฑิตผ่านการรับรอง AUN-QA ใน Slot 4 
 - งบประมาณที่ได้รับ : 421,800 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ด าเนนิการแล้วเสร็จ โดยหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบณัฑิต
ได้ตรวจประเมนิ AUN-QA Slot 4 ในรูปแบบ Online/ Remote site visit 
ระหว่างวันที่ 15 - 19 มนีาคม 2564 
 - ผลสัมฤทธ์ิ : หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบณัฑิตได้รับการ
ตรวจประเมนิตามหลักเกณฑ์ AUN-QA รวมทั้งมกีารจัดท าสรุปผลการจัดกจิกรรม
 - ข้อเสนอแนะของการด าเนนิโครงการ : ควรมกีารจัดท าคู่มอืการจัดกจิกรรม
กรณีมกีารตรวจประเมนิคุณภาพแบบ Online ส าหรับระดับสถาบนัและคณะ 
เพื่อใหก้ารด าเนนิการในอนาคตสามารถวางแผนเร่ืองบประมาณ และขัน้ตอนการ
ปฏิบติังานได้ชัดเจนมากขึน้
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : 180,000 บาท (ร้อยละ 42.67 ของงบประมาณที่
ได้รับ)

 - คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์

16 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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29  - โครงการพัฒนาระบบการ
เรียนการสอน แบบ 
E-learning

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนแบบ 
E-Learning ที่รองรับทั้งในรูปแบบทั่วไปและรูปแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ใหค้รอบคลุม
เนือ้หาของบทเรียนอย่างครบถ้วน (2) เพื่อใหผู้้เรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนและเรียนรู้ด้วย
ตนเองในหวัข้อต่างๆ ได้ทันที ทุกเวลา จากทุกสถานที่และสามารถกลับมาเรียนบทเรียน
ย้อนหลังได้ (3) เพื่อใหผู้้เรียนเกดิผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึน้จากการใช้ระบบการเรียน
การสอนแบบ E–Learning (4) เพื่อใหค้ณะมรีะบบการเรียนการสอนแบบ E-Learning ที่
สามารถน าไปต่อยอดท าเปน็หลักสูตรออนไลนใ์นอนาคต เมือ่คณะมคีวามพร้อม เพื่อให้
บคุคลภายนอกที่สนใจสามารถลงทะเบยีนเรียนได้
 - วิธีการด าเนนิงาน : จัดซ้ือ Account จากแพลตฟอร์มระบบ E-Learning ส าหรับ
นกัศึกษาของคณะ
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : (1) ผู้เรียนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้จากบทเรียน 
E-Learning ที่คณะจัดท าขึน้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ (2) ผู้เรียนที่เรียนผ่านบทเรียน 
E-Learning ที่พัฒนาขึน้ สามารถน าไปต่อยอดสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาอืน่ๆ เพื่อกอ่ใหเ้กดิการเรียนรู้ที่มคุีณภาพมากขึน้ (3) คณะมี
เคร่ืองมอืที่ช่วยพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่หลากหลายมากขึน้ อนั
น าไปสู่การพัฒนาบคุลากรของประเทศอย่างมคุีณภาพ (4) คณะมรีะบบการเรียนรู้แบบ 
E-Learning ที่สามารถน าไปต่อยอดท าเปน็หลักสูตรออนไลนใ์นอนาคต เมือ่คณะมคีวาม
พร้อม
 - งบประมาณที่ได้รับ : 340,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบ e-Learning โดยได้
จัดซ้ือ  Account จากแพลตฟอร์มระบบ E-Learning จ านวน 200 Account 
แกน่กัศึษาของคณะแล้ว
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : 60,800 บาท (ร้อยละ 17.88 ของงบประมาณที่
ได้รับ)

 - คณะพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย์

30  - โครงการรับรองหลักสูตรสู่
มาตรฐานระดับสากล 
THE-ICE

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อเตรียมการขอรับการรับรองจาก International Centre 
of Excellence in Tourism and Hospitality Education (THE-ICE)
 - งบประมาณที่ได้รับ : 300,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - อยู่ระหว่างด าเนกิารเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก 
International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality 
Education (THE-ICE)
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : 120,000 บาท (ร้อยละ 40.00 ของงบประมาณที่
ได้รับ)

 - คณะการ
จัดการการ
ท่องเที่ยว

31  - โครงการพัฒนาคุณภาพสู่
สากล

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อใหบ้คุลากรคณะได้รับความรู้และมคีวามเข้าใจเกณฑ์ 
AUN-QA และน าความรู้มาใช้ปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานสากล
 - วิธีการด าเนนิงาน : จัดการตรวจประเมนิ AUN-QA หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
 - งบประมาณที่ได้รับ : 250,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการปรับปรุงกระบวนการท างาน เพื่อเตรียมความพร้อม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม คณะพัฒนา
สังคมและส่ิงแวดล้อม ส าหรับรับการตรวจประเมนิ AUN-QA 
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

 - คณะพัฒนา
สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม

17 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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32  - โครงการประเมนิคุณภาพ
หลักสูตรประกนัคุณภาพ
การศึกษา ตามเกณฑ์ 
AUN-QA

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อใหห้ลักสูตรผ่านการรับรองการประกนัคุณภาพตามเกณฑ์
 AUN-QA
 - วิธีการด าเนนิงาน : (1) จัดท ารูปเล่ม SAR และเอกสารหลักฐานในการตรวจประเมนิ (2) 
เตรียมความพร้อมการตรวจประเมนิตามข้อก าหนดของ AUN-QA (3) ด าเนนิการตรวจ
ออนไลนต์ามข้อก าหนดของ AUN-QA (4) ประชุมเพื่อสรุปการด าเนนิการและปรับปรุง
หลักสูตรตาม AREA FOR IMPROVEMENT
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : หลักสูตรได้ AREA FOR IMPROVEMENT เพื่อพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตร
  - งบประมาณที่ได้รับ : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ด าเนนิการแล้วเสร็จ โดยได้จัดท ารูปเล่ม SAR และเอกสารหลักฐานของ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) คณะพัฒนาการ
เศรษฐกจิ และได้ตรวจประเมนิ AUN-QA Slot 4 ระหว่างวันที่ 15 - 19 มนีาคม 
2564 ในรูปแบบออนไลน ์
 - ผลสัมฤทธ์ิ : หลักสูตรผ่านการตรวจประเมนิและได้ AREA FOR 
IMPROVEMENT เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
 - ข้อเสนอแนะของการด าเนนิโครงการ : การจัดประเมนิ AUN-QA ออนไลนช์่วย
ลดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการตรวจ
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : 109,696 บาท (ร้อยละ 54.85 ของงบประมาณที่
ได้รับ)

 - คณะ
พัฒนาการ
เศรษฐกจิ

33  - โครงการประกนัคุณภาพ
การศึกษาสู่สากล

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อใหบ้คุลากรคณะมคีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัระบบ
ประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนั และมส่ีวนร่วมในการด าเนนิงานประกนัคุณภาพ
การศึกษาทั้งในระดับคณะและสถาบนั (2) เพื่อใหบ้คุลากรคณะมคีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนนิการที่เปน็เลิศ (EdPEx) และ AUN-QA ในการ
ร่วมกนัพัฒนากระบวนการปฏิบติังาน เพื่อเปน็แนวปฏิบติัที่ดีในการประกนัคุณภาพ
การศึกษาของคณะ (3) เพื่อสร้างระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาคณะ โดย
มอบหมายหนา้ที่ความรับผิดชอบใหก้บับคุลากรตามต าแหนง่งานในก ากบัดูแลตัวบง่ชีใ้ห้
เปน็ไปตามเปา้หมาย
 - วิธีการด าเนนิงาน : ด าเนนิการจัดกจิกรรมต่างๆ เพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
คณะ
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : (1) บคุลากรคณะมคีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนนิการที่เปน็เลิศ (EdPEx)/ AUN-QA และร่วมกนัขับเคล่ือน
แผนพัฒนาคุณภาพสู่สากล พ.ศ. 2558 - 2565 (2) บคุลากรของคณะได้ร่วมกนัพัฒนา
กระบวนการปฏิบติังานสู่มาตรฐานสากล และจัดท าเอกสารรายงานการประเมนิตนเองตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนนิการที่เปน็เลิศ (EdPEx)/ AUN-QA
 - งบประมาณที่ได้รับ : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการ ดังนี ้(1) ประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมรับการตรวจ
ประเมนิตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA (2) ส่งอาจารย์เข้าอบรมหลักสูตรผู้ประเมนิ 
AUN-QA (3) จัดจ้างผู้ทรงคุณวุฒิ/ ผู้เชีย่วชาญภายนอกตรวจประเมนิรับรอง
คุณภาพ (4) ค่าแปลรายงานประเมนิตนเอง (ภาษาองักฤษ) ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
 - ปญัหา/ อปุสรรค : สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ
ใหม ่2019 มผีลต่อการด าเนนิโครงการ
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

 - คณะนเิทศ
ศาสตร์และ
นวัตกรรมการ
จัดการ

18 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

34  - โครงการ NIDA Quality 
Award ประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2563

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อส่งเสริมใหค้ณะ/ วิทยาลัยพัฒนาระบบคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานสากล (2) เพื่อยกย่องและสร้างส่ิงจูงใจใหก้บัผู้ปฏิบติังานในการด าเนนิงาน
จนประสบผลส าเร็จ โดยมรีางวัลเปน็ส่ือกลาง และ (3) เพื่อใหค้ณะ/ วิทยาลัยที่ได้รับรางวัล 
สามารถพัฒนาจนเปน็แบบอย่าง ถ่ายทอดและกระตุ้นใหเ้กดิการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการ
ด าเนนิงานใหก้บัคณะ/ วิทยาลัย
 - งบประมาณที่ได้รับ : 158,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบนั)

 - ด าเนนิการแล้วเสร็จ โดยได้จัดการประกวด NIDA Quality Award ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมคีณะที่ได้รับรางวัล ดังนี ้(1) รางวัลที่ 1 ได้แก ่
คณะพัฒนาการเศรษฐกจิ ได้รับโล่ ประกาศ พร้อมเงินรางวัล จ านวน 80,000 
บาท (2) รางวัลที่ 2 ม ี2 คณะ ได้แก ่คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม และ
คณะสถิติประยุกต์ ได้รับประกาศ พร้อมเงินรางวัลคณะละ จ านวน 25,000 บาท 
และ (3) รางวัลที่ 3 ได้แก ่คณะการจัดการการท่องเที่ยว ได้รับประกาศ พร้อม
เงินรางวัล จ านวน 20,000 บาท
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : 150,000 บาท (ร้อยละ 94.94 ของงบประมาณที่
ได้รับ)

 - กองแผนงาน

35  - โครงการประกนัคุณภาพ
การศึกษา

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อใหห้ลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาภาษาและการ
ส่ือสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ AUN-QA
 - วิธีการด าเนนิงาน : ประชุมระดมสมอง ปรับแกก้ระบวนการด าเนนิการใหส้อดคล้องกบั
เกณฑ์ AUN-QA
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : หลักสูตรมคีวามนา่เชือ่ถือมากขึน้
 - งบประมาณที่ได้รับ : 150,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการประชุมระดมสมอง และปรับแกก้ระบวนการด าเนนิงาน
เพื่อใหห้ลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาภาษาและการส่ือสาร (หลักสูตร
นานาชาติ) มคีวามนา่เชือ่ถือ และสอดคล้องกบัเกณฑ์ AUN-QA เพื่อเตรียมรับ
การตรวจประเมนิต่อไป
 - ปญัหา/ อปุสรรค : ในการตรวจประเมนิ AUN-QA รอบต่อไปอาจมกีารเปล่ียน
เกณฑ์การประเมนิจาก Version 3 เปน็ Version 4
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : 17,500 บาท (ร้อยละ 11.67 ของงบประมาณที่
ได้รับ)

 - คณะภาษา
และการส่ือสาร

36  - โครงการเปดิหลักสูตร
ใหม่/ ปรับปรุงหลักสูตร 
ระดับปริญญาโท/ ปริญญา
เอก

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อสร้างหลักสูตรใหม่ๆ  ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
 - วิธีการด าเนนิงาน : ปรับปรุงหลักสูตรใหม้คีวามทันสมยั และสอดคล้องกบัความต้องการ
ของสังคม โดยมกีารประชุมระดมสมอง มกีารส ารวจความคิดเหน็จากผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย มี
การวิพากษห์ลักสูตร มกีารจัด Focus Group มกีารสัมภาษณ์นกัศึกษาเกา่ นกัศึกษาปจัจุบนั
 ตลอดจนผู้ที่จะมาเปน็นกัศึกษาต่อไปในอนาคต
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : หลักสูตรมคีวามทันสมยั สอดคล้องกบัความต้องการของ
สังคม
 - งบประมาณที่ได้รับ : 100,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ด าเนนิการแล้วเสร็จ โดยได้ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะภาษา
และการส่ือสารใหม้คีวามทันสมยั และสอดคล้องกบัความต้องการของสังคม โดย
ประชุมระดมสมอง ส ารวจความคิดเหน็จากผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย วิพากษห์ลักสูตร 
จัด Focus Group สัมภาษณ์นกัศึกษาเกา่ นกัศึกษาปจัจุบนั ตลอดจนผู้ที่จะมา
เปน็นกัศึกษาต่อไปในอนาคต
 - ผลสัมฤทธ์ิ : หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะภาษาและการส่ือสารมคีวาม
ทันสมยั สอดคล้องกบัความต้องการของสังคม
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

 - คณะภาษา
และการส่ือสาร

19 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

37  - โครงการสัมมนา
พัฒนาการเรียนการสอน
คณะนติิศาสตร์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
ด าเนนิงานของคณะ เพื่อพัฒนาความเปน็เลิศในการปฏิบติังานของบคุลากรภายในคณะ 
 - วิธีการด าเนนิงาน : (1) ประชุมก าหนดทิศทางการด าเนนิงานของคณะภายใต้ผู้บริหารชุด
ใหม ่พร้อมทั้ง ระดมความคิดเหน็ของบคุลากรสายวิชาการและสายสนบัสนนุ (2) กจิกรรม
เชิงปฏิบติัการร่วมกนั ระหว่างบคุลากรสายวิชาการและสายสนบัสนนุของคณะ
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : (1) บคุลากรรับรู้ถึงทิศทางการด าเนนิงานของคณะ
ภายใต้นโยบายผู้บริหารใหม ่(2) บคุลากรมคีวามผูกพันกนั (3) บคุลากรได้มโีอกาสเปดิโลก
ทัศน ์มขีวัญและก าลังใจที่ดีในการกลับมาปฏิบติังาน
 - งบประมาณที่ได้รับ : 100,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ด าเนนิการแล้วเสร็จ โดยได้จัดการประชุม กจิกรรมเชิงปฏิบติัการ และระดม
ความคิดเหน็เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนนิงานของคณะนติิศาสตร์ ระหว่างวันที่ 
21 - 23 ธันวาคม 2563 โดยมบีคุลากรสายวิชาการและสายสนบัสนนุของคณะ
เข้าร่วม จ านวน 20 คน
 - ผลสัมฤทธ์ิ : คณะมทีิศทางการด าเนนิงานภายใต้นโยบายผู้บริหารใหม่
 - ข้อเสนอแนะของการด าเนนิโครงการ : ควรมกีจิกรรมเสริมสร้างก าลังใจและ
ความผูกพันใหก้บับคุลากรอย่างต่อเนือ่ง เพื่อใหบ้คุลากรมคีวามรักองค์กร
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : 88,386 บาท (ร้อยละ 88.39 ของงบประมาณที่
ได้รับ)

 - คณะนติิศาสตร์

38  - โครงการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรนานาชาติและ
หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ
โดยภาพรวมของสถาบนั 
(NIDA IP)

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกและเผยแพร่หลักสูตรนานาชาติ
และหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติต่างๆ ของสถาบนั (2) เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ภาพลักษณ์ของสถาบนัใหเ้ปน็ที่รู้จักแกน่านาประเทศ (3) เพื่อเปน็การขับเคล่ือนนโยบายเชิง
รุกของสถาบนัในการเพิ่มจ านวนนกัศึกษานานาชาติภายใต้แนวทาง Internationalization 
of NIDA  
 - วิธีการด าเนนิงาน : จัดส่งข้อมลูของสถาบนัไปยังกลุ่มเปา้หมายทางไปรษณีย์
อเิล็กทรอนกิส์ น ารูปแบบ NIDA IP ไปมอบใหก้ลุ่มเปา้หมาย 
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : (1) จัดกจิกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติและ
หลักสูตรฝึกอบรมโดยภาพรวมของสถาบนัในกลุ่มเปา้หมายอย่างนอ้ยปลีะ 2 คร้ัง เช่น การ
ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือส่งเปน็ลักษณะของ E-brochure เปน็ต้น (2) ร่วมจัด
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกไปยังกลุ่มเปา้หมายหรือร่วมจัดงานแสดงนทิรรศการการศึกษา
ภายในประเทศกบักองบริการการศึกษา (ถ้าม)ี อย่างนอ้ยปลีะ 1 คร้ัง (3) นกัศึกษา
นานาชาติจากกลุ่มเปา้หมายที่สมคัรเข้าศึกษาต่อยังสถาบนัฯจ านวนอย่างนอ้ย 2 คนต่อปี
 - งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบนั)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรฝึกอบรม
โดยภาพรวมของสถาบนัไปยังกลุ่มเปา้หมาย โดยส่งเอกสารทางไปรษณีย์/ 
E-brochure รวมทั้งน ารูปแบบ NIDA IP ไปมอบใหก้ลุ่มเปา้หมาย และจัดพิมพ์
รูปแบบ NIDA IP เพิ่มเติม
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

 - กองงาน
ผู้บริหาร

20 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

39  - โครงการการพัฒนางาน
เชิงคุณภาพและการประเมนิ
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปกีารศึกษา 2564

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อจัดกจิกรรมพัฒนางานเชิงคุณภาพในส่วนที่เกีย่วข้อง
กบัเกณฑ์ประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน สนบัสนนุการบรรลุเปา้หมายเกณฑ์ประกนั
คุณภาพการศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก กอ่นตรวจประเมนิคุณภาพ
การศึกษาภายในทั้งศูนย์การศึกษาในที่ต้ังและนอกสถานที่ต้ัง (2) เพื่อจัดการตรวจประเมนิ
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2563 ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้ง
ศูนย์การศึกษาในที่ต้ังและนอกสถานที่ต้ัง
 - วิธีการด าเนนิงาน : จัดท าเปน็โครงการย่อย 2 โครงการ ได้แก ่(1) การจัดกจิกรรมการ
พัฒนางานเชิงคุณภาพเพื่อสนบัสนนุงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ปกีารศึกษา 2563
 และ (2) การตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญา
เอก ประจ าปกีารศึกษา 2563 
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : (1) การพัฒนางานเชิงคุณภาพการการตรวจประเมนิจะ
ส่งเสริมใหก้ารตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2563 เปน็ไปด้วย
ความเรียบร้อย (2) การเตรียมความพร้อมกอ่นการตรวจประเมนิ จะท าใหค้ณะกรรมการมี
ความประทับใจ และอาจจะส่งผลดีต่อการประเมนิกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์
 - งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ยังไมไ่ด้ด าเนนิการ เนือ่งจากคณะมกี าหนดจัดกจิกรรมการพัฒนางานเชิง
คุณภาพเพื่อสนบัสนนุงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ปกีารศึกษา 2563 
และการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก ประจ าปกีารศึกษา 2563 ในช่วงคร่ึงหลังของปงีบประมาณ

 - คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์

40  - โครงการประเมนิผล
หลักสูตร

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อทราบสัมฤทธ์ิผลของการจัดหลักสูตร ซ่ึงประกอบด้วย
ความพึงพอใจในด้านต่างๆ
 - งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ยังไมไ่ด้ด าเนนิการประเมนิผลหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะภาษาและ
การส่ือสาร เนือ่งจากมจี านวนนกัศึกษานอ้ย หากด าเนนิการประเมนิผลอาจจะท า
ใหผ้ลที่ออกมาไมเ่ที่ยงตรง

 - คณะภาษา
และการส่ือสาร

41  - โครงการรับรองหลักสูตรสู่
มาตรฐานระดับสากล 
UNWTO

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อรับการตรวจประเมนิหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก
 ในระดับมาตรฐานสากล จาก UNWTO.TedQual
 - ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ : คณะการจัดการการท่องเที่ยวเปน็ที่รู้จักอย่างกว้างขวางขึน้ 
สร้างเครือข่ายความร่วมมอืเพิ่มมากขึน้ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีใหก้บัองค์กร 
 - งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ยังไมไ่ด้ด าเนนิการ  - คณะการ
จัดการการ
ท่องเที่ยว

42  - โครงการประกนัคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพื่อความ
เปน็เลิศ EdPEx/AUN-QA

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อก ากบัดูแลมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดมความคิดในการพัฒนางานประกนัคุณภาพการศึกษา 
และจัดท ารายานการประเมนิตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ
 - งบประมาณที่ได้รับ : 30,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ยังไมไ่ด้ด าเนนิการประกนัคุณภาพการศึกษา เนือ่งจากคณะมกี าหนดการ
ด าเนนิโครงการระหว่างเดือนมถิุนายน - กนัยายน 2564

 - คณะนติิศาสตร์

21 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

43  - โครงการส่งเสริมและ
สนบัสนนุด้านประเมนิผล
หลักสูตร

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อประเมนิหลักสูตรและบริบทของหลักสูตร ซ่ึงประกอบไป
ด้วยการประเมนิความชัดเจนและความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กบัโครงสร้างและเนือ้หา
ของหลักสูตร
 - วิธีการด าเนนิงาน : สัมมนาและแบง่กลุ่มย่อยตามหลักสูตร
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : ทราบถึงความต้องการของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย
 - งบประมาณที่ได้รับ : 20,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการเพื่อเตรียมจัดสัมมนาและแบง่กลุ่มย่อยตามหลักสูตร 
เพื่อประเมนิหลักสูตรและบริบทของหลักสูตร ประกอบด้วยการประเมนิความ
ชัดเจนและความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กบัโครงสร้างและเนือ้หาของหลักสูตร
 รวมทั้งได้ทราบข้อเสนอแนะและความคิดเหน็เกีย่วกบัหลักสูตร ทั้งนี ้คาดว่าจะ
จัดกจิกรรมดังกล่าวในเดือนมถิุนายน 2564
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

 - คณะพัฒนา
สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม

44  - โครงการพัฒนาหลักสูตร
ใหม่

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อผลิตบณัฑิตระดับปริญญาโทที่มคุีณภาพสูงด้านนวัตกรรม
ทางสังคมและการพัฒนาที่ย่ังยืน
 - วิธีการด าเนนิงาน : จัดกจิกรรมวิพากษห์ลักสูตรใหม ่โดยคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้
บณัฑิต และนกัศึกษา 
 - งบประมาณที่ได้รับ : 15,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการจัดกจิกรรมวิพากษห์ลักสูตรศิลปศาสตมหาบณัฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมทางสังคมและการพัฒนาที่ย่ังยืน (หลักสูตรนานาชาติ) โดย
คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บณัฑิต และนกัศึกษา ทั้งนี ้คาดว่าจะจัดกจิกรรมใน
เดือนพฤษภาคม 2564
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

 - คณะพัฒนา
สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม

45  - โครงการพัฒนาระบบ
ประกนัคุณภาพการศึกษา

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อใหเ้กดิการแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา
 - วิธีการด าเนนิงาน : จัดประเมนิหลักสูตรของคณะ 
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการจัดท ารายงานตรวจประเมนิคุณภาพหลักสูตรของคณะ
พัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม และจัดการตรวจประเมนิหลักสูตร
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

 - คณะพัฒนา
สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม

46  - โครงการปรับปรุงหลักสูตร  - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อปรับปรุงหลักสูตรของคณะใหเ้ปน็ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2558
 - วิธีการด าเนนิงาน : ด าเนนิการจัดประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/ ประชุมคณาจารย์คณะ 
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : รายละเอยีดของหลักสูตรมคีวามเปน็ปจัจุบนั
 - งบประมาณที่ได้รับ : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรของณะพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/ ประชุมคณาจารย์คณะ 
เพื่อใหห้ลักสูตรต่างๆ ของคณะมคีวามเปน็ปจัจุบนั รวมทั้งจัดท ารายงาน สมอ.08
 จ านวน 4 หลักสูตร
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

 - คณะพัฒนา
สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม

22 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

47  - โครงการของศูนย์ส ารวจ
ความคิดเหน็ "นด้ิาโพล"

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ข้อมลู และข้อค้นพบ
เกีย่วกบัความคิดเหน็ของประชาชนที่มต่ีอการบริหารงานหรือต่อนโยบายของหนว่ยงาน
ภาครัฐ (2) เพื่อเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการส ารวจความคิดเหน็
ในมติิด้านเศรษฐกจิ การเมอืง สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม (3) เพื่อเผยแพร่ผลงาน 
(บริการ/ ผลิตภัณฑ์) ออกสู่สังคมเพื่อใหส้ถาบนัเปน็ที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
 - วิธีการด าเนนิงาน : ส ารวจความคิดเหน็ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยการสุ่ม
ตัวอย่างจากฐานข้อมลูตัวอย่างหลัก (Master Sample) หรือส ารวจด้วยวิธีการอืน่ๆ เช่น 
การตอบแบบสอบถามทางออนไลน/์ ภาคสนาม ประมวลผล และรายงานผลการส ารวจผ่าน
ส่ือต่างๆ 
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : รวบรวมมลูค่าส่ือที่ได้รับจากการเผยแพร่โพลสาธารณะ
ผ่านส่ือต่างๆ ไมน่อ้ยกว่า 150,000,000 บาทต่อปี
 - งบประมาณที่ได้รับ : 6,000,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบนั)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการส ารวจความคิดเหน็เผยแพร่โพลสาธารณะผ่านส่ือต่างๆ 
โดยส ารวจความคิดเหน็ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือส ารวจด้วยวิธีการ
อืน่ๆ เช่น การตอบแบบสอบถามทางออนไลน/์ ภาคสนาม ประมวลผล และ
รายงานผลการส ารวจผ่านส่ือต่างๆ ทั้งนี ้ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 - 31 มนีาคม 
2564 ได้เผยแพร่ผลการส ารวจสู่สาธารณะแล้ว จ านวน 26 เร่ือง ได้รับมลูค่าส่ือ
จากการเผยแพร่ จ านวน 40,770,747 บาท
 - ปญัหา/ อปุสรรค : เนือ่งจากมกีารหยุดด าเนนิการเกบ็ข้อมลูช่วงเดือนมกราคม
 2564 จึงท าใหผ้ลการด าเนนิงานไมเ่ปน็ไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : 835,776.92 บาท (ร้อยละ 13.93 ของ
งบประมาณที่ได้รับ)

 - ศูนย์ส ารวจ
ความคิดเหน็ 
"นด้ิาโพล"

48  - โครงการของศูนย์ศึกษา
การพัฒนาที่ย่ังยืนและ
เศรษฐกจิพอเพียง

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อรวบรวมข้อมลูเบือ้งต้นจากอดีตสู่ปจัจุบนัน ามาถอด
บทเรียนต้นแบบความส าเร็จของชุมชนดงขีเ้หล็ก จังหวัดปราจีนบรีุ จ านวน 6 ด้าน ดังนี ้
ด้านการจัดการชุมชนตนเอง ด้านการจัดการน้ าในชุมชน ด้านเกษตรหมนุเวียน ด้านกองทุน
ออมทรัพย์ ด้านผลิตภัณฑ์ท้องถิน่ และด้านการท่องเที่ยวชุมชน (2) เพื่อจัดท าหลักสูตร
ท้องถิน่ระดับชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ 1 ถึงมธัยมศึกษาปทีี่ 6 (3) เพื่อปรับปรุงหลักสูตร และ
พัฒนาหลักสูตร E-Learning เตรียมขยายเข้าสู่ Social lab ของสถาบนับณัฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ เพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนและสถานศึกษาที่สนใจ
 - วิธีการด าเนนิงาน : การถอดบทเรียน/ การจัดท าหลักสูตรท้องถิน่ 
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : มบีทเรียนชุมชนต้นแบบที่ประสบความส าเร็จด้วยตนเอง
 - งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบนั)

 - ยังไมไ่ด้ด าเนนิการส ารวจพื้นที่เพื่อด าเนนิการถอดบทเรียนต้นแบบความส าเร็จ
ของชุมชนดงขีเ้หล็ก จังหวัดปราจีนบรีุ จ านวน 6 ด้าน ดังนี ้ด้านการจัดการชุมชน
ตนเอง ด้านการจัดการน้ าในชุมชน ด้านเกษตรหมนุเวียน ด้านกองทุนออมทรัพย์ 
ด้านผลิตภัณฑ์ท้องถิน่ และด้านการท่องเที่ยวชุมชน ทั้งนี ้จะด าเนนิการระหว่าง
เดือนเมษายน - กนัยายน 2564

 - ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาที่
ย่ังยืนและ
เศรษฐกจิพอเพียง

3) ยทุธศาสตร์ "Services Excellences"

23 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

49  - โครงการของศูนย์
ประสานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนษุย์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ส าหรับ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ใหแ้กบ่คุลากรของสถาบนัทั้งอาจารย์ นกัวิจัย นกัศึกษา และ
บคุลากรที่เกีย่วข้อง (2) เพื่อใหท้ราบถึงวิธีปฏิบติัในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการ
พิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ (3) เพื่อเปดิโอกาสให้
ผู้เข้าร่วมการอบรมได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในการศึกษาวิจัยในมนษุย์ การ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ที่หลากหลายรูปแบบและสามารถน าไปปรับใช้ในแต่ละ
โครงการได้อย่างเหมาะสม (4) เพื่อส่งเสริมใหค้ณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนษุย์สามารถน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงใหส้อดคล้องกบัหนา้ที่ของคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์
 - งบประมาณที่ได้รับ : 1,085,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบนั)

 - อยู่ระหว่างเตรียมการจัดการอบรมเกีย่วกบัมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัยใน
มนษุย์ ทั้งนี ้เนือ่งจากเกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนาสาย
พันธ์ุใหม ่2019 จึงยังไมส่ามารถจัดอบรมได้ในระยะเวลาที่ผ่านมา
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

 - ศูนย์ประสาน
คณะกรรมการ
จริยธรรมการ
วิจัยในมนษุย์

24 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการ ดังนี ้(1) พัฒนาระบบสืบค้นและฐานข้อมลู กฎหมาย 
ระเบยีบ ข้อบงัคับของสถาบนั (ระบบ NIDA E-Regulation) คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในเดือนมถิุนายน 2564 (2) พัฒนาฐานข้อมลูการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ภายในสถาบนัใหส้ามารถดึงข้อมลูผ่าน Google Scholar เข้ามาไว้
ในระบบได้ แต่ในส่วนของฐานข้อมลู Scopus ยังไมส่ามารถด าเนนิการได้
เนือ่งจากต้องได้รับ Token หรือมกีารซ้ือฐานข้อมลูดังกล่าว
 - ปญัหา/ อปุสรรค : (1) ระบบ NIDA E-Regulation มคีวามล่าช้ากว่าที่
คาดการณ์ไว้ เนือ่งมาจากปญัหาการ recorded ข้อมลูในระบบ ต้องใช้เวลา
ค่อนข้างมาก ทั้งนี ้หนว่ยงานด้านบรรณสาร ได้เข้ามามส่ีวนช่วยเหลือในการ
ด าเนนิการดังกล่าว (2) การดึงข้อมลูจากฐานข้อมลู Scopus ไมส่ามารถดึงข้อมลู
จากฐานข้อมลูได้ เนือ่งจากจ าเปน็ต้องสมคัรสมาชิก Scopus ซ่ึงต้องเสียค่าใช้จ่าย
สูง 
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

50  - โครงการของศูนย์คลัง
ปญัญาและสารสนเทศ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพือ่เป็นศูนย์กลางในการวิเคราะห์และเป็นคลังข้อมูลเพือ่สร้าง
สารสนเทศในด้านต่างๆ ทีน่ าไปสู่การสร้างนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหาในการบริหารและการ
พัฒนา (2) เพือ่เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการ และสนับสนุนการเรียน
การสอนภายในสถาบัน และสนับสนุนคณาจารย์ของสถาบันในด้านการวิเคราะห์และการสร้าง
งานวิจัยเชิงนโยบาย (3) เพือ่สนับสนุนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์การ นักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนในด้านต่างๆ อันจะน าไปสู่การขยาย
ฐานข้อมูล เพือ่น ามาใช้วิเคราะห์และน าเสนอนโยบายและแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพือ่พัฒนา
ประเทศได้อย่างต่อเนือ่งและมีประสิทธิภาพ (4) เพือ่ให้บริการวิชาการแก่สังคม หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์การ นักวิชาการ นักศึกษา และประชาชน ในด้านคลังข้อมูลและการวิเคราะห์ 
ตลอดจนด าเนินกิจกรรมทางวิชาการในด้านต่างๆ เช่น การให้ค าปรึกษา การวิจัย การอบรม การ
เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ 
 - วิธีการด าเนินงาน : (1) โครงการจัดท าระบบสืบค้นและฐานข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ของสถาบัน (E-Regulation Phase II) (2) รวบรวมและดึงฐานข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ภายในสถาบันเพือ่ใช้ในการส่งเสริมภารกิจของสถาบัน เช่น Google Scholar, 
Scopus เป็นต้น (3) บริหารและพัฒนาระบบแบบสอบถามส าหรับแผนโครงการการศึกษาการสูงวัย
ในระยะยาวเพือ่ความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงวัยไทย : การส ารวจด้านสุขภาพ การสูงอายุ และการเกษียณ
ในประเทศไทยของศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ (4) ร่วมด าเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยท าหน้าทีผู้่บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง (Chief information Officer : CIO) และช่วยบริหารต าบล 2 ต าบล ของศูนย์สังคมวิจัย
ผู้สูงอายุ คือ ต าบลมะขามเฒ่า และต าบลหนองขุน่ อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท (5) โครงการ
พัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 (6) โครงการจัดท ารายงาน
และเคร่ืองมือติดตามสภาพการแข่งขันส าหรับตลาดโทรคมนาคมทีเ่กีย่วข้อง (7) โครงการจ้างที่
ปรึกษาโครงการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจ าปี 2564 
 - ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากโครงการ : สร้างระบบ NIDA E-regulation และฐานข้อมูลการตีพิมพ์
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ภายในสถาบัน เพือ่ใช้การส่งเสริมภารกิจของสถาบัน และ
ด าเนินงานเพือ่บริการวิชาการแก่ภาคสังคม หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจต่างๆ 
 - งบประมาณทีไ่ด้รับ : 1,000,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 - ศูนย์คลัง
ปญัญาและ
สารสนเทศ

25 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ
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51  - โครงการการพัฒนาโลจิ
สติกส์อตัโนมติัขัน้สูงเพื่อการ
เชือ่มโยงอจัฉริยะ 4.0

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อพัฒนาระบบนเิวศเพื่อการพัฒนาและใช้ก าลังคน
คุณภาพตรงความต้องการของประเทศ (2) เพื่อใหม้กี าลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบ
เศรษฐกจิสังคมของประเทศ
 - วิธีการด าเนนิงาน : สังเคราะห ์วิเคราะหง์านวิจัย จัดหาซอฟแวร์ simulation ส าหรับ
ระบบโลจิสติกส์ขัน้สูง PTV Vissim Advanced และซอฟแวร์ simulation ส าหรับระบบคน
เดินภายในอาคาร PTV Viswalk ตรวจสอบกล่ันกรองงานวิจัยสถาบนัและประสานงาน ซ้ือ
วัสดุและพัฒนาโปรแกรมและฐานข้อมลูสาหรับระบบ AGV 2 หุน่ยนต์ ซ้ือวัสดุและพัฒนา
ติดตามอจัฉริยะ MotionWork ติตต้ังระบบ Industrial Internet of Thing (IIoT) และ
ด าเนนิการวิเคราะหข์้อมลูโครงการ
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : ต้นแบบระบบระบบ Smart Mobility และ smart 
connectivity ส าหรับงานโลจิสติกส์อตัโมมติั มปีระสิทธิภาพ ลดระยะเวลาในการ
เคล่ือนย้ายสินค้านคลังสินค้า คาดว่าจะลดลง 15 - 20%
 - งบประมาณที่ได้รับ : 12,472,817 บาท (เงินแผ่นดิน)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการสังเคราะห ์วิเคราะหง์านวิจัย จัดหาซอฟแวร์ simulation
 ส าหรับระบบโลจิสติกส์ขัน้สูง PTV Vissim Advanced และซอฟแวร์ 
simulation ส าหรับระบบคนเดินภายในอาคาร PTV Viswalk ตรวจสอบ
กล่ันกรองงานวิจัยสถาบนัและประสานงาน ซ้ือวัสดุและพัฒนาโปรแกรมและ
ฐานข้อมลูสาหรับระบบ AGV 2 หุน่ยนต์ ซ้ือวัสดุและพัฒนาติดตามอจัฉริยะ 
MotionWork ติตต้ังระบบ Industrial Internet of Thing (IIoT) และ
ด าเนนิการวิเคราะหข์้อมลูโครงการ เพื่อจัดท าต้นแบบผลิตภัณฑ์ ดังนี ้(1) ระดับ
หอ้งปฎิบติัการระบบเชือ่มโยงการจัดการ smart logistics (2) ระดับอตุสาหกรรม
 ได้ต้นแบบระบบ Smart Mobility ส าหรับงานโลจิสติกส์อตัโมมติั 1 ต้นแบบ ซ่ึง
อยู่ได้ด าเนนิการแล้ว 25% และได้ต้นแบบระบบ smart connectivity ส าหรับ
งานโลจิสติกส์อตัโมมติั 1 ต้นแบบ ซ่ึงได้ด าเนนิการแล้ว 25%
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : 7,074,282 บาท (ร้อยละ 56.72 ของงบประมาณ
ที่ได้รับ)

 - คณะสถิติ
ประยุกต์

52  - โครงการศูนย์วิจัยและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
นวัตกรรม AI ด้วย
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
(Design Thinking)

 - วัตถุประงค์ของโครงการ : (1) เพื่อพัฒนาก าลังคนใหม้คีวามรู้ด้านการใช้เทคโนโลยี AI 
และแนวคิดของ Design Thinking ส าหรับตลาดแรงงาน (2) เพื่อสร้างหลักสูตรฝึกอบรม
ด้านเทคโนโลยี AI 
 - งบประมาณที่ได้รับ : 10,568,783 บาท (งบประมาณแผ่นดิน)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการพัฒนาหลักสูตร AI Strategy รวมถึงพัฒนาก าลังคนปอ้น
ตลาดแรงงานที่สามารถท างานโดยใช้เทคโนโลยี AI หรือพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี
ด้าน AI รวมทั้งพัฒนาInnovation Hub ที่รวบรวม AI Applications เพื่อใหเ้ปน็
ศูนย์เรียนรู้ Technology ใหม่ๆ  ในยุค Digital Disruption ทั้งนี ้ได้ด าเนนิการ 
ดังนี ้(1) อบรมหลักสูตร Technological Data-Driven Design: Design 
Thinking for AI Initiatives คร้ังที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 - 7 มนีาคม 2564 เพื่อ
ทดสอบและประเมนิหลักสูตร AI Strategy Feedback ที่ได้รับจากการจัด
ฝึกอบรมคร้ังแรกได้ถูกน ามาปรับปรุงหลักสูตร AI Strategy เพื่อใหค้รอบคลุมถึง
เนือ้หาทั้ง 7 Modules และ (2) คัดเลือกเทคโนโลยี AI ที่เหมาะสมกบัการน ามา
ประยุกต์ใช้ในภาคธุรกจิและอตุสาหกรรม ปจัจุบนัได้มกีารปรับงบประมาณให้
เหมาะสมกบั AI Technologies และอยู่ในระหว่างการทดสอบ Technologies 
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

 - คณะ
บริหารธุรกจิ

4) ยทุธศาสตร์ "Academic Excellence"

26 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

53  - โครงการการพัฒนา
ก าลังคนใน
ภาคอตุสาหกรรมท่องเที่ยว
ภายใต้คุณค่าส่งมอบโดย
ปญัญาประดิษฐ์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อศึกษาโครงสร้างก าลังคนและโครงสร้างดิจิทัลและ
ปญัญาประดิษฐ์ในอตุสาหกรรมท่องเที่ยว (2) เพื่อระบคุุณค่าส่งมอบด้วยดิจิทัลและ
ปญัญาประดิษฐ์ และช่องว่างด้านการพัฒนาก าลังคนเพื่อตอบสนองการพัฒนาและการใช้
ประโยชนจ์ากปญัญาประดิษฐ์ของอตุสาหกรรมท่องเที่ยว (3) เพื่อระบแุละออกแบบงานแหง่
อนาคต (Future of work) ของอตุสาหกรรมท่องเที่ยว (4) เพื่อพัฒนาบคุลากรใน
อตุสาหกรรมท่องเที่ยวใหม้คีวามรู้ความเข้าใจถึงงานในอนาคตและทักษะที่จ าเปน็ต่อการ
ท างานภายใต้การใช้ปญัญาประดิษฐ์ (5) เพื่อพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาและข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในเร่ืองการน าปญัญาประดิษฐ์ไปใช้เพื่อพัฒนาก าลังคนในภาคอตุสาหกรรมท่องเที่ยว
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : ผลการวิจัยและข้อเสนอแนะเปน็ประโยชนต่์อการพัฒนา
ก าลังคนในอตุสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อการท างานในอนาคตที่ขับเคล่ือนด้วยปญัญาประดิษฐ์ 
และสามารถน าไปสู่การต่อยอดเชิงนโยบายการพัฒนาอตุสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ
 - งบประมาณที่ได้รับ : 6,134,000 บาท (เงินแผ่นดิน)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการวิเคราะหท์ุนมนษุย์ตามแนวคิดโซ่คุณค่าทุนมนษุย์ ซ่ึง
เชือ่มโยงกลยุทธ์ของธุรกจิ องค์กร และอตุสาหกรรม เข้ากบักจิกรรมการบริหาร
ทุนมนษุย์ และน ามาใช้วิเคราะหช์่องว่างระหว่างคุณค่าใหมจ่ากดิจิทัลและ
ปญัญาประดิษฐ์ที่ธุรกจิ องค์กร และอตุสาหกรรมต้องการ และวิเคราะหคุ์ณค่าที่
ก าลังคนส่งมอบ 
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

 - คณะพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย์

54  - โครงการอบรมความรู้ 
และทักษะทางด้าน
ปญัญาประดิษฐ์เพื่อการ
ส่ือสารอย่างปลอดภัยและ
สร้างสรรค์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเผยแพร่ความรู้พื้นฐานด้านปญัญาประดิษฐ์ และ
ทักษะการใช้เทคโนโลยีปญัญาประดิษฐ์ สอดคล้องกบับริบทในอาชีพ องค์กร หรือสังคมของ
กลุ่มเปา้หมาย (2) เพื่อการยกระดับทักษะส าหรับบคุลากรวัยท างาน (Re-skill/ Up-skill) 
เพื่อรองรับการประกอบอาชีพที่ต้องมทีักษะเกีย่วข้องกบัการใช้เทคโนโลยีปญัญาประดิษฐ์ใน
อนาคต
 - วิธีการด าเนนิงาน : การด าเนนิการด้านจริยธรรมงานวิจัย น าส่งข้อเสนองานวิจัย การ
ด าเนนิการวิจัยภาคสนาม เกบ็ข้อมลูภาคสนาม การประมวลผลและวิเคราะหข์้อมลู 
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : (1) การเปน็ผู้น าการเปล่ียนแปลง (Change Agent) (2) 
พัฒนาหลักสูตรการอบรมจะน ามาจัดการในรูปแบบการเรียนรู้ในระบบออนไลน ์(Massive 
Open Online Courses - MOOCs) เพื่อใหเ้ปน็ความรู้ที่สามารถน ามาถ่ายทอดซ้ าได้อกี (3)
 เพื่อพัฒนาใหผู้้ที่เข้ารับการอบรมได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาต่อ หรือสามารถสะสมหนว่ย
กติเพื่อเทียบโอนเข้าสู่การศึกษาในระบบได้ต่อไปจัดการอบรม การประเมนิผลการอบรม 
 - งบประมาณที่ได้รับ : 5,874,000 บาท (งบประมาณแผ่นดิน)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการวิจัยเพื่อจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมด้านปญัญาประดิษฐ์เพื่อ
การส่ือสารอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยคาดว่าจะจัดอบรม จ านวน 6 รุ่น 
แบง่เปน็ (1) ผู้เข้าอบรมกลุ่มนกัวิชาการและวิชาชีพ จ านวน 1 รุ่น และ (2) กลุ่ม
พนกังาน ผู้ประกอบการ SME รายใหม ่บคุลากรในองค์กรภาครัฐ และเอกชน 
ประชาชนทั่วไป จ านวน 5 รุ่น
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : 923,690.37 บาท (ร้อยละ 15.73 ของ
งบประมาณที่ได้รับ)

 - คณะนเิทศ
ศาสตร์และ
นวัตกรรมการ
จัดการ
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 - คณะบริหาร
การพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพือ่วิเคราะห์บริบทของการจัดการส่ิงแวดล้อมจากภูมิปัญญา
ท้องถิน่ของผู้สูงอายุ (2) เพือ่วิเคราะห์ศักยภาพของผู้สูงอายุในการถ่ายโอนองค์ความรู้ด้านการ
จัดการส่ิงแวดล้อมจากผู้สูงอายุสู่เด็กและการรับความรู้ของเด็กจากผู้สูงอายุ (3) เพือ่วิเคราะห์
องค์ประกอบของหลักสูตรด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมโดยภูมิปัญญาท้องถิน่ ส าหรับถ่ายโอนองค์
ความรู้จากผู้สูงอายุสู่เด็ก (4) เพือ่พัฒนาหลักสูตรด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมโดยภูมิปัญญาท้องถิน่ 
ส าหรับถ่ายโอนองค์ความรู้จากผู้สูงอายุสู่เด็ก
 - วิธีการด าเนินงาน : (1) คัดเลือกชุมชนเป้าหมายทีเ่หมาะสมใน 5 ภูมิภาค โดยการทบทวนข้อมูล
จากเอกสารทีเ่กีย่วข้องกรณีศึกษา เพือ่หาชุมชนเป้าหมาย (2) วิเคราะห์บริบท สถานการณ์ ความ
ต้องการในการพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิน่ในการจัดการส่ิงแวดล้อม โดยการทบทวน
งานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง และการลงไปศึกษาวิจัยในพืน้ทีจ่ริง ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก และการท า
สนทนากลุ่ม (focus group) (3) วิเคราะห์องค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิน่ในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยการลงไปศึกษาวิจัยในพืน้ทีจ่ริง ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก (4) 
วิเคราะห์ความสามารถ หรือศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ (5) ออกแบบหลักสูตรด้านการ
จัดการส่ิงแวดล้อมโดยภูมิปัญญาท้องถิน่โดยการมีส่วนร่วมของผู้ทีม่ีส่วนเกีย่วข้องกับผู้สูงอายุ (6) 
ลงพืน้ทีเ่พือ่ทดลองใช้หลักสูตรด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมโดยภูมิปัญญาท้องถิน่ จ านวน 10 แห่ง ใน
 5 ภูมิภาค ได้แก่ กลาง เหนือ ใต้ ตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคละ 2 แห่ง 
(7) ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมโดยภูมิปัญญาท้องถิน่ ให้
เหมาะสมกับบริบท น าหลักสูตรไปใช้จริงในชุมชนต้นแบบทีคั่ดเลือกพืน้ทีท่ัง้ 5 ภูมิภาคของประเทศ
ไทย (8) การทดลองใช้หลักสูตร ผู้วิจัยด าเนินการทดลองแบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลัง โดยใช้
แบบสอบถามประเมินตนเองเกีย่วกับทักษะทางปัญญาให้ผู้สูงอายุท าการประเมินก่อน (9) ท าการ
ประเมินความรู้ผู้สูงอายุจากการน าหลักสูตรด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมโดยภูมิปัญญาท้องถิน่ไปใช้
ในเชิงปฏิบัติ ผ่านการสนทนากลุ่ม (Focus Group) (10) ประเมินผลการด าเนินโครงการ เขียน
รายงาน และเผยแพร่สู่สาธารณะชนต่อไป
 - ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากโครงการ : (1) เพือ่น าข้อมูลทีไ่ด้จากงานวิจัยมาช่วยในการพัฒนาการ
เรียนรู้และเพิม่ประสิทธิภาพการจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชน (2) ส่งเสริมการมีบทบาทของผู้สูงอายุใน
การจัดการส่ิงแวดล้อมโดยภูมิปัญญาท้องถิน่ (3) กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ทัง้ในผู้สูงอายุและในเด็ก 
อย่างน้อย 10 แห่ง ภายในระยะเวลา 1 ปี (4) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง
เพือ่ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพและความพร้อมทีจ่ะเป็นต้นแบบของการจัดการส่ิงแวดล้อม
ชุมชน เพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ลดปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมในชุมชน และสามารถ
ขยายผลไปสู่ชุมชนอืน่ได้
 - งบประมาณทีไ่ด้รับ : 5,610,000 บาท (งบประมาณแผ่นดิน)

55  - โครงการการพัฒนา
หลักสูตรด้านการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมโดยภูมปิญัญา
ท้องถิน่เพื่อถ่ายโอนองค์
ความรู้จากวัยเกษยีณสู่วัย
กระเตาะ

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการเกบ็แบบสอบถามกบัผู้สูงอายุและวิเคราะหผ์ล รวมถึง
สัมภาษณ์ข้อมลูเชิงคุณภาพและการสนทนาแบบกลุ่ม วิเคราะหผ์ลโดยรวม เพื่อ
น ามาสรุปและจัดท าหลักสูตรด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมโดยภูมปิญัญาท้องถิน่
เพื่อถ่ายโอนองค์ความรู้จากวัยเกษยีณสู่วัยกระเตาะ เพื่อใหผู้้สูงอายุมคีวามรู้และ
ความสามารถในการถ่ายโอนความรู้ด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม และวัยกระเตาะ
มคีวามรู้ด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : 583,000 บาท (ร้อยละ 10.39 ของงบประมาณที่
ได้รับ)

28 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 - วัตถปุระสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อระบุกระบวนการด้านนันทนจติ ทั้งกระบวนการจดัการ
กจิกรรมนันทนจติ การจดัการนโยบายเกี่ยวกบันันทนจติขององค์กร และการจดัการทักษะ
ด้านนันทนจติ ที่สามารถเป็นองค์ประกอบของระบบ (Platform) การฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อ
ส่งเสริมทักษะที่จ าเป็นส าหรับอนาคตของทรัพยากรมนุษย์ (2) เพื่อสร้างหลักสูตรฝึกอบรม
ระยะส้ันให้กบัองค์กรและนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้เรียนรู้เกี่ยวกบักระบวนการด้านนันทน
จติที่สามารถเป็นองค์ประกอบของระบบ (Platform) การฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อส่งเสริม
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับอนาคตของทรัพยากรมนุษย์ได้ (3) เพื่อทดสอบและระบุความสัมพันธ์
ของกระบวนการจดัการกจิกรรมนันทนจติ การจดัการนโยบายเกี่ยวกบันันทนจติขององค์กร 
และการจดัการทักษะด้านนันทนจติ กบัผลลัพธ์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วย
กระบวนการนันทนจติ
 - วิธีการด าเนินงาน : การวิจยัเเบบผสมผสาน
 - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) งานวิจยันี้สามารถน าเสนอบทบาทของนันทนจติในการ
ออกแบบกระบวนการและระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ไม่เป็นเพียงการขยายขอบเขต
การวิจยัและการปฏิบัติในสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยสร้างระบบการจดัการและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ได้รับการยอมรับ เพื่อใชใ้นการพัฒนาบุคลากรของประเทศ เท่านั้น 
สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรคนของประเทศให้มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 โดย
การฝึกอบรมหรือผลลัพธ์ที่เกดิขึ้นจากการวิจยันี้อาจไม่ใชก่ารอบรมทักษะต่างๆให้กบัทรัพยากร
คนที่ปลายทาง แต่เป็นการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างการน าแนวคิดนันทนจติไปใช้
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคปฏิบัติ ซ่ึงเป็นกลุ่มคนต้น
ทางที่จะท าหน้าที่พัฒนาทักษะของทรัพยากรคนหรือแรงงานของประเทศต่อไป หากคนกลุ่มนี้
ได้รับเคร่ืองมือใหม่ในการท างานกจ็ะสามารถ ‘ยกระดับระบบฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะ
ส าหรับบุคลากรวัยท างานที่ปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ’ (2) เกดิการน าแนวทางหรือ
ระบบการจดัการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จากงานวิจยันี้ไปใชใ้นการฝึกอบรมและพัฒนา
จริงในองค์กรที่เขา้ร่วมการวิจยั หรือขยายผลออกไปในขอบเขตองค์กรอื่นๆ (3) การน าผลที่เกดิ
จากงานวิจยันี้ไปใชใ้นการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
อย่างน้อย 1 รายวิชา (4) เกดิการน าผลการวิจยันี้ไปเผยแพร่ให้กบัผู้สนใจได้รับทราบและเรียนรู้
เพิ่มเติม อย่างน้อย 1 ชอ่งทาง
 - งบประมาณที่ได้รับ : 4,540,500 บาท (เงินแผ่นดิน)

56  - การพัฒนาระบบ 
(Platform) การฝึกอบรม
และพัฒนาเพื่อส่งเสริม
ทักษะที่จ าเปน็ส าหรับ
อนาคตของทรัพยากรมนษุย์
โดยใช้กระบวนการนนัทนจิต

 - คณะพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย์

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการวิจัยแบบผสมผสานเพื่อจัดท าระบบการจัดการและ
พัฒนาทรัพยากรมนษุย์ใหไ้ด้รับการยอมรับ ส าหรับการพัฒนาบคุลากรของ
ประเทศ รวมทั้งจัดท าตัวแบบระบบการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ที่
ได้รับการยอมรับ ส าหรับใช้ในการพัฒนาบคุลากรของประเทศ กอ่นน าไปทดลอง
ใช้ และวิเคราะหผ์ลในบริบทองค์กรจริง
 - ปญัหา/ อปุสรรค : เนือ่งจากได้รับงบประมาณในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2563
 จึงสามารถเร่ิมด าเนนิการโครงการจริงในเดือนมกราคม 2564 ส่งผลใหก้าร
ด าเนนิการช้ากว่าก าหนดตามแผนงาน
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

29 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

57  - โครงการประชุมทาง
วิชาการระดับนานาชาติ 
EROPA คร้ังที่ 65

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการจัดการภาครัฐให้
กว้างขวางและแพร่หลายย่ิงขึน้ (2) เพื่อเปดิโอกาสใหน้กัวิชาการได้น าเสนอผลงาน บทความ
 งานวิจัยที่เกีย่วข้องทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (3) เพื่อสนบัสนนุใหเ้กดิความร่วมมอื 
เสริมสร้างเครือข่ายระหว่างนกัวิชาการและนกัวิจัยจากนานาประเทศ (4) เพื่อติดตาม
ความกา้วหนา้ทางวิชาการใหท้ันสมยัอยู่เสมอ อนัจะน าไปสู่การศึกษาวิจัยในระดับแนวหนา้
ต่อไป 
 - วิธีการด าเนนิงาน : การจัดประชุมสัมมนาวิชาการออนไลนผ่์าน Facebook 
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : (1) ได้มกีารเผยแพร่องค์ความรู้ ผลงานวิจัยด้านการ
จัดการภาครัฐ และด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในระดับสากล (2) เปน็การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิก นกัวิชาการได้มโีอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์งานวิจัยในระดับนานาชาติ 
(3) เสริมสร้างความร่วมมอื และพัฒนาเครือข่ายระหว่างนกัวิชาการและนกัวิจัยทางด้านการ
จัดการภาครัฐด้านรัฐประศาสนศาสตร์ใหแ้ข็งแกร่งย่ิงขึน้ 
 - 4,200,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ EROPA คร้ังที่ 65
 โดยมกี าหนดจัดระหว่างวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2564 ผ่านช่องทางออนไลน ์Live 
streaming on Facebook ทั้งนี ้ยังอยู่ระหว่างปรับกจิกรรม และงบประมาณให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์
 - ปญัหา/ อปุสรรค : สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ
ใหม ่2019 ส่งผลต่อแผนการจัดโครงการ ทั้งรูปแบบการจัดกจิกรรมและ
งบประมาณ 
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

 - คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์

58  - โครงการการพัฒนา
แพลตฟอร์มการจัดหางาน
ด้วยการบริการแนะแนว
และพัฒนาอาชีพส าหรับ
นกัเรียนและคนวัยท างาน

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อใหไ้ด้แพลตฟอร์มการจัดหางานที่สนบัสนนุการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่เข้าถึงได้ส าหรับทุกคนได้ทุกที่ ในทุกเวลา 
 - วิธีการด าเนนิงาน : เกบ็ข้อมลูน าร่องในพื้นที่ต่างจังหวัด ประสานงานทางโทรศัพท์และใช้
การประสานกบัส านกังานส่วนกลางของกรมจัดหางานแทน
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : ได้แนวทางและหลักปฏิบติัในการสร้างแพลตฟอร์มการ
จัดหางานในยุคที่เทคโนโลยีและธุรกจิในโลกแหง่งานมกีารเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลัน
 - งบประมาณที่ได้รับ : 4,124,000 บาท (เงินแผ่นดิน)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการเกบ็ข้อมลูน าร่องในพื้นที่ต่างจังหวัด และประสานงานกบั
ส านกังานส่วนกลางของกรมจัดหางาน เพื่อจัดท าต้นแบบแพลตฟอร์มในการ
จัดหางานด้วยการบริการแนะแนวและพัฒนาอาชีพ โดยได้ด าเนนิการแล้ว 50%
 - ปญัหา/ อปุสรรค : เนือ่งจากเกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโร
นาสายพันธ์ุใหม ่2019 รัฐบาลมปีประกาศเกีย่วกบัมาตรการเข้มงวดกบัภาวะ 
COVID-19 ท าใหก้ารเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อไปประสานงานท าได้ยากมาก จึงท า
ใหบ้างกจิกรรมล่าช้าออกไปจากที่วางแผนไว้ เช่น กจิกรรมการไปเกบ็ข้อมลูน า
ร่องในพื้นที่ต่างจังหวัด ซ่ึงคณะวิจัยได้แกป้ญัหาโดยใช้การประสานงานทาง
โทรศัพท์และใช้การประสานกบัส านกังานส่วนกลางของกรมจัดหางานแทน 
ขณะนีค้ณะท างานก าลังเร่งด าเนนิงานใหส้ าเร็จตามเปา้หมายที่วางไว้
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

 - คณะพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย์
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อค้นหาความจ าเปน็ในการเรียนรู้ส าหรับการพัฒนา
คุณสมบติัส าคัญของทรัพยกรมนษุย์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกจิย่ังยืน (Expected Learning 
Outcome in BCG Economy) (2) เพื่อพัฒนาหลักสูตรส าหรับการพัฒนาคุณสมบติัส าคัญ
ของทรัพยากรมนษุย์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกจิย่ังยืน (HROD Curriculum in BCG Economy) 
(3) เพื่อจัดต้ังศูนย์ความร่วมมอืในการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์และองค์การเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกจิย่ังยืน (HROD Collaboration Center for BCG Economy) (4) เพื่อจัดการ
เรียนรู้ใหก้บักลุ่มบคุลากรในอตุสาหกรรมเศรษฐกจิย่ังยืน (HROD Program in BCG 
Economy) (5) เพื่อประเมนิผลการด าเนนิงานโครงการและสานพลังความร่วมมอืระหว่าง
เครือข่าย BCG (BCG Collaboration)
 - วิธีการด าเนนิงาน : ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน ประกอบด้วย การสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างหรือแบบกึง่โครงสร้าง และ/ หรือ การสนทนากลุ่ม และการใช้แบบสอบถามชนดิ
ตอบด้วยตนเอง โดยคัดเลือกองค์กรภาคเอกชนที่มคีวามร่วมมอืกบัภาครัฐในการขับเคล่ือน
องค์กรในทิศทางเดียวกบันโยบายเศรษฐกจิย่ังยืน (BCG) รวมทั้งส้ิน 20 องค์กร และเกบ็
ข้อมลูจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มในแต่ละองค์กร โดยวิธีการดังนี ้(1) กลุ่มผู้บริหารฝ่ายที่
เกีย่วข้องกบัการบริหารทรัพยกรมนษุย์และองค์การที่ขับเคล่ือนนโยบายที่เกีย่วข้องกบั
นโยบายเศรษฐกจิย่ังยืน (BCG) ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้างหรือแบบกึง่โครงสร้าง 
และ/ หรือ การสนทนากลุ่ม (2) บคุลากรองค์กรเอกชนในกลุ่มเร่ิมต้นท างาน (First Jobber)
 ที่ขับเคล่ือนนโยบายที่เกีย่วข้องกบันโยบายเศรษฐกจิย่ังยืน (BCG) ใช้วิธีการใช้
แบบสอบถามชนดิตอบด้วยตนเอง ส าหรับการเชิญเข้าร่วมเปน็ผู้ใหข้้อมลูไปยังกลุ่มตัวอย่าง
ทั้ง 2 กลุ่ม ทางโครงการฯ จะมเีอกสารชีแ้จงผู้เข้าร่วมการวิจัย แบบตอบรับเข้าร่วมการวิจัย
 พร้อมทั้งเอกสารสารแนบ แบบค าถามสัมภาษณ์ส าหรับ การสัมภาษณ์และ/หรือ การ
สนทนากลุ่ม และแบบแบบสอบถามชนดิตอบด้วยตนเอง ไปใหด้้วยเพื่อประกอบการ
พิจารณาเข้าร่วมการวิจัย
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : พัฒนาหลักสูตรและ Content เพื่อจัดการเรียนรู้ใหก้บั
กลุ่มบคุลากรในอตุสาหกรรมเศรษฐกจิย่ังยืน
 - งบประมาณที่ได้รับ : 3,320,900 บาท (เงินแผ่นดิน)

59  - โครงการการยกระดับ
ทักษะใหมส่ าหรับบคุลากร
ด้านการทรัพยากรมนษุย์
และการพัฒนาองค์การใน
อตุสาหกรรม BCG

 - คณะพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย์

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ 
กอ่นด าเนนิการต่อไป ดังนี ้(1) ชุดของทักษะความรู้ที่จ าเปน็ชุดใหมใ่นอนาคต 
(Knowledge, Skillsets, Mindset for the future) ส าหรับบคุลากรท าหนา้ที่
ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนษุย์และการพัฒนาองค์การในกลุ่ม
อตุสาหกรรม BCG (HROD in BCG Industry) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย 
4.0 (2) ชุดของทักษะความรู้ที่จ าเปน็ชุดใหมใ่นอนาคต (Knowledge, Skillsets,
 Mindset for the future) ส าหรับบคุลากรรุ่นใหมใ่นอตุสาหกรรมเศรษฐกจิ
ย่ังยืน (First Jobber in BCG Industry) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 (3)
 หลักสูตรส าหรับการพัฒนาคุณสมบติัส าคัญของทรัพยากรมนษุย์เพื่อส่งเสริม
เศรษฐกจิย่ังยืน (HROD Curriculum in BCG Economy) และจัดการเรียนรู้
ใหก้บักลุ่มท าหนา้ที่ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์และการพัฒนาองค์การใน
อตุสาหกรรมเศรษฐกจิย่ังยืน (HROD in BCG Industry) (4) หลักสูตรส าหรับ
การพัฒนาคุณสมบติัส าคัญของทรัพยากรมนษุย์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกจิย่ังยืน 
(HROD Curriculum in BCG Economy) และจัดการเรียนรู้ใหก้บักลุ่มบคุลากร
รุ่นใหมใ่นอตุสาหกรรมเศรษฐกจิย่ังยืน (First Jobber in BCG Industry) (5) 
Content ส าหรับเผยแพร่ในหลักสูตรส าหรับกลุ่มท าหนา้ที่ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย์และการพัฒนาองค์การในอตุสาหกรรมเศรษฐกจิย่ังยืน (Content
 for HROD in BCG Industry) (6) Content ส าหรับเผยแพร่ในหลักสูตรส าหรับ
ส าหรับบคุลากรรุ่นใหมใ่นอตุสาหกรรมเศรษฐกจิย่ังยืน (Content for First 
Jobber in BCG Industry) (7) ต้ังศูนย์ความร่วมมอืในการพัฒนาทรัพยากร
มนษุย์และองค์การเพื่อการพัฒนาเศรษฐกจิย่ังยืน (HROD Collaboration 
Center for BCG Economy)
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

31 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

60  - การสร้างบคุลากรเพื่อ
แนะแนวและพัฒนาอาชีพ
โดยใช้แพลตฟอร์มการจัดหา
งาน

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพือ่จัดอบรม “train the trainers” ให้บุคลากรของกรมจัดหางาน 
นักเรียน และคนวัยท างาน ให้มีความเชีย่วชาญในการใช้แพลตฟอร์มการจัดหางานด้วยการแนะ
แนวทางและพัฒนาอาชีพให้มีทักษะใหม่สามารถปรับตัวจากผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจอย่างฉับพลัน
 - วิธีการด าเนินงาน : ชุดโครงการภายใต้แผนงานมีสองโครงการซ่ึงสอดรับประสานกัน โดย
โครงการแรกเป็นการสร้างแพลตฟอร์มในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีม่ีความยืดหยุ่นสูง มีเคร่ืองมือ
ทางการบริการแนะแนวและพัฒนาอาชีพครบ เช่น การให้บริการแบบทดสอบด้านอาชีพทีส่ าคัญ
ต่างๆ ตลอดจนการจัดหางาน และการแนะแนวทางพัฒนาทักษะใหม่ทีจ่ าเป็นในงาน โดยอีก
โครงการหนึง่เป็นการเตรียมความพร้อมและการฝึกอบรมก าลังคนเช่น ครูแนะแนวเครือข่ายทัว่
ประเทศและบุคลากรของกรมจัดหางาน เพือ่ให้มีความเชีย่วชาญเป็นตัวคูณขยายผลสู่
กลุ่มเป้าหมายอันได้แก่นักเรียนและคนวัยท างานต่อไป โครงการทัง้สองนีจ้ะด าเนินการในลักษณะ
ขนานกัน โดยขณะทีโ่ครงการแรกออกแบบและสร้างแพลตฟอร์ม โครงทีส่องจะท าการรวบรวม
สมาชิกเครือข่าย และเมือ่โครงการแรกได้แพลตฟอร์มซ่ึงเป็นผลสัมฤทธ์ิแล้วโครงการทีส่องจะใช้
แพลตฟอร์มนัน้อบรมเครือข่าย โดยมีโครงการแรกด าเนินสังเกตและรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากผู้
ทีท่ดลองใช้เพือ่น าไปปรับปรุงผลการใช้งาน โดยท าการปรับแต่งและปรับปรุงเป็นแพลตฟอร์มรุ่น
ใหม่ให้สมบูรณ์ย่ิงขึน้และส่งมอบเป็นสมบัติของแผ่นดินเมือ่เสร็จส้ินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ซ่ึงคาดว่าจะได้ผลลัพธ์ทีส่มบูรณ์ในปลายปีปฏิทินในปลายเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 เมือ่
ส้ินสุดโครงการ
 - ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากโครงการ : เกิดองค์ความรู้ในการบูรณาการออกแบบและสร้างแพลตฟอร์ม
เพือ่บริการแนะแนวและพัฒนาอาชีพและการสร้างก าลังคนเพือ่เตรียมพร้อมและรับมือต่อการ
เปล่ียนแปลงอย่าง  
 - งบประมาณทีไ่ด้รับ : 2,878,000 บาท (เงินแผ่นดิน)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการเพื่อจัดอบรมใหบ้คุลากรของกรมจัดหางาน นกัเรียน 
และคนวัยท างาน ใหม้คีวามเชีย่วชาญในการใช้แพลตฟอร์มการจัดหางานด้วย
การแนะแนวทางและพัฒนาอาชีพใหม้ทีักษะใหมส่ามารถปรับตัวจากผลกระทบ
ของการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกจิอย่างฉับพลัน โดยมพีื้นที่
เปา้หมาย คือ กรุงเทพมหานคร และอกี 5 จังหวัดในภาคกลาง ภาคเหนอื ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนอื ภาคใต้ และภาคตะวันตก
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

 - คณะพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย์

32 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

61  - โครงการการวิเคราะห์
ผลกระทบของวิกฤตโควิด 
19 ต่อพัฒนาการเด็กในช่วง
ประถมศึกษา (อายุ 6-12 ป)ี

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ และวิเคราะหก์ารปรับตัวของ
โรงเรียนประถมศึกษาในรูปแบบการศึกษาต่างๆ ต่อการเรียนรู้ และพัฒนาการของเด็ก
ในช่วงวิกฤติโควิด (2) เพื่อส ารวจผลกระทบของวิกฤตโควิดต่อรายได้และการประกอบอาชีพ
ของครัวเรือน ความต้องการของครัวเรือนต่อการเล้ียงดูเด็กในช่วงวิกฤตโควิด เพื่อวิเคราะห์
ผลของรายได้และรูปแบบครัวเรือนต่อการดูแลเด็กในช่วงวิกฤติโควิด (3) เพื่อวิเคราะห์
บทบาทและมาตรการของรัฐบาลไทยเพื่อช่วยเหลือเด็กนกัเรียนในช่วงวิกฤตโควิด
 - วิธีการด าเนนิงาน : (1) เกบ็รวบรวมมาตราการภาครัฐที่เกีย่วข้องกบัการดูแลเด็กประถม
วัย (2) ทบทวนการศึกษาต่างประเทศดที่เกีย่วข้อง (3) พัฒนาแบบสอบถาม (4) ติดต่อขอ
ข้อมลู SES & ข้อมลู MIC จากส านกังานสถิติแหง่ชาติ (5) วิเคราะหข์้อมลู SES ด้วย
แบบจ าลอง CGE  
 - งบประมาณที่ได้รับ : 2,070,000 บาท (เงินแผ่นดิน)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการศึกษาวิจัยผลกระทบของวิกฤตโควิด 19 ต่อพัฒนาการ
เด็กในช่วงประถมศึกษา (อายุ 6-12 ป)ี โดยได้ด าเนนิการ ดังนี ้(1) เกบ็รวบรวม
มาตราการภาครัฐที่เกีย่วข้องกบัการดูแลเด็กประถมวัย (2) ทบทวนการศึกษา
ต่างประเทศดที่เกีย่วข้อง (3) การพัฒนาแบบสอบถาม (4) ติดต่อขอข้อมลู SES &
 ข้อมลู MIC จากส านกังานสถิติแหง่ชาติ (5) การวิเคราะหข์้อมลู SES ด้วย
แบบจ าลอง CGE ทั้งนี ้ได้ด าเนนิการแล้วเสร็จประมาณ 50% ของโครงการทั้งหมด
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

 - คณะ
พัฒนาการ
เศรษฐกจิ

33 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 - คณะสถิติ
ประยุกต์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพือ่ศึกษาถึงสถานการณ์ด้านโครงสร้างความสัมพันธ์ของ
ครอบครัวของผู้สูงอายุไทย รวมทัง้การเกือ้กูลกันของสมาชิกในครอบครัวของผู้สูงอายุ ด้วยข้อมูลที่
ส ารวจในรอบที ่4 และ 5 (2) เพือ่การส ารวจข้อมูลเกีย่วกับมิติของครอบครัวและการเกือ้กูลกันใน
หมูส่มาชิกครอบครัวของผู้สูงอายุจากกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนซ้ า รอบที ่4 และ 5 (3) เพือ่เพิม่เติม
ข้อมูลจากการส ารวจ รอบที ่4 และ 5 ในห้องข้อมูลของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ 
Aging Data Warehouse ของ WHO
 - วิธีการด าเนินงาน : ส ารวจด้วยกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนซ้ า ใน 13 จังหวัด จ านวน 5,600 ครัวเรือน
ตัวอย่าง รอบที ่4 และรอบที ่5 ด้วยเคร่ืองมือการส ารวจ CAPI (Computer assisted personal 
interview) โดยความร่วมมือด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการฝึกอบรมด้านเทคนิคจากโครงการ
 HRS และการน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ในมิติของครอบครัวของผู้สูงวัยไทย
 - ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากโครงการ : สร้างเครือข่ายการส ารวจจากทีมงานส ารวจจากสาขาวิชา
สถิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีการฝึกอบรมทีมงานสัมภาษณ์ทัง้ทางด้านเนือ้หาของข้อค าถาม 
และทางด้านเทคนิคการใช้ CAPI และโปรแกรมการส ารวจในการนัดหมายและการติดตามกลุ่ม
ตัวอย่าง และในส่วนของการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทีส่ ารวจ จะมีแนวทางการขับเคล่ือนโดย (1) 
การจัดสัมมนาประจ าปีของศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ (2) การน าเสนอบทความในการสัมมนาวิชาการ
ในประเทศ และต่างประเทศของนักวิจัยในแผนงาน (3) การเผยแพร่ใน Facebook ของศูนย์วิจัย
สังคมสูงอายุ (4) การเผยแพร่ข้อมูลของแผนงานย่อยที ่1 – 4 แก่สาธารณะในห้องข้อมูลของ
โครงการ HART ทีจ่ัดเก็บอยู่ ณ ศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ และศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศของ
สถาบัน โดยการลงทะเบียนเพือ่ขอเข้าถึงข้อมูล และใน Data Warehouse ของ WHO และ (5) 
การจัดการฝึกอบรมเกีย่วกับการใช้ข้อมูล Panel เพือ่การวิเคราะห์เชิงนโยบายโดยความร่วมมือกับ
วิทยากรจาก Institute for Social Research, University of Michigan แก่นักศึกษาและนักวิจัย
ในสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยทีส่นใจ ส าหรับหน่วยงานทีค่าดว่าจะน าผลการวิจัยและ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ คือ (1) ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง (2) กรมกิจการ
ผู้สูงอายุ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ (3) 
ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และกรมอนามัย ส านักอนามัยผู้สูงอายุ กระทรวง
สาธารณสุข (4) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน (4) หน่วยงานด้านการเรียนการสอน
และการวิจัยด้าน Gerontology ในสถาบันการศึกษา และ (5) WHO ในการรายงานเกีย่วกับ 
Healthy Aging ของประเทศสมาชิก
 - งบประมาณทีไ่ด้รับ : 2,023,500 บาท (งบประมาณแผ่นดิน)

62  - โครงการความสัมพันธ์
และการเกือ้กลูในครอบครัว
ของผู้สูงวัยไทย: การส ารวจ
รอบที่ 4 และ 5

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการจัดท าเคร่ืองมอืในการส ารวจรอบที่ 4 และ 5 กอ่อน
ส ารวจด้วยกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนซ้ า ใน 13 จังหวัด จ านวน 5,600 ครัวเรือน
ตัวอย่าง รอบที่ 4 และรอบที่ 5
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : 60,000 บาท (ร้อยละ 29.65 ของงบประมาณที่
ได้รับ)

34 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

63  - โครงการสุขภาวะและ
ความพึงพอใจในชีวิตของ
ผู้สูงอายุไทย: การส ารวจ
รอบที่ 4

 - คณะสถิติ
ประยุกต์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อศึกษาถึงสถานการณ์ด้านโครงสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัว
ของผู้สูงอายุไทย รวมทั้งการเกื้อกูลกันของสมาชิกในครอบครัวของผู้สูงอายุ ด้วยข้อมูลที่ส ารวจในรอบที่
 4 และ 5 (2) เพื่อส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับมิติของครอบครัวและการเกื้อกูลกันในหมู่สมาชิกครอบครัวของ
ผู้สูงอายุจากกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนซ้ า รอบที่ 4 และ 5 (3) เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลจากการส ารวจ รอบที่ 4 
และ 5 ในห้องข้อมูลของสถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ และ Aging Data Warehouse ของ WHO
 - วิธีการด าเนินงาน : วิธีการด าเนินงานวิจัยของแผนงาน มุ่งเน้นการศึกษาการสูงวัยของประชากรไทย
ในหลากหลายมิติด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์โดยการส ารวจด้วยกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนซ้ า ใน 13 จังหวัด 
จ านวน 5,600 ครัวเรือนตัวอย่าง รอบที่ 4 และรอบที่ 5 ด้วยเคร่ืองมือการส ารวจ CAPI (Computer 
assisted personal interview) โดยความร่วมมือด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการฝึกอบรมด้าน
เทคนิคจากโครงการ HRS และการน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ในมิติของครอบครัวของ
ผู้สูงวัยไทย
 - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : สร้างเครือข่ายการส ารวจจากทีมงานส ารวจจากสาขาวิชาสถิติศาสตร์
 มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีการฝึกอบรมทีมงานสัมภาษณ์ทั้งทางด้านเนื้อหาของข้อค าถาม และ
ทางด้านเทคนิคการใช้ CAPI และโปรแกรมการส ารวจในการนัดหมายและการติดตามกลุ่มตัวอย่าง ใน
ส่วนของการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ส ารวจ จะมีแนวทางการขับเคล่ือนโดย (1) การจัดสัมมนาประจ าปี
ของศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ (2) การน าเสนอบทความในการสัมมนาวิชาการในประเทศ และต่างประเทศ
ของนักวิจัยในแผนงาน (3) การเผยแพร่ใน Facebook ของศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ (4) การเผยแพร่
ข้อมูลของแผนงานย่อยที่ 1 – 4 แก่สาธารณะในห้องข้อมูลของโครงการ HART ที่จัดเก็บอยู่ ณ 
ศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ และศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศของสถาบัน โดยการลงทะเบียนเพื่อขอเข้าถึง
ข้อมูล และใน Data Warehouse ของ WHO และ (5) การจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล Panel
 เพื่อการวิเคราะห์เชิงนโยบายโดยความร่วมมือกับวิทยากรจาก Institute for Social Research, 
University of Michigan แก่นักศึกษาและนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยที่สนใจ ส าหรับ
หน่วยงานที่คาดว่าจะน าผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ คือ (1) ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
กระทรวงการคลัง (2) กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (3) ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และกรมอนามัย ส านัก
อนามัยผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข (4) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน (4) หน่วยงาน
ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยด้าน Gerontology ในสถาบันการศึกษา และ (5) WHO ในการ
รายงานเกี่ยวกับ Healthy Aging ของประเทศสมาชิก การประเมินตนเอง (Self-assessment) 
 - งบประมาณที่ได้รับ : 2,023,450 บาท (งบประมาณแผ่นดิน)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการจัดท าเคร่ืองมอืในการส ารวจทั้งที่เปน็แบบสอบถามและ
โปรแกรม CAPI กอ่นส ารวจกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนซ้ าใน 13 จังหวัด จ านวน 
5,600 ครัวเรือนตัวอย่าง รอบที่ 4 และรอบที่ 5
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : 60,000 บาท (ร้อยละ 29.65 ของงบประมาณที่
ได้รับ)

35 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

64  - โครงการการมงีานท าของ
ผู้สูงอายุไทย: การส ารวจ
รอบที่ 4

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อศึกษาถึงสถานการณ์ด้านโครงสร้างความสัมพันธ์ของ
ครอบครัวของผู้สูงอายุไทย รวมทั้งการเกือ้กลูกนัของสมาชิกในครอบครัวของผู้สูงอายุ (2) 
เพื่อส ารวจข้อมลูเกีย่วกบัมติิของครอบครัวและการเกือ้กลูกนัในหมูส่มาชิกครอบครัวของ
ผู้สูงอายุจากกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนซ้ า รอบที่ 4 และ 5 (3) เพื่อเพิ่มเติมข้อมลูจากการส ารวจ
 รอบที่ 4 และ 5 ในหอ้งข้อมลูของสถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ Aging Data 
Warehouse ของ WHO
 - วิธีการด าเนนิงาน : ส ารวจหมูส่มาชิกครอบครัวของผู้สูงอายุจากกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนซ้ า
 - งบประมาณที่ได้รับ : 2,023,450 บาท (งบประมาณแผ่นดิน)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการส ารวจหมูส่มาชิกครอบครัวของผู้สูงอายุจากกลุ่มตัวอย่าง
ครัวเรือนซ้ า โดยใช้เคร่ืองมอืในการส ารวจทั้งที่เปน็แบบสอบถามและโปรแกรม 
CAPI
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว :  718,275 บาท (ร้อยละ 35.50 ของงบประมาณที่
ได้รับ)

 - คณะ
พัฒนาการ
เศรษฐกจิ

36 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

65  - โครงการการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนในการ
ปรับตัวต่อปญัหาภัยแล้ง/ 
การบริหารจัดการน้ า

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อพัฒนาผู้น าชุมชนและประชาชนในพื้นที่ที่มคีวามเส่ียง
จากปญัหาภัยแล้ง และหนว่ยงานที่เกีย่วข้องใหม้คีวามรู้ ความเข้าใจ และมคีวามสามารถใน
การบริหารจัดการน้ า (2) เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการจัดการทรัพยากรน้ าจาก
ผลกระทบของภัยแล้งอย่างเหมาะสมและมปีระสิทธิภาพโดยเนน้การพึ่งตนเองและ
กระบวนการมส่ีวนร่วม (3) เพื่อพัฒนากลไกและมาตรการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือ
เพิ่มพูนสมรรถนะใหม่ๆ  ของชุมชนใหส้ามารถรองรับอาชีพที่เปล่ียนแปลงไปตามแนวโนม้การ
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีของโลก
 - วิธีการด าเนนิงาน : (1) ลงพื้นที่ส ารวจสภาพปญัหาในพื้นที่เปา้หมาย (3 พื้นที)่ (2) จัด
ประชุมเพื่อน าข้อมลูที่ได้จากการส ารวจมาร่วมหาวิธีแกไ้ขกบัหนว่ยงานที่เกีย่วข้อง (3 พื้นที)่ 
(3) จัดกจิกรรม/ ฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบติัการผู้น าชุมชนและประชาชน หาแนวทางใน
การปรับตัวกบัภัยแล้งและการบริหารจัดการน้ าจากผลกระทบของภัยแล้ง (3 พื้นที)่ (4) 
ติดตามผลการด าเนนิงาน (5) การวิเคราะหข์้อมลูและพัฒนารูปแบบการเพิ่มศักยภาพชุมชน
พึ่งตนเองอย่างย่ังยืน (6) การจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลงานและเพื่อใหเ้กดิการแลกเปล่ียน
เรียนรู้
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : (1) ชุมชนมกีารด าเนนิการเพื่อปรับตัวรองรับผลกระทบ
จากภัยแล้ง เช่น จัดท าแผนการใช้ประโยชนท์ี่ดิน จัดท า/ ปรับปรุงผังเมอืงเพื่อจัดหาพื้นที่กกั
เกบ็น้ า และสร้างแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในการแกไ้ขปญัหาภัยแล้ง (2) ชุมชนมี
อาสาสมคัร เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยด้านการบริหารจัดการน้ าจากปญัหาภัยแล้ง (3) 
ความส าเร็จของชุมชนจะเปน็แรงผลักดันและสร้างแรงจูงใจใหชุ้มชนอืน่น าแนวทางการ
ปฏิบติัไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการน้ าจากปญัหาภัยแล้ง  
 - งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท (งบประมาณแผ่นดิน)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการลงพื้นที่ส ารวจสภาพปญัหาในพื้นที่เปา้หมาย กอ่นจัด
ประชุมเพื่อน าข้อมลูที่ได้จากการส ารวจมาร่วมหาวิธีแกไ้ขกบัหนว่ยงานที่เกีย่วข้อง
 และจัดกจิกรรม/ ฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบติัการผู้น าชุมชนและประชาชน 
หาแนวทางในการปรับตัวกบัภัยแล้งและการบริหารจัดการน้ าจากผลกระทบของ
ภัยแล้ง
 - ปญัหา/ อปุสรรค : เนือ่งจากเกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโร
นาสายพันธ์ุใหม ่2019 ส่งผลใหก้ารด าเนนิงานล่าช้าเล็กนอ้ย
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

 - คณะบริหาร
การพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม
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66  - โครงการความโปร่งใส
และความมปีระสิทธิภาพ
ของความร่วมมอืระหว่าง
รัฐบาลและเอกชนในการ
บริหารจัดการข้อมลูผู้ได้รับ
บริการสาธารณสุขในสภาวะ
วิกฤติการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและใช้ประโยชนศั์กยภาพของ
บคุลากรทางการแพทย์ใหส้ามารถปฏิบติัหนา้ที่ตอบสนองการพัฒนาประเทศได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลหรือการใหบ้ริการสาธารณสุขเปน็ไปอย่างโปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพ (2) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของบคุลากรทางการแพทย์ในการ
ตระหนกัถึงแนวทางในการบริหารการจัดเกบ็เวชระเบยีน (Record keeping system) และ
รักษาความปลอดภัย (Safety) เวชระเบยีนใหม้ปีระสิทธิภาพและปลอดภัย และการก าหนด
ผู้มสิีทธิเข้าถึงข้อมลูที่เปน็ความลับ (3) เพื่อสร้างหลักสูตรอบรบเชิงปฏิบติัการเพื่อการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ (knowledge sharing) ใหก้บับคุลากรทางการแพทย์ในการบริหารการ
จัดเกบ็เวชระเบยีน (Record keeping system) และรักษาความปลอดภัย (Safety) เวช
ระเบยีนของผู้ปว่ยที่เข้ารับการรักษาด้วยอาการที่เกดิจากโรคระบาด โรคติดต่อ และโรคอบุติั
ใหม ่หรือแมแ้ต่ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (4) เพื่อผลิตคู่มอืที่เปน็
ประโยชนก์บับคุลากรทางการแพทย์ใหม้แีนวทางปฏิบติัการด้านสาธารณสุขที่ถูกต้อง 
สอดคล้องเหมาะสมกบับริบทของสังคมและสถานการณ์ในการบริหารจัดการข้อมลูด้าน
สุขภาพ รวมถึงเวชระเบยีนผู้ปว่ยที่อยู่ในสถานพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขต่างๆ 
อนัเปน็ความลับส่วนบคุคล
 - วิธีการด าเนนิงาน : ท าวิจัย
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : คู่มอืแนวทางปฏิบติัในการบริหารจัดการข้อมลูของผู้ปว่ย
 1 ฉบบั
 - งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท (งบประมาณแผ่นดิน)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการศึกษาวิจัยเกีย่วกบัความโปร่งใสและความมปีระสิทธิภาพ
ของความร่วมมอืระหว่างรัฐบาลและเอกชนในการบริหารจัดการข้อมลูผู้ได้รับ
บริการสาธารณสุขในสภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เพื่อจัดท าคู่มอื
แนวทางปฏิบติัในการบริหารจัดการข้อมลูของผู้ปว่ยที่ได้สามารถน าไปใช้เปน็ฐาน
ในการอบรมเชิงปฏิบติัการวิทยากรเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ
องค์ความรู้ด้านการจัดการข้อมลูส่วนบคุคลของผู้ที่เข้ารับบริการทางการแพทย์ใน
แต่ละภูมภิาค
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

 - คณะนติิศาสตร์
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67  - โครงการการพัฒนา
ศักยภาพความเปน็
ผู้ประกอบการรุ่นจิว๋ใน
จังหวัดรอบ EEC

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรระยะส้ันที่ใช้ในการอบรมความเปน็
ผู้ประกอบการและอบรมใหก้ลุ่มเยาวชนนกัเรียนในระดับชัน้มธัยม 4, 5 และ 6 อายุต้ังแต่ 
14 ถึง 18 ป ีที่ก าลังอยู่ระหว่างการศึกษาในโรงเรียนในจังหวัดที่มพีื้นที่ติดกบัเขตระเบยีง
เศรษฐกจิภาคตะวันออก ได้แก ่จังหวัดสมทุรปราการ ปราจีนบรีุ จันทบรีุ ตราด และสระแกว้
 (2) เพื่อจัดท าแบบในการประเมนิเพื่อวัดผลความรู้และการพัฒนาทักษะการเปน็
ผู้ประกอบการกอ่นและหลังการเข้าร่วมโครงการ (3) เพื่อพัฒนารูปแบบในการอบรม
ศักยภาพของกลุ่มเยาวชนในจังหวัดที่มพีื้นที่ติดกบัเขตระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวันออก เพื่อ
เปน็รูปแบบเพื่อน าไปใช้ในการอบรมบคุลากรในจังหวัดอืน่ๆ ในอนาคต
 - วิธีการด าเนนิงาน : จัดอบรมและพัฒนาตนเองด้านความเปน็ผู้ประกอบการ หรือ 
Entrepreneurship โดยพัฒนาหลักสูตรระยะส้ันที่จะใช้ในการอบรมนกัเรียนระดับชัน้มธัยม
 4, 5 และ 6 อายุต้ังแต่ 14 ถึง 18 ป ีในจังหวัดที่มพีื้นที่ติดกบัเขตระเบยีงเศรษฐกจิภาค
ตะวันออก โดยก าหนดใหม้กีารอบรมอย่างนอ้ยหนึง่โรงเรียนต่อหนึง่จังหวัด และมผู้ีเข้าร่วม
โครงการอย่างนอ้ยจังหวัดละ 40 คน 
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : (1) การพัฒนาทักษะนวัตกรรม ซ่ึงเปน็การน าเอา
แนวความคิดใหมห่รือการน าประโยชนจ์ากส่ิงที่มอียู่แต่เดิมมาใช้ในรูปแบบใหม ่ (2) การ
พัฒนาทักษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ รวมไปถึงการคิดประดิษฐ์ค้นส่ิงใหม่ๆ  โดยมกีารใช้
ทรัพยากรที่มอียู่ใหม้ปีระสิทธิภาพที่สุด (3) การพัฒนาทักษะความช านาญเปน็การมุง่เนน้
ประสิทธิภาพของผู้ประกอบการ (4) การพัฒนาทักษะเชิงพาณิชย์ เพื่อใหม้คีวามเข้าใจถึง 
การค้าขายและตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ
 - งบประมาณที่ได้รับ : 1,984,000 บาท (เงินแผ่นดิน)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการจัดท าหลักสูตรระยะส้ันที่ใช้ในการอบรมความเปน็
ผู้ประกอบการและอบรมใหก้ลุ่มเยาวชนนกัเรียนในระดับชัน้มธัยม 4, 5 และ 6 
อายุต้ังแต่ 14 ถึง 18 ป ีที่ก าลังอยู่ระหว่างการศึกษาในโรงเรียนในจังหวัดที่มี
พื้นที่ติดกบัเขตระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวันออก ได้แก ่จังหวัดสมทุรปราการ 
ปราจีนบรีุ จันทบรีุ ตราด และสระแกว้ ใหม้คีวามรู้ด้านการเปน็ผู้ประกอบการ 
ครอบคลุมเนือ้หาของการเปน็ผู้ประกอบการหลักดังนี ้1. แนวทางในการเปน็
ผู้ประกอบการ 2. การวิเคราะหก์ารเปน็ผู้ประกอบการ 3. การใช้นวัตกรรมและ
การน าเอาแนวความคิดใหมห่รือการน าประโยชนจ์ากส่ิงที่มอียู่แต่เดิมมาใช้ใน
รูปแบบใหม ่4. หนา้ที่ของผู้ประกอบการในการด าเนนิธุรกจิ 5. การพัฒนา
ศักยภาพเชิงพาณิชย์ เพื่อตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ
  - ปญัหา/ อปุสรรค :  เนือ่งจากเกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโค
โรนาสายพันธ์ุใหม ่2019 จึงมปีญัหาการเดินทางและเข้าท าการอบรม
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

 - วิทยาลัย
นานาชาติ
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68  - โครงการความมัน่คง
ทางการเงินของผู้สูงอายุไทย:
 การส ารวจรอบที่ 4 และ 5

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อศึกษาถึงสถานการณ์ด้านรายได้ ทรัพย์สิน และหนีสิ้น
ของผู้สูงอายุไทย ด้วยข้อมลูที่ส ารวจในรอบที่ 4 และ 5 (2) เพื่อการส ารวจข้อมลูเกีย่วกบัมติิ
ของรายได้ ทรัพย์สิน และหนีสิ้นของผู้สูงอายุจากกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนซ้ า รอบที่ 4 และ 5 
(3) เพื่อเพิ่มเติมข้อมลูจากการส ารวจ รอบที่ 4 และ 5 ในหอ้งข้อมลูของสถาบนับณัฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์ และ Aging Data Warehouse ของ WHO
 - วิธีการด าเนนิงาน : วิธีการด าเนนิงานวิจัยของแผนงาน มุง่เนน้การศึกษาการสูงวัยของ
ประชากรไทยในหลากหลายมติิด้วยข้อมลูเชิงประจักษโ์ดยการส ารวจด้วยกลุ่มตัวอย่าง
ครัวเรือนซ้ าใน 13 จังหวัด จ านวน 5,600 ครัวเรือนตัวอย่าง รอบที่ 4 และรอบที่ 5 ด้วย
เคร่ืองมอืการส ารวจ CAPI (Computer assisted personal interview) โดยความร่วมมอื
ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการฝึกอบรมด้านเทคนคิจากโครงการ HRS และการน า
ข้อมลูดังกล่าวมาวิเคราะหถ์ึงสถานการณ์ในมติิของครอบครัวของผู้สูงวัยไทย
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : (1) ได้แบบส ารวจรอบที่ 4 และ 5 ด้านความมัน่คง
ทางการเงินของผู้สูงอายุไทย (2) รายงานสถานการณ์ ด้านความมัน่คงทางการเงินของ
ผู้สูงอายุไทย (3) ได้ข้อมลู มติิด้านรายได้ ทรัพย์สินและหนีสิ้น เปน็รอบที่ 4 และ 5 เพิ่มเติม
ในฐานข้อมลู
 - งบประมาณที่ได้รับ : 1,979,200 บาท (เงินแผ่นดิน)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการศึกษาการสูงวัยของประชากรไทยในหลากหลายมติิด้วย
ข้อมลูเชิงประจักษโ์ดยการส ารวจด้วยกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนซ้ าใน 13 จังหวัด 
จ านวน 5,600 ครัวเรือนตัวอย่าง รอบที่ 4 และรอบที่ 5 ด้วยเคร่ืองมอืการส ารวจ
 CAPI (Computer assisted personal interview) 
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : 17,950 บาท (ร้อยละ 0.91 ของงบประมาณที่
ได้รับ)

 - ส านกัวิจัย

40 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ
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69  - โครงการการศึกษาและ
พัฒนากลยุทธ์การพัฒนา
ก าลังคนคุณภาพเพื่อสร้าง
นวัตกรรมภาครัฐ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาก าลังคนคุณภาพในภาครัฐ 
(2) เพื่อศึกษานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐซ่ึงเปน็ผลลัพธ์จากกระบวนการพัฒนา
ก าลังคนคุณภาพในภาครัฐ (3) เพื่อจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายในการก าหนดกลยุทธ์การ
พัฒนาก าลังคนคุณภาพเพื่อสร้างนวัตกรรมภาครัฐ 
 - วิธีการด าเนนิงาน : ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) โดยการเกบ็ข้อมลู
เชิงคุณภาพ (Qualitative data) ส าหรับการเกบ็ข้อมลูเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก 
และการสัมภาษณ์กลุ่มย่อย โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ Convenient sampling การเกบ็
ข้อมลูเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามเพื่อวิเคราะหค์วามคิดเหน็ของกลุ่มผู้ผ่านการอบรม เพื่อ
น าไปสู่การวิเคราะหข์้อมลูและจัดท ากลยุทธ์การพัฒนาก าลังคนคุณภาพเพื่อสร้างนวัตกรรม
ภาครัฐ
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : (1) ส่วนราชการที่เกีย่วข้อง เช่น ส านกังาน ก.พ. มี
ข้อเสนอเชิงนโยบายในการก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาก าลังคนคุณภาพเพื่อสร้างนวัตกรรม
ภาครัฐ (2) มกีารสนบัสนนุใหน้ ากลยุทธ์การพัฒนาก าลังคนคุณภาพเพื่อสร้างนวัตกรรม
ภาครัฐไปสู่การปฏิบติั (3) ภาครัฐสามารถตอบสนองความคาดหวังของประชาชนที่มต่ีอการ
ใหบ้ริการของทางราชการที่จะต้องเปน็ไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย อนัจะ
น าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปน็อยู่ของประชาชนต่อไป
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : 1,660,000 บาท (เงินแผ่นดิน)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ เกบ็ข้อมลูเชิง
คุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสัมภาษณ์กลุ่มย่อย และเกบ็ข้อมลูเชิง
ปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเพื่อวิเคราะหค์วามคิดเหน็ของกลุ่มผู้ผ่านการอบรม 
เพื่อน าไปสู่การวิเคราะหข์้อมลูและจัดท ากลยุทธ์การพัฒนาก าลังคนคุณภาพเพื่อ
สร้างนวัตกรรมภาครัฐ
 - ปญัหา/ อปุสรรค : ได้รับอนมุติังบประมาณล่าช้า 
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

 - คณะพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย์

70  - โครงการสัมมนาวิชาการ
ระดับนานาชาติ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อเผยแพร่งานวิจัยของคณะ คณาจารย์ และสถาบนั พร้อม
ทั้งยังเปน็โอกาสที่ดีในการสร้างเครือข่ายกบัมหาวิทยาลัยและองค์กรในระดับนานาชาติ และ
ยังเปน็การกระตุ้นใหอ้าจารย์และนกัศึกษาสร้างสรรค์งานวิจัยระดับนานาชาติ ซ่ึงจะสามารถ
ใช้ในการสร้างชือ่เสียงทางด้านวิชาการใหก้บัสถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปน็ที่รู้จักใน
ระดับนานาชาติมากย่ิงขึน้
 - กลุ่มเปา้หมาย : อาจารย์คณะบริหารธุรกจิ อาจารย์และนกัวิจัยภายในและภายนอก
สถาบนั รวมทั้งนกัศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
 - งบประมาณที่ได้รับ : 800,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ยังไมไ่ด้ด าเนนิการจัดสัมมนาวิชการระดับนานาชาติ ของคณะบริหารธุรกจิ 
เนือ่งจากที่ประชุมคณะ/ กรรมการประจ าคณะบริหารธุรกจิ คร้ังที่ 12/2562 เมือ่
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 มมีติอนมุติัใหช้ะลอการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับ
นานาชาติ คณะบริหารธุรกจิ ในป ี2563 และ 2554 ซ่ึงนโยบายสถาบนัยังไม่
ชัดเจน หากมแีนวทางหรือนโยบายที่ชัดเจนแล้วจะด าเนนิการต่อไป ซ่ึงคณะยังคง
ใหค้วามส าคัญกบัการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ คณะบริหารธุรกจิ

 - คณะ
บริหารธุรกจิ
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71  - โครงการนโยบายและ
มาตรการในการพัฒนา
องค์กรด้านการดูแลบริบาล
ระยะยาวในระดับชุมชน

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อศึกษาถึงสถานการณ์ด้านการจัดการระบบดูแล
บริบาลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุในระดับท้องถิน่ในเชิงโครงสร้างองค์กรและการบริหาร
บคุลากร (2) เพื่อการส ารวจข้อมลูจากหนว่ยงานส่วนท้องถิน่และส่วนกลางที่เกีย่วข้อง
เกีย่วกบัการจัดการระบบดูแลบริบาลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุในท้องถิน่ที่ต้องการและ
แนวทางที่จะบรรลุความต้องการ (3) เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะนโยบายและมาตรการที่
สอดคล้องความต้องการทั้งของหนว่ยงานท้องถิน่และส่วนกลางและจากผู้สูงอายุในท้องถิน่
 - วิธีการด าเนนิงาน : พัฒนาตัวแบบและเคร่ืองมอืในการบริหารจัดการและส ารวจโดย
สัมภาษณ์เชิงลึกกบัตัวแทนหนว่ยงานในส่วนกลาง ได้แก ่กรมในกระทรวงที่เกีย่วข้อง จ านวน
 10 หนว่ยงาน และในปต่ีอไปจะเปน็การส ารวจโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
interview) ผู้เกีย่วข้องกบัการดูแลบริบาลระยะยาวในส่วนท้องถิน่ คือ ผู้แทนระดับบริหาร
จาก อบจ. อบท. อบต. จ านวน 39 หนว่ยงาน ในพื้นที่ 13 จังหวัด ในฐานะของผู้ใหบ้ริการ 
(Service providers) รวมทั้งน าข้อมลูจากการส ารวจของโครงการ HART ในส่วนมติิด้าน
สุขภาพที่เกีย่วข้องกบัการเข้าใช้บริการสาธารณสุข ในฐานะของผู้ใช้บริการ (Service 
consumers)
 - งบประมาณที่ได้รับ : 689,700 บาท (เงินแผ่นดิน)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการพัฒนาตัวแบบในการพัฒนาการบริหารองค์กรที่
ใหบ้ริการด้านการดูแลบริบาลระยะยาวในระดับชุมชนที่ได้มาตรฐานสากล และ
จัดท าข้อเสนอแนะนโยบายและมาตรการการบริหารจัดการองค์กรที่ใหบ้ริการ
ด้านการดูแลบริบาลระยะยาวในระดับชุมชนโดยการมส่ีวนร่วมของภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม
 - งบระมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

 - คณะพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย์
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ
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72  - โครงการนโยบายและ
มาตรการในการสร้างระบบ
การประกนัสุขภาพและ
สวัสดิการแบบบรูณาการ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อศึกษาถึงสถานการณ์ด้านระบบประกนัสุขภาพ และ
สวัสดิการรัฐในแง่ของโครงสร้างและกระบวนการด าเนนิงาน (2) เพื่อสร้างตัวแบบการ
ประกนั เพื่อประมาณการหรือพยากรณ์ความต้องการและความสามารถจ่ายของระบบ
ประกนัสุขภาพที่มคีวามย่ังยืนและไมเ่ปน็ภาระทางการคลัง และครอบคลุมประชากรสูงวัย 
(3) เพื่อส ารวจข้อมลูจากหนว่ยงานส่วนท้องถิน่และส่วนกลางที่เกีย่วข้องเกีย่วกบัการจัดการ
ระบบประกนัสังคม และการบรูณาการสวัสดิการในอดุมคติ (4) เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะ
นโยบายและมาตรการเกีย่วกบัระบบประกนัสุขภาพที่สอดคล้องกบัอดุมคติของหนว่ยงาน
ท้องถิน่และส่วนกลาง
 - วิธีการด าเนนิงาน : วิธีการด าเนนิงานวิจัยของโครงการวิจัยย่อยนี ้ในปแีรกจะเปน็การ
พัฒนาตัวแบบและเคร่ืองมอืในการบริหารจัดการ และส ารวจโดยสัมภาษณ์เชิงลึกกบัตัวแทน
หนว่ยงานในส่วนกลาง ได้แก ่กรม ในกระทรวงที่เกีย่วข้อง จ านวน 12 หนว่ยงานและในป ี
ต่อไปจะเปน็การส ารวจโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผู้เกีย่วข้องกบัใน
ส่วนท้องถิน่ คือ ผู้แทนระดับบริหารจาก อบจ. อบท. อบต. จ านวน 39 หนว่ยงาน ในพื้นที่ 
13 จังหวัด รวมทั้งน าข้อมลูจากการส ารวจของโครงการ HART ในส่วนมติิด้านสุขภาพ 
รายได้ ทรัพย์สินและหนีสิ้น มาประกอบการวิเคราะหถ์ึงความต้องการระบบประกนัสุขภาพ
และสวัสดิการทางสังคมและสุขภาพ
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : หนว่ยงานที่คาดว่าจะน าผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน ์คือ (1) กรมกจิการผู้สูงอายุ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมัน่คงของมนษุย์ (2) ส านกังานเศรษฐกจิการคลัง กระทรวงการคลัง (3) 
ส านกังานหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ และ (4) หนว่ยงานด้านการเรียนการสอนและการ
วิจัยด้าน Gerontology ในสถาบนัการศึกษาเปน็ต้น
 - งบประมาณที่ได้รับ : 683,100 บาท (เงินแผ่นดิน)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการศึกษาวิจัยเพื่อจัดท าตัวแบบในการประมาณการ/ 
พยากรณ์กองทุนประกนัสุขภาพ และเคร่ืองมอืในการส ารวจระบบประกนัสุขภาพ
ในอดุมคติ
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : 60,000 บาท (ร้อยละ 8.78 ของงบประมาณที่
ได้รับ)

 - คณะสถิติ
ประยุกต์
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73  - โครงการนโยบายและ
มาตรการในการสร้างระบบ
บ านาญส าหรับสังคมสูงวัย
ของประเทศไทย

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อศึกษาถึงสถานการณ์ด้านระบบบ านาญในแง่ของ
โครงสร้างและกระบวนการด าเนนิงาน (2) เพื่อการสร้างตัวแบบเศรษฐมติิเพื่อประมาณการ
หรือพยากรณ์ความต้องการและความสามารถจ่ายของระบบบ านาญที่มคีวามย่ังยืนและไม่
เปน็ภาระทางการคลัง และครอบคลุมประชากรสูงวัย (3) เพื่อส ารวจข้อมลูจากหนว่ยงาน
ส่วนท้องถิน่และส่วนกลางที่เกีย่วข้องเกีย่วกบัการจัดการระบบบ านาญในอดุมคติ (4) เพื่อ
จัดท าข้อเสนอแนะนโยบายและมาตรการเกีย่วกบัระบบบ านาญที่สอดคล้องอดุมคติของ
หนว่ยงานท้องถิน่และส่วนกลาง
 - วิธีการด าเนนิงาน : ส ารวจข้อมลูจากหนว่ยงานส่วนท้องถิน่และส่วนกลางที่เกีย่วข้อง
เกีย่วกบัการจัดการระบบบ านาญในอดุมคติ
 - งบประมาณที่ได้รับ : 650,100 บาท (งบประมาณแผ่นดิน)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการส ารวจข้อมลูจากหนว่ยงานส่วนท้องถิน่และส่วนกลางที่
เกีย่วข้องเกีย่วกบัการจัดการระบบบ านาญในอดุมคติ เพื่อจัดท าตัวแบบในการ
ประมาณการ/ พยากรณ์กองทุนบ านาญ และเคร่ืองมอืในการส ารวจระบบบ านาญ
ในอดุมคติ
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

 - คณะ
พัฒนาการ
เศรษฐกจิ

74  - โครงการนโยบายและ
มาตรการในการปรับปรุง
กฎหมายเพื่อสร้างความ
มัน่คงทางสังคมส าหรับสังคม
สูงวัย

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อศึกษาถึงสถานการณ์ด้านกฎหมายต่างๆ ที่เกีย่วข้อง
กบัการจ้างงานและการประกนัสุขภาพ ในแง่ของโครงสร้างการบงัคับใช้กฎหมาย (2) เพื่อ
ส ารวจข้อมลูจากหนว่ยงานส่วนท้องถิน่และส่วนกลางที่เกีย่วกบัการบงัคับใช้กฎหมายที่
เกีย่วข้องกบัการจ้างงาน และการประกนัสุขภาพในอดุมคติ (3) เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะ
นโยบายและมาตรการที่ท าใหเ้กดิความเท่าเทียมกนัในการได้รับความคุ้มครองสิทธิด้านการ
จ้างงานและการประกนัสุขภาพ
 - วิธีการด าเนนิงาน : ศึกษาค้นคว้ารูปแบบงานวิจัย
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : ข้อเสนอแนะนโยบายและมาตรการที่ท าใหเ้กดิความเท่า
เทียมกนัในการได้รับความคุ้มครองสิทธิด้านการจ้างงานและการประกนัสุขภาพ
 - งบประมาณที่ได้รับ : 610,500 บาท  (งบประมาณแผ่นดิน)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการศึกษาสถานการณ์ด้านกฎหมายต่างๆ ที่เกีย่วข้องกบัการ
จ้างงานและการประกนัสุขภาพในแง่ของโครงสร้างการบงัคับใช้กฎหมาย เพื่อ
จัดท าข้อเสนอแนะนโยบายและมาตรการที่ท าใหเ้กดิความเท่าเทียมกนัในการ
ได้รับความคุ้มครองสิทธิด้านการจ้างงานและการประกนัสุขภาพ
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

 - คณะนติิศาสตร์

44 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

75  - โครงการประกวด
วิทยานพินธ์ระดับ
บณัฑิตศึกษา เครือข่ายพัฒ
นบริหารศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ใน
ระดับบณัฑิตศึกษา (2) เพื่อส่งเสริมใหวิ้ทยานพินธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ได้มาตรฐานและเปน็ที่ยอมรับโดยทั่วไป (3) เพื่อเผยแพร่ผลงาน
การศึกษาวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ใหเ้ปน็ที่รู้จัก และน าไปใช้ประโยชนไ์ด้อย่างกว้างขวาง
 (4) เพื่อสร้างเครือข่ายผลงานวิชาการด้านพัฒนบริหารศาสตร์
 - วิธีการด าเนนิงาน : (1) แต่งต้ังกรรมการการประกวด (2) ประชาสัมพันธ์การประกวด (3) 
รับผลงานวิทยานพินธ์ที่ส่งเข้าประกวด (4) ส่งผลงานใหผู้้ทรงคุณวุฒิตรวจอา่น (5) 
คณะกรรมการพิจารณาผลงานและสรุปผลการพิจารณา (6) น าเสนอผลงาน 
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ได้รับการเผยแพร่ และ
น าไปสู่การใช้ประโยชนใ์นการพัฒนาประเทศ สร้างเครือข่ายระดับบณัฑิตศึกษาด้านพัฒนบ
ริหารศาสตร์ นกัศึกษาสามารถพัฒนาองค์ความรู้ในขอบข่ายของวิชาการ ตลอดจน
ประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวไปเพื่อการพัฒนาประเทศ
 - งบประมาณที่ได้รับ : 600,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบนั)

 - อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประกวดวิทยานพินธ์ระดับบณัฑิตศึกษา เครือข่ายพัฒ
นบริหารศาสตร์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคาดว่าจะจัดการประกวด
ในวันที่ 2 กนัยายน 2564
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

 - กองบริการ
การศึกษา

76  - โครงการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อพัฒนาเครือข่ายของงานวิจัยที่เกีย่วข้องกบัการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะประเด็นที่เกีย่วข้องกบั Micro Level โดยใช้
หลักการและทฤษฎีของ Microeconomics of Competitiveness ของ Professor 
Michale Porter 
 - กลุ่มเปา้หมาย : พัฒนาอาจารย์คณะบริหารธุรกจิ 
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : 400,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการพัฒนาเครือข่ายของงานวิจัยที่เกีย่วข้องกบั 
Microeconomics of Competitiveness
 - ปญัหา/ อปุสรรค : เนือ่งจากเกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโร
นาสายพันธ์ุใหม ่2019 จึงต้องชะลอโครงการ
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

 - คณะ
บริหารธุรกจิ

77  - โครงการจัดท า
วารสารวิชาการของคณะ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อสนบัสนนุวารสารวิชาการของคณะสถิติประยุกต์
 - วิธีการด าเนนิงาน : เผยแพร่รูปแบบออนไลนผ่์าน Website TCI-Thai Jo เปน็หลัก
 -  ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : มกีารสร้างเครือข่ายความร่วมมอืกบัองค์การภายนอก 
ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
 - งบประมาณที่ได้รับ : 400,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการจัดท าวารสารไทยการวิจัยด าเนนิงาน และวารสารสถิติ
ประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี ้ได้ตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารไทยการ
วิจัยด าเนนิงาน เล่ม 8 ฉบบั 2 มบีทความตีพิมพ์ จ านวน 4 บทความ และ
เผยแพร่วารสารสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เล่ม 5 ฉบบั 2 มี
บทความตีพิมพ์ จ านวน 3 บทความ 
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

 - คณะสถิติ
ประยุกต์

45 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

78  - โครงการสร้างความ
เข้มแข็งด้านงานวิจัย

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อใหภ้ารกจิด้านการวิจัยมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล
 โดยมุง่เนน้การท าวิจัยเชิงรุกเพื่อการพัฒนาประเทศและสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์สถาบนั (2)
 เพื่อขับเคล่ือนงานวิจัยของสถาบนัเพื่อน าไปสู่การสืบค้นและการอา้งองิ (citation) ซ่ึงเปน็
แนวทางขับเคล่ือนสถาบนัไปสู่สถาบนัการศึกษาระดับสากล
 - วิธีการด าเนนิงาน : ด าเนนิการตามแผนโครงการ
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : (1) สถาบนัได้ผลิตงานวิจัยที่สอดคล้องกบัความต้องการ
ทางสังคมและประเทศ (2) สถาบนัมคีวามเข้มแข็งทางด้านงานวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์
 - งบประมาณที่ได้รับ : 300,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบนั)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการเพื่อจัดท ารายงานผลการด าเนนิงาน การเขียนข้อเสนอ
โครงการและรายงานวิจัยต่อคณะกรรมการด าเนนิงานกองทุนวิจัยของสถาบนั 
ดังนี ้(1) ข้อเสนอโครงการผ่านการประเมนิจากผู้ทรงคุณวุฒิ (2) รายงานวิจัยผ่าน
การประเมนิจากผู้ทรงคุณวุฒิ (3) บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว :  128,697 บาท (ร้อยละ 42.90 ของงบประมาณที่
ได้รับ)

 - ส านกัวิจัย

79  - โครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ นานาชาติ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อจัดการประชุมวิชาการทางด้านการจัดการการท่องเที่ยว
 - งบประมาณที่ได้รับ : 300,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - อยู่ระหว่างการขออนมุติัโครงการ
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

 - คณะการ
จัดการการ
ท่องเที่ยว

80  - โครงการพัฒนาความ
ร่วมมอืทางวิชาการใน
ประเทศหรือต่างประเทศ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อพัฒนาความร่วมมอืทางวิชาการกบัหนว่ยงานภายนอก
สถาบนั
 - วิธีการด าเนนิงาน : จัดกจิกรรมวิชาการภายใต้ความร่วมมอื
 - งบประมาณที่ได้รับ : 300,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการจัดท าความร่วมมอืร่วมกบัสถาบนัการศึกษา จ านวน 4 
สถาบนั
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

 - คณะนติิศาสตร์

46 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพือ่เป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เกีย่วกับองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สาขาภาวะผู้น า การจัดการและนวัตกรรม และเผยแพร่
นวัตกรรมงานวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์ประจ าคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (2) เพือ่เป็น
การสร้างเครือข่ายทัง้ทางด้านนักวิชาการและนักปฏิบัติในสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
องค์การ และสาขาภาวะผู้น า การจัดการ และนวัตกรรม (3) เพือ่เป็นเวทีในการน าเสนอผลงานวิจัย
ของอาจารย์ นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (4) เพือ่พัฒนาทักษะการวิจัยให้กับ
นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าทีข่องคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (5) เพือ่เป็นเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้ด้านการวิจัยร่วมกันของชุมชนนักวิจัยของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (6) เพือ่ให้
ผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ได้แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ (7) เพือ่ให้เกิดการ
แลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อทรัพยากรมนุษย์ในประเทศ
ไทย 
 - วิธีการด าเนินงาน  : Present IS “HRD Intelligence & HRD Research day ประจ าปี 2564”
 ด าเนินงานในคร้ังนีม้ีขอบเขตคือการจัดสัมมนาวิชาการในรูปแบบทีห่ลากหลาย และรูปแบบการ
น าเสนอผลงานทัง้ทีเ่ป็น PowerPoint 
 - ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากโครงการ : (1) นักศึกษาและอาจารย์ของคณะได้แสดงนวัตกรรมทาง
วิชาการในศาสตร์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ และภาวะผู้น า การจัดการ และ
นวัตกรรมไปสู่สายตาคนทัว่ไป (2) ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ประสบการณ์การแลกเปล่ียนเรียนรู้ที่
หลากหลายและผ่อนคลาย (3) คณะได้ประชาสัมพันธ์ถึงทิศทางของคณะ และสร้างเครือข่ายที่
เพิม่ขึน้ (4) ผู้เข้าร่วมโครงการคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ในสถาบันการศึกษาหน่วยงานทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สนใจทัว่ไปได้เพิม่พูน
ความรู้ ความเข้าใจถึงสถานการณ์ในมิติระดับความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติ การศึกษา 
เศรษฐกิจ การค้า และด้านอืน่ๆ ทัง้ในด้านทีเ่ป็นจุดแข็ง และจุดอ่อน รวมทัง้ความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่วกับการสร้างความคิดจิตส านึกแห่งความพอเพียงในการด าเนินชีวิตอย่างย่ังยืนควบคู่กันไปด้วย
 ทัง้นีเ้พือ่ให้การแก้ปัญหาทรัพยากรมนุษย์เป็นไปอย่างมีความสมดุล และย่ังยืนในระยะยาว (5) 
เป็นการสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ของสถาบัน Academic Excellence ซ่ึงสอดคล้องกับกลยุทธ์ที ่3
 ของคณะ ด้านการสร้างประสบการณ์ทีดี่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และข้อที ่4 ทรัพยากรทีเ่ป็นเลิศ 
(Excellent Resources) ในด้านการเพิม่ความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ รวมถึงตอบสนองต่อ
การประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ของ สมศ. ตัวบ่งชีท้ี ่3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
 - งบประมาณทีไ่ด้รับ : 250,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - คณะพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย์

 - โครงการ HRD 
Intelligence and HRD 
Research Day

81  - ยังไมไ่ด้ด าเนนิการจัดสัมมนาวิชาการ HRD Intelligence and HRD 
Research Day ประจ าป ี2564 ทั้งนี ้มกี าหนดจัดในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

47 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

82  - โครงการวารสารทาง
วิชาการ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ใหแ้กบ่คุคล
ทั่วไป (2) เพื่อเปน็ส่ือกลางในการแลกเปล่ียนทัศนะแนวคิดด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (3) เพื่อ
เปน็ส่ือสัมพันธ์ระหว่างคณะรัฐประศาสนศาสตร์กบันกัศึกษาปจัจุบนัและศิษย์เกา่ของคณะ
รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 - วิธีการด าเนนิงาน : ผู้เขียนบทความ ส่งบทความเข้าวารสารทางระบบ TCI-Thaijo ผ่าน
ทางเว็บไซต์ (www.tci-thaijo.org) บรรณาธิการจะพิจารณาว่าบทความนัน้มลัีกษณะของ
บทความตรงตามวัตถุประสงค์ของวารสารหรือไม ่และส่งใหผู้้ทรงคุณวุฒิที่มคีวามเชีย่วชาญ
ในเนือ้หาของบทความนัน้จ านวน 2 ท่าน ท าการประเมนิบทความ และเมือ่ผู้เขียนแกไ้ข
บทความตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว กจ็ะด าเนนิการส่งโรงพิมพ์เพื่อ
จัดพิมพ์วารสารเปน็รูปเล่ม และเผยแพร่บทความในรูปแบบ pdf บนเว็บไซต์ 
www.gspajournal.com และ www.tci-thaijo.org ต่อไป
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : อาจารย์ นกัวิชาการ และนกัศึกษามชี่องทางเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - อยู่ระหว่างตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ และวารสารการ
จัดการภาครัฐและภาคเอกชน ในรูปแบบตัวเล่มและแบบออนไลน ์นอกจากนียั้ง
อยู่ระหว่างด าเนนิการเพื่อปรับปรุงวารสารใหผ่้านเกณฑ์ประเมนิเพื่อใหเ้ปน็ไปตาม
เกณฑ์ TCI กลุ่มที่ 1 
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

 - คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์

83  - โครงการต าราและเอกสาร
วิชาการของคณะ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ทางด้านบริหารธุรกจิ 
(2) เพื่อส่งเสริมและสนบัสนนุผลงานทางวิชาการและงานวิจัยสาขาบริหารธุรกจิ (3) เพื่อ
เปน็ส่ือกลางในการแลกเปล่ียนทัศนะ แนวคิดทางด้านบริหารธุรกจิ
 - กลุ่มเปา้หมาย : อาจารย์คณะบริหารธุรกจิ สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 - งบประมาณที่ได้รับ : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารบริหารธุรกจิ นด้ิา (NIDA 
Business Journal) ฉบบัที่ 28 เดือนพฤษภาคม 2564 ทั้งนี ้ได้ตีพิมพ์และ
เผยแพร่วารสารบริหารธุรกจิ นด้ิา (NIDA Business Journal) ฉบบัที่ 27 เดือน
พฤศจิกายน 2563 แล้ว
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : 193,170 บาท (ร้อยละ 96.59 ของงบประมาณที่
ได้รับ)

 - คณะ
บริหารธุรกจิ

48 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

84  - โครงการจัดท า "วารสาร
การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์
และองค์การ" (NIDA 
Human Resource and 
Organizational 
Development Journal 
หรือ NIDA HROD Journal)

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อเปน็แหล่งรวบรวมความรู้และเผยแพร่งานวิจัยด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนษุย์และองค์การ ควบคู่กบัการพัฒนาและสร้างเสริมมาตรฐานทาง
วิชาการของคณาจารย์ในคณะ โดยวารสารนีจ้ะเปน็เคร่ืองมอืผลักดันใหอ้าจารย์ร่วมกนั
ท างานวารสารและสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสาร ตลอดจนเปน็การ
สนบัสนนุภาระงานของสถาบนัซ่ึงมคีวามรับผิดชอบต่อสังคมที่จะต้องเปน็แหล่งเผยแพร่
ความรู้จากงานวิจัยด้านการบริหารศาสตร์
 - วิธีการด าเนนิงาน : เปดิรับพิจารณาบทความวิชาการและบทความวิจัยทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษที่มาจากทั้งภายนอกและภายในสถาบนั โดยด าเนนิการพิจารณากล่ันกรอง
คุณภาพทางวิชาการผ่านกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิที่เชีย่วชาญในเร่ืองนัน้ๆ อย่าง
นอ้ย 2 ท่าน ด้วยกระบวนการ Doubline review ทั้งนี ้การตีพิมพ์วารสารในแต่ละฉบบั จะ
มบีทความวิจัยและวิชาการโดยประมาณ 7 - 8 บทความ ซ่ึงเปน็บทความภายนอกไมน่อ้ย
กว่าร้อยละ 50 และเผยแพร่ผ่านทางรูปเล่มและออนไลนผ่์านทางเว็บไซต์ Thaijo
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : (1) องค์ความรู้และงานวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนษุย์และองค์การได้รับการเผยแพร่และขยายออกไปอย่างกว้างขว้าง กอ่ใหเ้กดิประโยชน์
แกน่กัวิชาการและนกัปฏิบติัในการศึกษาและน าไปใช้ในการพัฒนาองค์การและสังคม (2) 
คณาจารย์ในคณะฯ ได้ร่วมกนัท างานเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างมาตรฐานทางด้านวิชาการ (3)
 คณะและสถาบนัได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหาร 
 - งบประมาณที่ได้รับ : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์
และองค์การ ทั้งนี ้วารสารดังกล่าวได้รับการรับรองคุณภาพใหจ้ัดอยู่ใน TCI กลุ่ม
ที่ 1 แล้ว
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : 95,702.40 บาท (ร้อยละ 47.85 ของงบประมาณ
ที่ได้รับ)

 - คณะพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย์

85  - โครงการต าราและเอกสาร
วิชาการของคณะ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อสนบัสนนุและส่งเสริมใหบ้คุลากรและนกัศึกษาได้ผลิต
ผลงานทางวิชาการ (2) สร้างเครือข่ายความร่วมมอืกบันกัวิชาการในสถาบนัการศึกษา
ต่างประเทศ (3) เพื่อเปน็ประโยชนใ์นด้านการเรียนการสอนและการวิจัย
 - วิธีการด าเนนิงาน : ด าเนนิการผ่านระบบ Thaijo2 
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : (1) มบีทความวิชาการทางส่ิงแวดล้อมใหศึ้กษา (2) เปน็
แหล่งเผยแพร่งานวิชาการส าหรับนกัวิชาการ
 - งบประมาณที่ได้รับ : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารการจัดการส่ิงแวดล้อม 
(Journal of Environmental Management) ฉบบัที่ 17.1 มบีทความตีพิมพ์ 
จ านวน 7 บทความ
 - ปญัหา/ อปุสรรค : มบีทความทางวิชาการนอ้ยมาก และการติดต่อผู้ประเมนิ
เปน็ไปได้อยากเนือ่งจากมกีารปดิสถาบนั
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : 80,232 บาท (ร้อยละ 40.11 ของงบประมาณที่
ได้รับ)

 - คณะบริหาร
การพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม

49 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

86  - โครงการวารสารและ
เอกสารวิชาการของคณะ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางทฤษฎี ผลการวิจัย และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในลักษณะสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาบคุลากร ครอบครัว องค์การ 
ชุมชนและสังคม รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งในเชิงการจัดการ เชิงพัฒนานโยบาย 
แผนงานหรือโครงการเกีย่วกบัการพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน
 - วิธีการด าเนนิงาน : เปดิรับบทความทางวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ประเภท
บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน ์และบทความวิจารณ์หนงัสือ จากผู้สนใจที่
เปน็คณาจารย์ นกัศึกษา และผู้เชีย่วชาญภายในและภายนอก โดยส่งต้นฉบบับทความเพื่อ
เสนอตีพิมพ์ในวารสารพัฒนาสังคม ผ่านระบบวารสารอเิลคทรอนกิส์ของคณะ
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : เผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณะและน าเสนอบทความ
วิจัยที่มคุีณภาพที่แสดงถึงประโยชนเ์ชิงทฤษฎีที่นกัวิจัยหรือผู้ที่สนใจสามารถน าไปพัฒนา
หรือสร้างองค์ความรู้ใหม ่
 - งบประมาณที่ได้รับ : 170,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารการพัฒนาสังคม Vol 23 No 
1 ทั้งนี ้ได้ตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารการพัฒนาสังคม Vol 22 No 2 (2020) แล้ว 
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : 73,496.46  บาท (ร้อยละ 43.23 ของ
งบประมาณที่ได้รับ)

 - คณะพัฒนา
สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม

50 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

87  - โครงการต าราและเอกสาร
วิชาการของคณะ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
ส่ิงแวดล้อม เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ธุรกจิ เศรษฐศาสตร์และการบริหาร 
เศรษฐศาสตร์อตุสาหกรรม เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ทั่วไป และ
ด้านอืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง (2) เพื่อส่งเสริมการศึกษา วิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ใหมท่างด้าน
เศรษฐศาสตร์ (3) เพื่อใหง้านวิชาการเปน็ส่วนหนึง่ของกระบวนการพัฒนาสถาบนัตาม
หลักการของพัฒนบริหารศาสตร์
 -  วิธีการด าเนนิงาน : (1) เปดิรับทบความวิชาการ บทความวิจัย ด้านเศรษฐศาสตร์ 
รวบรวมผลงานวิจัยและงานวิชาการของอาจารย์ นกัวิชาการและนกัศึกษาปริญญาโทและ
ปริญญาเอกที่มคุีณภาพ จัดส่งใหผู้้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอา่นประเมนิคุณภาพของบทความ (2)
 จัดพิมพ์เปน็รูปเล่ม และ online (3) แจกจ่ายแกห่อ้งสมดุมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและ
ผู้สนใจ
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : (1) อาจารย์ นกัวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ และนกัศึกษา
คณะได้เผยแพร่ผลงานและองค์ความรู้วิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ (2) ผู้สนใจทั่วไปได้รับ
ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ (3) งานวิชาการเปน็ส่วนหนึง่ของกระบวนการพัฒนาคุณภาพตาม
หลักการของพัฒนบริหารศาสตร์และการประกนัคุณภาพการศึกษา
 - งบประมาณที่ได้รับ : 150,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารพัฒนาการเศรษฐกจิ
ปริทรรศน ์ทั้งในรูปแบบรูปเล่ม และออนไลน ์
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

 - คณะ
พัฒนาการ
เศรษฐกจิ

88  - โครงการอดุหนนุกจิกรรม
วิชาการ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อสนบัสนนุกจิกรรมวิชาการ
 - งบประมาณที่ได้รับ : 150,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ยังไมไ่ด้ด าเนนิการ เนือ่งจากยังไมม่กีจิกรรมการวิชาการของคณะที่ต้องใช้
งบประมาณเพิ่มเติม

 - คณะสถิติ
ประยุกต์

89  - โครงการ Citizenship 
and Professionalism

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อเตรียมความพร้อมของนกัศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา
ในการไปปฏิบติังานจริง
 - วิธีการด าเนนิงาน : วิทยากรบรรยาย
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : สามารถน าไปประโยชนท์ี่ได้รับปรับใช้ในที่ท างานใหม้ี
ความละเอยีดเพิ่มเติมมากขึน้
 - งบประมาณที่ได้รับ : 150,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการใหค้วามรู้และเตรียมความพร้อมใหน้กัศึกษาที่ก าลังจะ
ส าเร็จการศึกษา คณะพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ สามารถไปปฏิบติังานได้จริง ทั้งนี ้
ได้จัดการบรรยายหวัข้อ “HR Analytic and Competency for the New 
Normal” แล้ว เมือ่วันที่ 26 ธันวาคม 2563 มนีกัศึกษาเข้าร่วม จ านวน 118 คน
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : 27,190 บาท (ร้อยละ 18.13 ของงบประมาณที่
ได้รับ)

 - คณะพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย์

51 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

90  - โครงการจัดท า
วารสารวิชาการระดับชาติ/ 
นานาชาติ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อจัดท าวารสารวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาและ
การจัดการการท่องเที่ยวแบบบรูณาการ (2) เพื่อรวบรวม กล่ันกรอง และจัดพิมพ์บทความ
วิชาการระดับชาติ
 - ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ : (1) คณะมชีือ่เสียงและภาพลักษณ์ความเปน็ผู้น าทางวิชาการ
 ในสาขาการจัดการการท่องเที่ยวของ ศทท. ในระดับภูมภิาคเอเชีย-แปซิฟิคที่ดีขึน้ อนัจะ
ส่งผลต่อการยอมรับในคุณภาพการศึกษาของคณะ และความสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อ (2) 
คณะ สถาบนั และประเทศไทยมอีงค์ความรู้ด้านการพัฒนาและการจัดการการท่องเที่ยว
แบบบรูณาการเพิ่มขึน้ อนัจะเปน็รากฐานต่อการพัฒนาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อไป (3)
 นกัศึกษาและคณาจารย์ของคณะและสถาบนัมชี่องทางการตีพิมพ์ในระดับชาติเพิ่มขึน้ (4) 
คณะมเีครือข่ายความร่วมมอืกบัคณาจารย์และนกัวิชาการของสถาบนัการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศเพิ่มขึน้ 
 - งบประมาณที่ได้รับ : 150,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - อยู่ระหว่างจัดท าวารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : 5,000 บาท (ร้อยละ 3.33 ของงบประมาณที่ได้รับ)

 - คณะการ
จัดการการ
ท่องเที่ยว

91  - โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการเผยแพร่งานวิจัย

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อส่งเสริมการตีพิมพิ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการ 
หนงัสือ หรือต ารา ของอาจารย์และนกัศึกษาปริญาเอก
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจในการตีพิมพิ์ผลงานทาง
วิชาการ วิธีการเขียน การเลือกวารสาร รวมถึงการตอบกลับข้อเสนอแนะของกรรมการ
ผู้อา่นประเมนิ
 - งบประมาณที่ได้รับ : 150,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ด าเนนิการแล้วเสร็จ โดยบคุลากรของวิทยาลัยนานาชาติได้เข้าร่วมการพัฒนา
ศักยภาพด้านการเผยแพร่งานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 - ผลสัมฤทธ์ิ : (1) บคุลากรมคีวามรู้ ความเข้าใจในการตีพิมพิ์ผลงานทางวิชาการ
 วิธีการเขียน การเลือกวารสาร รวมถึงการตอบกลับข้อเสนอแนะของกรรมการ
ผู้อา่นประเมนิ (2) คู่มอืการตีพิมพิ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการ หนงัสือ 
หรือ ต ารา จ านวน 1 ฉบบั
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

 - วิทยาลัย
นานาชาติ

52 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านสถานการณ์การสูงอายุใน
ประเทศไทยในหลากหลายมติิ และการสร้างฐานข้อมลูของครัวเรือนผู้สูงวัยที่มอีายุต้ังแต่ 45
 ปขีึน้ไป (2) เพื่อเสนอแนะนโยบายและมาตรการในประเด็นปญัหาเร่งด่วนที่เกีย่วข้องกบั
การสร้างระบบความมัน่คงทางสังคมส าหรับสังคมสูงวัยในประเทศไทยที่ได้มาตรฐานสากล 
มคีวามย่ังยืน และไมเ่ปน็ภาระทางการคลังในอนาคต 
 - วิธีการด าเนนิงาน : วิธีการด าเนนิงานวิจัยของแผนงาน มุง่เนน้การศึกษาการสูงวัยของ
ประชากรไทยในหลากหลายมติิด้วยข้อมลูเชิงประจักษโ์ดยการส ารวจด้วยกลุ่มตัวอย่าง
ครัวเรือนซ้ าใน 13 จังหวัด จ านวน 5,600 ครัวเรือนตัวอย่าง รอบที่ 4 และรอบที่ 5 ด้วย
เคร่ืองมอืการส ารวจ CAPI (Computer assisted personal interview) โดยความร่วมมอื
ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการฝึกอบรมด้านเทคนคิจากโครงการ HRS และการน า
ข้อมลูดังกล่าวมาวิเคราะหถ์ึงสถานการณ์ในแต่ละมติิของผู้สูงวัยไทย และน าข้อมลูดังกล่าว
มาเสริม/ ประกอบการเสนอนโยบายและมาตรการในสร้างระบบความมัน่คงทางสังคม
ส าหรับสังคมสูงวัยใหม้คีวามเท่าเทียมกนัและได้มาตรฐานสากล ซ่ึงครอบคลุมถึงระบบการ
ประกนัสุขภาพและสวัสดิการแบบบรูณาการ ระบบประกนัสังคม ระบบกฎหมายที่คุ้มครอง
สิทธิมนษุยชนของผู้สูงวัย และการพัฒนาองค์กรด้านการดูแลระยะยาวในระดับชุมชน 
นอกจากนัน้ ยังเปดิใหน้กัวิจัยจากส านกังานเศรษฐกจิการคลัง กระทรวงการคลังมาร่วม
งานวิจัยในการเสนอแนะนโยบายและมาตรการด้านการสร้างระบบความมัน่คงทางสังคม
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : ได้แบบส ารวจและรายงานสถานการณ์ กรอบแนวทาง
การประมาณการ ข้อเสนอแนะทางนโยบายและมาตรการ กรอบแนวทางในการปรับปรุง
กฎหมาย นโยบายและมาตรการที่เกีย่วข้อง กรอบแนวทางในการบริหารจัดการองค์การ การ
ใหบ้ริการการดูแลบริบาลระยะยาวในระดับชุมชน นโยบายและมาตรการในการบริหาร
จัดการองค์กรที่ได้มาตรฐานสากล
 - งบประมาณที่ได้รับ : 150,000 บาท (เงินแผ่นดิน)

92  - โครงการการศึกษาการสูง
วัยในระยะยาวเพื่อความอยู่
ดีมสุีขของผู้สูงวัยไทย: การ
ส ารวจด้านสุขภาพ การ
สูงอายุ และการเกษยีณใน
ประเทศไทย

 - ส านกัวิจัย - อยู่ระหว่างด าเนนิการเตรียมการส ารวจและการวิเคราะหข์้อมลู เพื่อสร้าง
เคร่ืองมอืหรือตัวแบบในการส ารวจ และการวางระบบเชิงสถาบนัที่เกีย่วข้องกบั
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย เพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลงเชิงนโยบาย ทั้งนี้
 คาดว่าจะส ารวจสัมภาษณ์กลุ่มครัวเรือนตัวอย่างทั่วประเทศ 5,600 ครัวเรือน 
หรือสมาชิกครัวเรือนอายุต้ังแต่ 45 ป ีขึน้ไป จ านวน 5,600 คน และสัมภาษณ์
เชิงลึกหนว่ยงานส่วนกลางที่เกีย่วข้องกบัการส ารวจ 44 หนว่ยงาน และส่วน
ท้องถิน่ 39 หนว่ยงาน
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -
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93  - โครงการเรียนรู้วัฒนธรรม
เบือ้งต้น และการส่ือสารข้าม
วัฒนธรรมส าหรับนกัศึกษา
ต่างชาติ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อใหน้กัศึกษาต่างชาติได้เรียนรู้และเข้าใจเกีย่วกบั
วัฒนธรรม ประเพณี และมารยาททางสังคม (2) เพื่อใหน้กัศึกษาต่างชาติได้รับทราบถึงข้อ
หา้มและข้อควรปฏิบติัทางวัฒนธรรมไทย (3) เพื่อใหน้กัศึกษาต่างชาติน าความรู้ที่ได้รับไป
ปรับใช้ในการด าเนนิชีวิตประจ าวันกบัคนไทยได้อย่างเหมาะสม 
 - วิธีการด าเนนิงาน : จัดการเรียนการสอนโครงการวัฒนธรรมไทยและการส่ือสารข้าม
วัฒนธรรมใหน้กัศึกษาต่างชาติ ผ่านระบบออนไลน ์โดยแบง่ตามหลักสูตรที่นกัศึกษาได้
ลงทะเบยีนเข้าศึกษาได้เปน็ 2 หอ้ง คือ 1) ภาษาองักฤษ และ 2) ภาษาจีน โดยได้เรียนเชิญ
วิทยากรผู้มคีวามเชีย่วชาญในสาขาดังกล่าวมาบรรยาย จ านวน 2 คร้ังต่อป ีระยะเวลา 2 วัน
ต่อคร้ัง
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : (1) นกัศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมเีวลาการอบรม
ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการอบรมทั้งหมด (2) นกัศึกษามคีวามพึงพอใจในการเข้า
ร่วมโครงการ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80 (3) นกัศึกษามคีวามรู้และความเข้าใจในหลักสูตร ไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 50 
 - งบประมาณที่ได้รับ : 140,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบนั)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการจัดการเรียนการสอนโครงการวัฒนธรรมไทยและการ
ส่ือสารข้ามวัฒนธรรมใหน้กัศึกษาต่างชาติ จ านวน 2 คร้ัง ทั้งนี ้ได้จัดการเรียน
การสอนโครงการวัฒนธรรมไทยและการส่ือสารข้ามวัฒนธรรมใหน้กัศึกษา
ต่างชาติ คร้ังที่ 1 แล้ว ระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคม 2564 มนีกัศึกษาเข้าร่วม 
จ านวน 74 คน และมกี าหนดจัดคร้ังที่ 2 ในเดือนสิงหาคม 2564 
 - ปญัหา/ อปุสรรค : เนือ่งจากเกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโร
นาสายพันธ์ุใหม ่2019 ท าใหน้กัศึกษาต่างชาติส่วนใหญ่ไมส่ามารถเดินทางมาเข้า
ร่วม ณ สถาบนัได้ จึงต้องจัดกจิกรรมผ่านระบบ Microsoft Teams 
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : 52,356 บาท (ร้อยละ 37.40 ของงบประมาณที่
ได้รับ)

 - กองงาน
ผู้บริหาร
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94  - โครงการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติของนกั
เศรษฐศาสตร์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อกอ่ใหเ้กดิกจิกรรมทางวิชาการและสร้างความสัมพันธ์
อนัดีระหว่างคณะกบัคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในความร่วมมอื (2) เพื่อเปน็เวทีให้
นกัเศรษฐศาสตร์ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์ ความคิดเหน็ทางวิชาการ ด้านการ
จัดการเรียนการสอนวิชาทางเศรษฐศาสตร์ทั้งในทางทฤษฎีการวิเคราะหแ์ละการวิจัย (3) 
เพื่อส่งเสริมใหม้กีารผลิตงานวิจัยที่เปน็องค์ความรู้ใหม ่และเผยแพร่งานวิจัยทางด้านต่างๆ 
ของนกัเศรษฐศาสตร์
 - วิธีการด าเนนิงาน : (1) จัดประชุมวิชาการ 1 วัน โดยเจ้าภาพหลัก (2) มอีงค์ปาฐกพิเศษ
และการน าเสนอบทความทางวิชาการตามหวัข้อต่างๆ โดยแยกจัดเปน็หอ้งๆ ตามกลุ่มที่
คณะกรรมการจัดงานประชุมจัดไว้ ใช้เวลาในการน าเสนอบทความละ 15 นาที และใหม้กีาร
วิจารณ์บทความหรืออภิปรายเพื่อเสนอความคิดเหน็จากที่ประชุม
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : (1) เกดิความร่วมมอืของนกัวิชาการในสถาบนัการศึกษา
ต่างๆ ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารการศึกษาเศรษฐศาสตร์ได้อย่างมปีระสิทธิผล
และประสิทธิภาพมากขึน้ (2) มกีารผลิตงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยในด้านต่างๆ ของนกั
เศรษฐศาสตร์ อนัจะเกดิประโยชนต่์อการเรียนการสอนและการน าข้อมลูเชิงนโยบายเพื่อ
จัดท ายุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ (3) การเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์
ทางด้านเศรษฐศาสตร์
 - งบประมาณที่ได้รับ : 100,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ด าเนนิการแล้วเสร็จ โดยคณะพัฒนากรเศรษฐกจิได้ร่วมกบัคณะเศรษฐศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยในความร่วมมอืจัดการประชุมวิชาการระดับชาติของนกั
เศรษฐศาสตร์ มกีจิกรรมปาฐกถาโดยองค์ปาฐกพิเศษ และการน าเสนอบทความ
ทางวิชาการตามหวัข้อต่างๆ รวมถึงการวิจารณ์บทความหรืออภิปรายเพื่อเสนอ
ความคิดเหน็จากที่ประชุม เมือ่วันที่ 19 มนีาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน ์
ZOOM มผู้ีเข้าร่วม จ านวน 200 คน
 - ผลสัมฤทธ์ิ : นกัศึกษาคณะพัฒนาการเศรษฐกจิได้เผยแพร่บทความและ
งานวิจัยและได้รับรางวัลที่เปน็ที่ยอมรับ เกดิความร่วมมอืทางวิชาการเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ และมกีารผลิตงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย
ในด้านต่างๆ ของนกัเศรษฐศาสตร์
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : 60,000 บาท (ร้อยละ 60.00 ของงบประมาณที่
ได้รับ)

 - คณะ
พัฒนาการ
เศรษฐกจิ
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95  - โครงการจัดประชุม
วิชาการนานาชาติ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อใหเ้กดิการแลกเปล่ียนและพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรม
การส่ือสารทางด้านนเิทศศาสตร์ที่ย่ังยืนเพื่อกา้วสู่สังคมดิจิทัล (2) เพื่อใหไ้ด้องค์ความรู้ใน
หวัข้อนวัตกรรมการส่ือสารและการพัฒนาอย่างย่ังยืน เพื่อต่อยอดเปน็งานวิจัยหรือแนว
ปฏิบติัที่ดี และเรียนรู้รับรู้ปญัหาต่างๆ ที่เกดิขึน้ร่วมกนั (3) เพื่อใหเ้กดิการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานวิทยานพินธ์/ การค้นคว้าอสิระไปสู่องค์ความรู้ใหมใ่หเ้กดิประโยชนต่์อสังคม
และประเทศชาติต่อไป
 - วิธีการด าเนนิงาน : (1) ค้นหารายชือ่มหาวิทยาลัยและหนว่ยงานที่จะติดต่อใหม้าร่วมงาน 
และหา keynote speaker (2) ส่งจดหมายแจ้งก าหนดการประชุม หวัข้อเร่ืองที่จะใหส่้ง 
Paper และติดต่อ Keynote speaker (3) ติดต่อแจ้งผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วม
เสนอ paper ใน session ต่างๆ โดยแยกตามหวัข้อเร่ืองที่เกีย่วข้อง (4) จัดท าจดหมาย
เผยแพร่การจัดงานและผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมไปยังหนว่ยงานต่างๆ ในประเทศไทย (5) มกีาร
ติดต่อกบัผู้เข้าร่วมตลอดช่วง 5 เดือนกอ่นวันงาน
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : (1) คณาจารย์ นสิิตนกัศึกษา นกัวิจัย และบคุลากรของ
สถาบนัการศึกษาต่างๆ ได้เผยแพร่ผลงานและแลกเปล่ียนองค์ความรู้และประสบการณ์
ระหว่างกนั (2) ประชาสัมพันธ์ใหค้ณะนเิทศศาสตร์เปน็ที่รู้จักทั่วไปประเทศไทยกลุ่ม ASEAN
 และประเทศต่างๆ
 - งบประมาณที่ได้รับ : 100,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - อยู่ระหว่างเตรียมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติของคณะนเิทศศาสตร์
และนวัตกรรมการจัดการ โดยคาดว่าจะจัดการประชุมระหว่างวันที่ 6 - 8 
กนัยายน 2564
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

 - คณะนเิทศ
ศาสตร์และ
นวัตกรรมการ
จัดการ

96  - โครงการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติ/ 
นานาชาติด้านส่ิงแวดล้อม

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเปน็เวทีในการน าเสนอผลงานทางวิชาการในสาขา
ส่ิงแวดล้อมของนกัวิชาการทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ (2) เพื่อใหผู้้เข้าร่วมประชุม
ทราบความกา้วหนา้ ความเคล่ือนไหว และแนวโนม้ทางวิชาการด้านการบริหารการพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม (3) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมอืกบันกัวิชาการในสถาบนัการศึกษา
ต่างประเทศ เพื่อประโยชนใ์นด้านการเรียนการสอนและการวิจัย
 - วิธีการด าเนนิงาน : (1) ประชุมวางแผนงานโครงการ และก าหนดหนา้ที่รับผิดชอบ (2) 
วางแนวทางการปฏิบติังานของแต่ละฝ่ายตามหนา้ที่ความรับผิดชอบ 
 - งบประมาณที่ได้รับ : 100,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ด าเนนิการแล้วเสร็จ โดยได้จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านส่ิงแวดล้อม 
ในหวัข้อเร่ือง The 3rd International Conference on Environmental 
Development Administration 2020 “Environmental Struggles and the
 Way Forward” ในรูปแบบออนไลน ์เมือ่วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 มี
ผู้เข้าร่วม จ านวน 75 คน และมคีวามพึงพอใจของผู้เข้าร่วม เท่ากบัร้อยละ 88
 - ปญัหา/ อปุสรรค : เนือ่งจากเกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโร
นาสายพันธ์ุใหม ่2019 จึงท าใหม้กีารเปล่ียนรูปแบบการประชุม
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : 58,401 บาท (ร้อยละ 58.40 ของงบประมาณที่
ได้รับ)

 - คณะบริหาร
การพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม
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97  - โครงการต าราและเอกสาร
วิชาการของคณะ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่วารสาร NIDA Journal of 
Language and Communication (NIDAJLC) ปลีะ 2 ฉบบั
 - วิธีการด าเนนิงาน : กองบรรณาธิการจัดท าวารสาร
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : วารสารคณะเปน็ที่รู้จักมากขึน้
 - งบประมาณที่ได้รับ : 80,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการตีพิมพ์และเผยแพร่วารสาร NIDA Journal of 
Language and Communication (NIDAJLC) ในแบบรูปเล่มและแบบออนไลน์
 - ปญัหา/ อปุสรรค : บทความที่เสนอเพื่อตีพิมพ์ไมม่คุีณภาพเท่าที่ควร
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

 - คณะภาษา
และการส่ือสาร

98  - โครงการจัดท าวารสาร
นเิทศศาสตร์และนวัตกรรม

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเปน็เวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ
ของคณาจารย์ทั้งในและนอกคณะ นกัศึกษา และนกัวิชาการ (2) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านนเิทศศาสตร์ การส่ือสารและนวัตกรรม ใหเ้กดิประโยชนแ์กชุ่มชนและสังคมส่วนรวม (3)
 เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการของคณะนเิทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
 - วิธีการด าเนนิงาน : (1) จัดต้ังคณะกรรมการ บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ (2) 
ด าเนนิการเชิญชวนผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์สาขาต่างๆ ใหส่้งบทความเข้าร่วม และ
พิจารณาผลงานของนกัศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโท (3) กองบรรณาธิการพิจารณา
บทความ คัดเลือกผู้ประเมนิเพื่อพิจารณาบทความพร้อมส่งบทความเมือ่ได้รับผลการ
ประเมนิจะส่งบทความใหผู้้เขียน และรับบทความที่แกไ้ขแล้วจากผู้เขียน (4) ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ด าเนนิการตีพิมพ์และเผยแพร่
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : (1) อาจารย์ประจ าคณะนเิทศศาสตร์และนวัตกรรมการ
จัดการ ได้มโีอกาสลงเผยแพร่บทความและผลงานวิจัยของตน (2) นกัวิชาการ และผู้สนใจ
ทั่วไปได้รับความรู้ทางนเิทศศาสตร์มากขึน้และน าไปใช้ใหเ้กดิประโยชนไ์ด้ (3) นกัศึกษา
คณะนเิทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สามารถศึกษาค้นคว้าและได้รับความรู้จาก
วารสาร เพื่อน าไปต่อยอดด้านวิชาการจากที่เรียน
 - งบประมาณที่ได้รับ : 70,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - อยู่ระหว่างตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารนเิทศศาสตร์และนวัตกรรม นด้ิา และ
วารสารการส่ือสารและการจัดการ นด้ิา (E-JOURNAL) 
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

 - คณะนเิทศ
ศาสตร์และ
นวัตกรรมการ
จัดการ
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99  - โครงการประชุมวิชาการ
การบริหารพัฒนาสังคมและ
ยุทธศาสตร์การบริหาร
ระดับชาติ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้าน
การมส่ีวนร่วมของประชาชนและแนวทางการพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืนของคณาจารย์ 
นกัวิชาการและนกัวิจัย
 - งบประมาณที่ได้รับ : 60,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ด าเนนิการแล้วเสร็จ โดยได้ร่วมการประชุมและเสวนาออนไลน ์การประชุม
วิชาการการบริหารการพัฒนาสังคม คร้ังที่ 5 "Citizen Engagement: พลังภาค
ประชาชนสู่การพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน" ร่วมกบัเครือข่าย 14 สถาบนั โดยมี
มหาวิทยาลัยราชภัฎบรีุรีมย์เปน็เจ้าภาพในการจัดงาน
 - ผลสัมฤทธ์ิ : มบีทความเข้าร่วมน าเสนอในที่ประชุม จ านวน 52 บทความ โดย
แบง่เปน็การน าเสนอภาคบรรยาย จ านวน 47 บทความ และภาคโปสเตอร์ 
จ านวน 5 บทความ 
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

 - คณะพัฒนา
สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม

100  - โครงการ NIDA Research
 Excellence Forum

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อส่งเสริมใหม้กีารผลิตงานวิจัยที่ดีของคณาจารย์ใน
สถาบนั (2) เพื่อส่งเสริมใหม้กีารพัฒนาผลงานด้านการวิจัยของคณาจารย์สถาบนั เพื่อให้
งานวิจัยมคุีณภาพ และมผีลกระทบต่อสังคมระดับประเทศ ภูมภิาค และสังคมโลก (3) เพื่อ
เปน็เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้การท าวิจัยและการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ เพื่อเปน็
ประโยชนแ์ละมผีลกระทบที่ดีต่อสังคมโลกโดยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติอยู่
ในฐานข้อมลู ISI, SCimago และมค่ีา Impact factor
 - วิธีการด าเนนิงาน : (1) จัดเวทีแลกเปล่ียนความคิดเหน็ เพื่อก าหนดหวัข้อการวิจัยและ
แนวทางการวิจัยใหม่ๆ  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหเ้ปน็เลิศในแต่ละสาขาวิชา (2) ระดม
ความคิดเพื่อสนบัสนนุการวิจัยเชิงนโยบาย เพื่อศึกษาผลกระทบของการพัฒนาด้าน
เศรษฐกจิ การเมอืง และสังคม ชีแ้นะรูปแบบที่เหมาะสมของการพัฒนาด้านต่างๆ ของ
ประเทศ (3) จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมลู ISI และมค่ีา Impact factor
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : (1) มกีารผลิตงานวิจัยที่มคุีณภาพเพิ่มขึน้ในด้านพัฒนบริ
หารศาสตร์ ที่จะเปน็ประโยชนต่์อการเรียนการสอน และการแกไ้ขปญัหาในการพัฒนา
ประเทศในด้านเศรษฐกจิ สังคมและการเมอืง (2) มกีารเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยการตีพิมพ์ลง
ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมลู ISI และมค่ีา Impact factor เพิ่มขึน้ (3) 
เสริมสร้างบทบาททางวิชาการและทางสังคมของสถาบนั โดยชีน้ าทางความคิดใหแ้กสั่งคม
 - งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบนั)

 - อยู่ระหว่างจัดงานเสวนาวิชาการ/ บรรยายทางวาการ NIDA Research 
Excellence ทั้งนี ้ได้จัด NIDA Research Excellence แล้ว จ านวน 3 คร้ัง เมือ่
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 วันที่ 13 มกราคม 2564 และวันที่ 23 มนีาคม 256 ใน
รูปแบบ Online และ On Site 
 - ปญัหา/ อปุสรรค :  เนือ่งจากเกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโค
โรนาสายพันธ์ุใหม ่2019 จึงท าใหเ้ปล่ียนรูปแบบการจัดงานเปน็แบบออนไลน ์ซ่ึง
มปีญัหาในเร่ืองของการถ่ายทอดสดเนือ่งจากระบบมปีญัหา
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : 2,861 บาท (ร้อยละ 5.72 ของงบประมาณที่ได้รับ)

 - ส านกัวิจัย
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101  - โครงการเตรียมความ
พร้อม และพัฒนา
บคุลิกภาพสู่ความส าเร็จ
ส าหรับนกัศึกษาภาคปกติ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเปน็การเสริมสร้างวิสัยทัศนแ์ละพัฒนาความคิด 
ทักษะ บคุลิกลักษณะที่ดีในการท างาน (2) เพื่อใหน้กัศึกษาได้พัฒนาความรู้และเปน็การ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในด้านการบริหารงานที่ดี (3) เพื่อใหน้กัศึกษาได้มโีอกาส
แลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเหน็ ประสบการณ์กบัคณาจารย์ วิทยากร รุ่นพี่และเพื่อน
นกัศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
 - วิธีการด าเนนิงาน : (1) เสนอโครงการเพื่ออนมุติัในการประชุมภาคปกติในเดือน
พฤษภาคม 2564 (2) ด าเนนิการจัดงานและเตรียมการจัดงานระหว่างเดือนมถิุนายน - 
สิงหาคม 2564 (3) สรุปผลการด าเนนิงานเสนอที่ประชุมในเดือนกนัยายน 2564
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : (1) นกัศึกษามกีารพัฒนาความคิด ทักษะ บคุลิกลักษณะ
ที่ดีในการท างานร่วมกบัผู้อืน่ (2) เพื่อใหน้กัศึกษาได้พัฒนาความรู้และปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ในการบริหารงานและการด ารงชีวิต (3) เพื่อใหน้กัศึกษาได้มโีอกาสแลกเปล่ียน
ความรู้ความคิดเหน็และประสบการณ์กบัคณาจารย์ วิทยากร รุ่นพี่ และเพื่อนนกัศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ (4) นกัศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ไปประยุกต์ใช้
เพื่อประโยชนต่์อตนเอง เพื่อนร่วมงานและสังคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบติังาน
 - งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ยังไมไ่ด้ด าเนนิการ เนือ่งจากเกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโร
นาสายพันธ์ุใหม ่2019 ซ่ึงเปน็อปุสรรคต่อรูปแบบการจัดกจิกรรม ไมส่ามารถให้
นกัศึกษามารวมตัวกนัเพื่อท ากจิกรรมใดๆ ได้ ซ่ึงจะต้องมกีารติดตามสถานการณ์
อกีคร้ังถึงช่วงเวลาที่จะสามารถจัดกจิกรรมได้

 - คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์
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102  - โครงการฝึกงานส าหรับ
นกัศึกษาภาคปกติ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเปน็การเสริมสร้างวิสัยทัศนแ์ละพัฒนาความคิด 
ทักษะ และประสบการณ์ในการท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้เปน็อย่างดี (2) เพื่อใหน้กัศึกษาได้มี
โอกาสแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ กบัผู้บริหารและผู้เชีย่วชาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ (3)
 เพื่อใหน้กัศึกษาได้น าความรู้จากทฤษฎี ไปประยุกต์ใช้ในการท างานจริง (4) เพื่อเตรียม
ความพร้อมแกน่กัศึกษาในด้านการท างานใหม้ปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล
 - วิธีการด าเนนิงาน : (1) วางแผน: เดือนเมษายน - มถิุนายน 2564 (2) ด าเนนิการฝึกงาน: 
เดือนมถิุนายน - กรกฎาคม 2564 (3) ประเมนิผลและสรุปผล: สิงหาคม 2564
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : (1) นกัศึกษาได้เสริมสร้างวิสัยทัศนแ์ละพัฒนาความคิด 
ทักษะ และประสบการณ์ในการท างานร่วมกบัผู้อืน่ (2) นกัศึกษาได้มโีอกาสแลกเปล่ียน
ความรู้ ประสบการณ์ กบัผู้บริหารและผู้เชีย่วชาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ (3) นกัศึกษาได้น า
ความรู้จากทฤษฎีที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในการท างานจริง (4) นกัศึกษาได้เตรียมความพร้อม
ในการท างานในอนาคต
 - งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ยังไมไ่ด้ด าเนนิการ เนือ่งจากเกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโร
นาสายพันธ์ุใหม ่2019 เปน็อปุสรรคต่อการฝึกงาน ซ่ึงทั้งสถาบนัและหนว่ยงาน
ภายนอกต่างๆ ปดิท าการชัว่คราว และ/ หรือใหท้ างานจากที่บา้น ทั้งนี ้คาดว่าจะ
ด าเนนิการระหว่างเดือนมถิุนายน - กรกฎาคม 2564

 - คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์

103  - โครงการส่งเสริมนกัศึกษา
เพื่อได้รับรางวัล ส าหรับ
นกัศึกษาภาคปกติ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อใหน้กัศึกษาได้พัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและด้าน
การส่ือสาร (2) เพื่อใหน้กัศึกษาได้มโีอกาสแสดงความสามารถ แลกเปล่ียนความรู้ 
ประสบการณ์ และความคิดเหน็กบัผู้เข้าแข่งขันอืน่ๆ (3) เพื่อเปน็การเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ศักยภาพของนกัศึกษาในระดับชาติ (4) เพื่อเปน็การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
และสร้างชือ่เสียงใหแ้กค่ณะรัฐประศาสนศาสตร์และสถาบนั
 - วิธีการด าเนนิงาน : (1) วางแผน: เดือนพฤษภาคม - มถิุนายน 2564 (2) ด าเนนิการส่ง
นกัศึกษาเข้าแข่งขัน: กรกฎาคม - สิงหาคม 2564 (3) ประเมนิผลและสรุปผล:กนัยายน 2564
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : (1) นกัศึกษาได้พัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและด้าน
การส่ือสาร (2) นกัศึกษาได้แสดงความสามารถ แลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ และความ
คิดเหน็กบัผู้แข่งขันท่านอืน่ๆ (3) ได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ศักยภาพของนกัศึกษาใน
ระดับชาติ (4) ได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสร้างชือ่เสียงใหแ้กค่ณะรัฐประศาสนศาสตร์
และสถาบนั (5) นกัศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบติังานในอนาคต
 - งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ยังไมไ่ด้ด าเนนิการ เนือ่งจากเกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโร
นาสายพันธ์ุใหม ่2019 เปน็อปุสรรคต่อรูปแบบการจัดกจิกรรมการแข่งขัน ไม่
สามารถใหน้กัศึกษามารวมตัวกนัเพื่อท ากจิกรรมใดๆ ได้ ซ่ึงจะต้องมกีารติดตาม
สถานการณ์อกีคร้ังถึงช่วงเวลาที่จะสามารถจัดกจิกรรมหรือส่งนกัศึกษาเข้าแข่งขัน
ในรายการต่างๆ ได้

 - คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์
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104  - โครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพิ่มพูนความรู้ทางนติิศาสตร์แกน่กัศึกษา บคุลากรและบคุคล
ทั่วไป เผยแพร่ความรู้ของคณาจารย์ภายในและวิทยากรภายนอก รวมทั้งสร้างบรรยากาศ
ทางวิชาการ
 - งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ คณะนติิศาสตร์ โดยมี
ก าหนดจัดประมาณเดือนกรกฎาคม - กนัยายน 2564
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

 - คณะนติิศาสตร์

105  - โครงการอาศรมวิชาการ 
(NIDA Law Forum)

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้กฎหมายแต่ละสาขา
 - วิธีการด าเนนิงาน : เสวนาวิชาการรูปแบบออนไลน ์ทั้งนี ้โครงการอาศรมวิชาการ (NIDA 
Law Forum) แบง่เปน็ 5 สาขาวิชา (5 โครงการย่อย) 
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : สร้างแบรนด์คณะนติิศาสตร์ใหเ้ปน็ที่รู้จักมากย่ิงขึน้
 - งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการจัดเสวนาวิชาการด้านกฎหมาย จ านวน 5 สาขาวิชา ทั้งนี้
 ได้ด าเนนิการจัดเสวนาวิชาการแล้ว จ านวน 1 คร้ัง หวัข้อคดีปกครองที่ส าคัญ 
ผ่านช่องทางออนไลน ์เมือ่วันที่ 17 มกราคม 2564 มผู้ีเข้าร่วม จ านวน 117 คน
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : 10,000 บาท (ร้อยละ 20.00 ของงบประมาณที่
ได้รับ)

 - คณะนติิศาสตร์

106  - โครงการอบรมใหค้วามรู้ 
เร่ือง "ข้อควรระวังการ
คัดลอกวิทยานพินธ์ส าหรับ
การเขียนรายงานทาง
วิชาการ" ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อใหน้กัศึกษาและผู้ที่สนใจได้ทราบถึงเร่ืองการคัดลอก
วิทยานพินธ์ (2) เพื่อสร้างความเข้าใจใหน้กัศึกษาและผู้ที่สนใจใหส้ามารถเขียนอา้งองิ
ผลงานของผู้อืน่ได้อย่างถูกต้อง (3) เพื่อใหน้กัศึกษาได้ทราบถึงบทลงโทษทางวินยันกัศึกษา
ในการคัดลอกผลงาน
 - วิธีการด าเนนิงาน : (1) ประชาสัมพันธ์และใหผู้้สนใจลงทะเบยีนเข้าอบรม (2) สัมมนาเชิง
ปฏิบติัการ
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : นกัศึกษาและผู้สนใจได้รับความรู้ในเร่ืองการคัดลอกและ
สามารถอา้งองิผลงานของผู้อืน่ได้อย่างถูกต้อง และได้ฝึกปฏิบติัการท า Work Shop รวมถึง
ได้ทราบบทลงโทษทางวินยันกัศึกษาในการคัดลอกผลงาน
 - งบประมาณที่ได้รับ : 30,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบนั)

 - ยังไมไ่ด้ด าเนนิการจัดอบรมใหค้วามรู้ เร่ือง "ข้อควรระวังการคัดลอก
วิทยานพินธ์ส าหรับการเขียนรายงานทางวิชาการ" ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564 ทั้งนี ้มกี าหนดจัดการอบรมในเดือนสิงหาคม 2564

 - กองบริการ
การศึกษา

107  - โครงการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ส าหรับศตรวรรษที่ 21

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้เร่ืองการวิจัย กระการจัดท า
วิทยานพินธ์ การค้นคว้าอสิระ
 - วิธีการด าเนนิงาน : อบรมเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณใหน้กัศึกษา 
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : คณะมรีะบบติดตามวิทยานพินธ์/ การค้นคว้าอสิระได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 - งบประมาณที่ได้รับ : 25,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - อยู่ระหว่างเตรียมการจัดอบรมเพื่อใหน้กัศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจในการเขียน
วิทยานพินธ์/ การค้นคว้าอสิระ โดยมกี าหนดจัดใหน้กัศึกษากรุงเทพ ในวันที่ 4 
เมษายน 2564 และใหน้กัศึกษาจังหวัดยะลาในวันที่ 12 มถิุนายน 2564
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

 - คณะพัฒนา
สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม
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108  - โครงการเผยแพร่งานวิจัย
ร่วมกบัส านกังานการวิจัย
แหง่ชาติ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อน าผลงานทางวิชาการเผยแพร่สู่สังคม
(2) เพื่อน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชนใ์นด้านต่างๆ รวมทั้งการก าหนดนโยบายทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองค์กรที่ไมแ่สวงหาผลก าไร
 - วิธีการด าเนนิงาน : (1) ประชาสัมพันธ์การจัดงานเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการใหค้ณะ/
 ส านกั/ ศูนย์ภายในสถาบนัทราบ (2) คัดเลือกผลงานที่จะเผยแพร่ โดยคณะกรรมการ (3) 
ด าเนนิการจัดผลิตส่ือเพื่อน าเสนอผลงานวิจัย (4) จัดนกัวิชาการเพื่อเปน็ผู้ประสานงานในการ
เผยแพร่วิจัยประจ าสถานที่จัดงานและจัดนทิรรศการ
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : (1) มกีารเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณะ เพื่อกอ่ใหเ้กดิการ
น าความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชนใ์นด้านต่างๆ ( 2) สร้างชือ่เสียงใหอ้าจารย์ และ
นกัวิชาการในวงวิชาการพัฒนบริหารศาสตร์
 - งบประมาณที่ได้รับ : 20,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบนั)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการจัดกจิกรรมเผยแพร่งานวิจัยร่วมกบัส านกังานการวิจัย
แหง่ชาติ ทั้งนี ้มกี าหนดจัดระหว่างวันที่ 27 มถิุนายน – 1 กรกฎาคม 2564 
 - ปญัหา/ อปุสรรค : เนือ่งจากเกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโร
นาสายพันธ์ุใหม ่2019 อาจจะเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดงาน และอาจจะส่งผล
กบัการประชาสัมพันธ์ใหค้ณาจารย์ที่สนใจ
- งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

 - ส านกัวิจัย

109  - โครงการจัดท าวารสาร 
เอกสารทางวิชาการ และ
วารสารบณัฑิต

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อจัดท าวารสารทางกฎหมายอนัเปน็ประโยชนใ์นการ
เผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายใหแ้กบ่คุคลทั่วไป
 - งบประมาณที่ได้รับ : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - อยู่ระหว่างตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารนติิพัฒน ์นด้ิา
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

 - คณะนติิศาสตร์
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110  - โครงการขับเคล่ือนการ
เปล่ียนสถานภาพสู่การเปน็
สถาบนัอดุมศึกษาในก ากบั
ของรัฐระยะที่ 6

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อใหก้ารด าเนนิการและขับเคล่ือนการเปล่ียนสถานภาพ
สถาบนัสู่การเปน็สถาบนัอดุมศึกษาในก ากบัของรัฐ ระยะที่ 6 เปน็ไปอย่างมปีระสิทธิภาพ
 - วิธีการด าเนนิงาน : แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อด าเนนิการจัดท าระบบงานและข้อบงัคับ
ขึน้มา จ านวน 6 ชุด คือ (1) คณะกรรมการจัดท าระบบงานและข้อบงัคับด้านการบริหาร
ทรัพยากรบคุคล (2) คณะกรรมการจัดท าระบบงานและข้อบงัคับด้านการบริหารจัดการ (3) 
คณะกรรมการจัดท าข้อเสนอปรับปรุงโครงการองค์การ (4) คณะกรรมการจัดท าระบบงาน
และข้อบงัคับด้านการเงินและการตรวจสอบ (5) คณะกรรมการจัดท าระบบงานและ
ข้อบงัคับด้านการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ และ (6) คณะกรรมการจัดท าระบบงาน
และข้อบงัคับด้านแผนงาน นอกจากนียั้งได้แต่งต้ังคณะกรรมการก ากบัและติดตามการ
ด าเนนิการจัดท าระบบงานและข้อบงัคับเพื่อการเปล่ียนสถานภาพสถาบนัเปน็
สถาบนัอดุมศึกษาในก ากบัของรัฐขึน้มาอกีหนึง่ชุดเพื่อท าหนา้ที่ในการก ากบัติดตามการ
ด าเนนิงานทั้งหมด
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : การขับเคล่ือนการเปล่ียนสถานภาพสถาบนัสู่การเปน็
สถาบนัอดุมศึกษาในก ากบัของรัฐเปน็ไปด้วยความเรียบร้อยแล้ว และบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของแต่ละกจิกรรม
 - งบประมาณที่ได้รับ : 600,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบนั)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการขับเคล่ือนการเปล่ียนสภาพสู่การเปน็สถาบนัอดุมศึกษา
ในก ากบัของรัฐ รวมทั้งได้ด าเนนิการจัดท าข้อบงัคับฯ และประกาศฯ สถาบนั แล้ว
 ดังนี ้(1) ข้อบงัคับฯ จ านวน 6 เร่ือง และ (2) ประกาศฯ จ านวน 3 เร่ือง
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : 207,904.09 บาท (ร้อยละ 34.65 ของ
งบประมาณที่ได้รับ)

 - กองบริหาร
ทรัพยากรบคุคล

5) ยทุธศาสตร์ "Operation Excellence"

63 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

111  - โครงการศึกษาออกแบบ
การปรับโครงสร้างองค์การ
และกรอบอตัราก าลัง สพบ.

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อด าเนนิการศึกษาวิเคราะหโ์ครงสร้างองค์การและ
กรอบอตัราก าลังของสถาบนัการศึกษาชัน้น าที่มบีริบทและพันธกจิคล้ายคลึงกบัสถาบนั
บณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2) เพื่อวิเคราะหแ์ละจัดท าโครงสร้างองค์การพร้อมค่างานของ
ส่วนงานและหนว่ยงานภายในส่วนงานภายใต้ร่างโครงสร้างใหม ่ขอบเขตและหนา้ที่ความ
รับผิดชอบของส่วนงานและหนว่ยงานภายในส่วนงานใหส้อดคล้องและครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์ บทบาท ภารกจิ และยุทธศาสตร์การพัฒนาของสถาบนั พ.ศ. 2562 - 2565 
และหนว่ยงานภายนอกที่เกีย่วข้อง
 - วิธีการด าเนนิงาน : (1) ศึกษาและวิเคราะหข์้อมลูจากเอกสารที่เกีย่วข้อง (2) ประชุม
หารือประเด็นต่างๆ ประกอบการวิเคราะหแ์ละจัดท าร่างแผนโครงสร้างองค์การ (3) การจัด
ประชาพิจารณ์เพื่อเปดิรับความคิดเหน็และข้อซักถามจากบคุลากรของสถาบนั
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : มแีผนโครงสร้างองค์การ ขอบเขตและหนา้ที่ความ
รับผิดชอบของส่วนงานและหนว่ยงานภายในส่วนงาน (Functional Description) กรอบ
อตัราก าลังคนระยะ 5 ปใีนภาพรวมของสถาบนั
 -  งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : 600,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบนั)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการสนบัสนนุการด าเนนิการของที่ปรึกษา ในการศึกษา
วิเคราะหจ์ัดท าข้อเสนอร่างแผนโครงสร้างองค์การและกรอบอตัราก าลังในระยะ 5
 ปขีองสถาบนั โดยการศึกษาและวิเคราะหข์้อมลูจากเอกสารที่เกีย่วข้อง รวมทั้ง
ประชุมหารือประเด็นต่างๆ ประกอบการวิเคราะหแ์ละจัดท าร่างแผนโครงสร้าง
องค์การ นอกจากนียั้งได้จัดประชาพิจารณ์ หวัข้อ "ร่างแผนโครงสร้างองค์การ
ของสถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์" เมือ่วันองัคารที่ 9 กมุภาพันธ์ 2564 เวลา
 09.30 - 12.00 น. เพื่อเปดิรับความคิดเหน็และข้อซักถามจากบคุลากรของ
สถาบนั โดยมผู้ีบริหาร ที่ปรึกษา คณะท างาน และบคุลากรเข้าร่วม จ านวน 350 
ราย
 - ปญัหา/ อปุสรรค : เนือ่งจากการด าเนนิการระยะแรกเปน็ไปเพื่อการศึกษา
วิเคราะหแ์ละจัดท าเปน็ข้อเสนอร่างแผนโครงสร้างองค์การ ขอบเขตหนา้ที่ความ
รับผิดชอบของส่วนงานตามร่างโครงสร้างองค์การใหมท่ี่น าเสนอโดยทีมที่ปรึกษา
เท่านัน้ ยังไมไ่ด้มกีารปรับใช้อย่างเปน็รูปธรรม สถาบนัจึงเหน็ควรใหม้กีาร
ด าเนนิการในระยะของการศึกษาข้อมลูในแต่ละหนว่ยงานเพื่อจัดท าแผนและ
ด าเนนิการตามแผนการปบัใช้โครงสร้างองค์การฉบบัใหม ่
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : 193,948 บาท (ร้อยละ 32.32 ของงบประมาณที่
ได้รับ)

 - กองบริหาร
ทรัพยากรบคุคล

64 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

112  - โครงการปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการปฏิบติังานแบบ
ดิจิทัล

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อใหบ้คุลากรหนว่ยงานต่างๆ ได้ทราบถึงแนวทางในการ
ด าเนนิงานการจัดการความรู้ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบนั รวมถึงขัน้ตอน
การปฏิบติักจิกรรมการปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบติังานเพื่อสร้างความพึงพอใจแกผู้่มี
ส่วนได้ส่วนเสียงกบัหนว่ยงานภายในองค์การ พร้อมทั้งชีแ้จงรายละเอยีดการด าเนนิการ
จัดการความรู้ในระดับสถาบนั
 - วิธีการด าเนนิงาน : ด าเนนิการจัดประชุมชีแ้จงและสร้างความเข้าใจร่วมกนักบัคณะท างาน
เกีย่วกบัเปา้หมาย และแนวทางการด าเนนิงานการจัดการความรู้ของสถาบนั ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : หนว่ยงานสามารถด าเนนิกจิกรรมการปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการปฏิบติังานในระดับหนว่ยงานตามแผนการด าเนนิงานบริหารความรู้ภายใน
องค์การในระดับหนว่ยงาน ใหเ้ปน็ไปได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และเกดิประโยชนสู์งสุดในการ
ด าเนนิกจิกรรมของหนว่ยงาน เพื่อปรับปรุงพัฒนาการปฏิบติังาน สร้างความพึงพอใจแก่
ผู้รับบริการ และสร้างการเรียนรู้ร่วมกนัของบคุลากร
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : 500,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบนั)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการสนบัสนนุใหห้นว่ยงานต่างๆ ภายในสถาบนัปรับปรุง
พัฒนากระบวนการปฏิบติังาน ทั้งนี ้ได้ด าเนนิการจัดประชุมชีแ้จงและสร้างความ
เข้าใจร่วมกนักบัคณะท างานเกีย่วกบัเปา้หมาย และแนวทางการด าเนนิงานการ
จัดการความรู้ของสถาบนั ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 เมือ่วันที่ 3 มนีาคม 
2564 ผู้เข้าร่วม 39 คน นอกจากนียั้งได้ด าเนนิการขออนมุติัจัดสรรเงินสนบัสนนุ
หนว่ยงานด าเนนิการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การ จ านวน 23 
หนว่ยงาน หนว่ยงานละ 10,000 บาท
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : 1,950 บาท (ร้อยละ 0.39 ของงบประมาณที่ได้รับ)

 - กองบริหาร
ทรัพยากรบคุคล

65 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

113  - โครงการพัฒนาคุณภาพ
การด าเนนิงานคณะพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อพัฒนาคุณภาพการด าเนนิงานของคณะพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย์อย่างเปน็ระบบ (2) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพทั้งใน
ระดับหลักสูตรและคณะแกบ่คุลากร ใหส้ามารถช่วยขับเคล่ือนคณะเข้าสู่กระบวนการ 
ตลอดจนได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากลได้ (3) เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมใน
การท างานและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบคุลากรของคณะ ขับเคล่ือนไปสู่การพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน (Sustainable Development) (4) เพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์กร (Happy 
Workplace) มุง่เนน้ใหบ้คุลากรทุกคนในองค์กรมคีวามสุขในการท างาน ลดความตึงเครียด
จากการท างาน และสภาพแวดล้อม ลดความขัดแย้งในองค์กร เพื่อใหก้ารด าเนนิงานของ
คณะเปน็ไปอย่างมปีระสิทธิผลและประสิทธิภาพ (5) เพื่อการรับรองมาตรฐานในระดับสากล
 ภายใต้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนนิการที่เปน็เลิศ (Education Criteria for 
Performance Excellence: EdPEx หมวดที่ 5 การมุน่เนน้บคุลากร 5.1 สภาพแวดล้อม
การในการท างาน: วิธีการสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานที่มปีระสิทธิภาพ และสนบัสนนุ
บคุลากร และ 5.2 ความผูกพันของบคุลากร) (6) เพื่อที่จะสามารถเปน็องค์กรสุขภาวะ
ต้นแบบที่ดีได้ในอนาคต
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : พัฒนาคุณภาพการด าเนนิงานคณะพัฒนาทรัพยากรมนษุย์
 - งบประมาณที่ได้รับ : 390,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการจัดกจิกรรมอบรม ประชุม สัมมนา ตรวจประเมนิ เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพการด าเนนิงานของคณะพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ 
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : 40,600 บาท (ร้อยละ 10.41 ของงบประมาณที่
ได้รับ)

 - คณะพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย์

114  - โครงการการเปน็นานาชาติ  - วัตถุประสงค์ : (1) เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกจิสู่ความเปน็
นานาชาติ (2) เพื่อใหค้ณะบริหารธุรกจิสามารถน าแผนสู่ความเปน็นานาชาติไปปฏิบติัอย่าง
เปน็รูปธรรม (3) สร้างมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพคณะบริหารธุรกจิอย่างเปน็ระบบสู่ความ
เปน็นานาชาติ
 - กลุ่มเปา้หมาย : คณาจารย์ บคุลากร และนกัศึกษาคณะบริหารธุรกจิ สถาบนับณัฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : 300,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการเพิ่มศักยภาพของคณาจารย์ บคุลากร และนกัศึกษาคณะ
บริหารธุรกจิใหส้ามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมอืที่ลงสู่การปฏิบติัจริงในทุกกจิกรรมตามพันธกจิ และมผีลส าเร็จในระดับ
นานาชาติ
 - ปญัหา/ อปุสรรค : เนือ่งจากเกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโร
นาสายพันธ์ุใหม ่2019 จึงชะลอโครงการ
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

 - คณะ
บริหารธุรกจิ
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115  - โครงการสัมมนาแผน
ประจ าปี

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อติดตามผลการด าเนนิงานและปรับปรุงการจัดท าแผนการ
ด าเนนิงานในปถีัดไป
 - วิธีการด าเนนิงาน : จัดสัมมนาร่วมกนัระหว่างอาจารย์และเจ้าหนา้ที่
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : ได้รับทราบความคิดเหน็ เสนอปญัหา และอปุสรรคใน
การปฏิบติังาน และหาแนวทางแกไ้ขปญัหาและพัฒนาคณะต่อไป
 - งบประมาณที่ได้รับ : 35,000 บาท

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการติดตามผลการด าเนนิงานและปรับปรุงแผนการ
ด าเนนิงานในปถีัดไป ทั้งนี ้ได้จัดสัมมนาร่วมกนัระหว่างอาจารย์และเจ้าหนา้ที่
คณะพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ เมือ่วันที่ 22 มนีาคม 2564 มผู้ีเข้าร่วม จ านวน 32 
คน
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : 35,000 บาท (ร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่
ได้รับ)

 - คณะพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย์

116  - โครงการศึกษาธรรมาภิ
บาลและความพึงพอใจต่อ
ผลงานของผู้บริหารสถาบนั

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อประเมนิผลการบริหารงานของผู้บริหารสถาบนัตาม
หลักของธรรมาภิบาล (2) เพื่อใหไ้ด้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/ พัฒนาการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถาบนัตามหลักของธรรมาภิบาล
 - วิธีการด าเนนิงาน : ประเมนิการบริหารงานของผู้บริหารสถาบนัตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยการประเมนิผลในปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 จะด าเนนิการประเมนิผลแยกรายบคุคล 
ได้แก ่อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ 
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : (1) ได้รับทราบถึงผลการประเมนิการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถาบนัตามหลักของธรรมาภิบาล (2) ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/ พัฒนาการ
บริหารงานของผู้บริหารสถาบนัตามหลักของธรรมาภิบาล
 - งบประมาณที่ได้รับ : 100,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบนั)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการออกแบบแบบประเมนิการบริหารงานของผู้บริหาร
สถาบนัตามหลกธรรมาภิบาล 
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

 - สภาคณาจารย์

117  - โครงการเพิ่มผลิตภาพ
ของคณะ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อสร้างหลักสูตรระยะส้ันที่มกีลุ่มเปา้หมายคือ ศิษย์เกา่ 
และหนว่ยงานราชการ (2) เพื่อเพิ่มรายได้ใหแ้กค่ณะ (3) เพื่อใช้เปน็ภาระงานแทนภาระงาน
สอนภาคปกติ (4) เพื่อประชาสัมพันธ์คณะอกีช่องทางหนึง่
 - วิธีการด าเนนิงาน : (1) สร้างหลักสูตระยะส้ันที่เนน้ Demand driven โดยเนน้
กลุ่มเปา้หมาย คือ หนว่ยงานรัฐ ศิษย์เกา่ที่ต้องการ re-skills และนกัศึกษาในอนาคต (2) 
ประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มเปา้หมายดังกล่าว (3) ด าเนนิการจัดฝึกอบรม และประเมนิผลหลักสูตร
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : (1) คณะมรีายได้เพิ่มขึน้จากการจัดหลักสูตรระยะส้ัน (2)
 คณะเปน็ที่รู้จักมากขึน้โดยเฉพาะอย่างย่ิงในหนว่ยงานของรัฐ รวมทั้งเปน็การเพิ่มโอกาส
เพิ่มนกัศึกษาในอนาคต (3) แกไ้ขปญัหาภาระงานสอนภาคปกติโดยการน าภาระงานส่วนนี้
มาทดแทน
 - งบประมาณที่ได้รับ : 100,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ยังไมไ่ด้ด าเนนิการ เนือ่งจากเกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโร
นาสายพันธ์ุใหม ่2019 จึงมมีาตรการปอ้งกนั ท าใหผู้้สมคัรเข้าอบรมไมส่ามารถมา
เข้าร่วมการจัดอบรมได้ ซ่ึงการอบรมนีไ้มส่ามารถจัดในรูปแบบออนไลนไ์ด้ เพราะ
มกีารท ากจิกรรมรายกลุ่มภายในหอ้งอบรม เพื่อประโยชนสู์งสุดของผู้เข้าอบรม

 - คณะพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย์
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118  - โครงการการพัฒนางาน
เชิงคุณภาพ ด้านการจัดการ
เว็บไซต์และโซเชียลมเีดีย

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) การจัดท าแผนพัฒนาการพัฒนางานเชิงคุณภาพด้านการ
จัดการเว็บไซต์และโซเชียลมเิดียเชิงรุก เพื่อท าการตลาดด้านหลักสูตรและบริการของคณะ 
(2) เพื่อพัฒนาทักษะของผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดการเว็บไซต์และโซเชียลมเิดียในการ
ท างานที่เนน้ผลลัพธ์ (3) เพื่อจัดหาอปุกรณ์ เคร่ืองมอื ที่เหมาะสมกบัการด าเนนิงาน เพื่อลด
ความเส่ียงด้านการบริหารจัดการเว็บไซต์ (4) เพื่อจัดซ้ือจัดจ้างผู้เชีย่วชาญด้านการออกแบบ
มาช่วยในการก าหนดรูปแบบทันสมยัและสะท้อนอตัลักษณ์คณะ
 - วิธีการด าเนนิงาน : จัดท าเปน็โครงการ (ย่อย) ที่ 1 การพัฒนางานเชิงคุณภาพด้านการ
จัดการเว็บไซต์ และโครงการ (ย่อย) ที่ 2 การพัฒนางานเชิงคุณภาพด้านการจัดการโซเชียลมิ
เดีย ซ่ึงเปน็การใหค้วามส าคัญกบัการพัฒนางานเชิงคุณภาพ
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : (1) การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อท าการตลาด จะช่วยใหม้ี
ผู้สนใจเข้ามาใช้บริการด้านหลักสูตรและบริการของคณะมากขึน้ (2) บคุลากรผู้รับผิดชอบ
ได้พัฒนาทักษะการท างานเชิงคุณภาพ เพื่อใหผ้ลลัพธ์ที่เกดิขึน้สามารถสะท้อนการส่ือ
ภาพลักษณ์ของคณะที่นา่ประทับใจ
 - งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ยังไมไ่ด้ด าเนนิการปรับปรุงคุณภาพเนือ้หาของเว็บไซต์ และโซเชียลมเิดีย โดย
การพัฒนางานเชิงคุณภาพด้านการจัดการเว็บไซต์ การพัฒนางานเชิงคุณภาพ
ด้านการจัดการโซเชียลมเิดีย เนือ่งจากเกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้
ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม ่2019 สถาบนัจึงมนีโยบาย Work From Home จึง
ส่งผลใหก้ารจัดกจิกรรมไมเ่ปน็ไปตามแผนงานโครงการ

 - คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์

119  - โครงการประเมนิคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนนิงาน สพบ.

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อใหค้วามรู้ในการประเมนิผลระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนนิงานของหนว่ยงานภาครัฐ (2) เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการเข้ารับ
การประเมนิผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหนว่ยงานภาครัฐ
 - วิธีการด าเนนิงาน : จัดประชุมคณะกรรมการท างานโครงการประเมนิคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนนิงานภาครัฐ สพบ.
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : สถาบนัได้รับผลคะแนนตามตัวชีวั้ด ก.พ.ร. 5 : ระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของสถาบนั ในระดับ 4 คือ มรีะดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนนิงานสูง
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : 20,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบนั)

 - อยู่ระหว่างการ โดยได้จัดประชุมคณะกรรมการท างานโครงการประเมนิ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานภาครัฐ สพบ. รวมทั้งจัดกจิกรรมตาม
การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหนว่ยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ตามที่ผู้ประเมนิที่ก าหนด
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

 - กองบริหาร
ทรัพยากรบคุคล
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120  - โครงการบริหารจัดการ
ความรู้ภายในองค์การ (KM)

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อสร้างองค์กรแหง่การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และเพิ่มความ
ผูกพันของบคุลากรในคณะ
 - วิธีการด าเนนิงาน : วางแผนการจัดกจิกรรมที่บคุลากรสนใจ โดยมกีลุ่มงานต่างๆ 
ผลัดเปล่ียนหมนุเวียนเปน็ผู้ด าเนนิการ
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : (1) บคุลากรในคณะมคีวามผูกพันเพิ่มมากขึน้ (2)  มกีาร
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัในการพัฒนางาน
 - งบประมาณที่ได้รับ : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการบริหารจัดการความรู้ภายในคณะพัฒนาการเศรษฐกจิ 
โดยได้มกีารวางแผนการจัดกจิกรรมที่บคุลากรสนใจ โดยมกีลุ่มงานต่างๆ 
ผลัดเปล่ียนหมนุเวียนเปน็ผู้ด าเนนิการแล้ว และมกี าหนดจัดกจิกรรมต่างๆ 
ระหว่างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2564
 - ปญัหา/ อปุสรรค : เนือ่งจากเกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโร
นาสายพันธ์ุใหม ่2019 จึงมกีารเล่ือนการจัดกจิกรรม
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

 - คณะ
พัฒนาการ
เศรษฐกจิ

121  - โครงการบริหารจัดการ
ความรู้ภายในองค์การ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อส่งเสริมใหเ้กดิการแลกเปล่ียนเรียนรู้ แสวงหาความรู้
สนบัสนนุการพัฒนากระบวนการฏิบงิานแกบ่คุลากรของคณะ เข้าใจหลักการวิเคราะห ์
สังเคราะหง์านประจ า
 - งบประมาณที่ได้รับ : 5,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ยังไมไ่ด้ด าเนนิการบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กร ของคณะนติิศาสตร์ 
เนือ่งจากคณะมกี าหนดการด าเนนิโครงการระหว่างเดือนมถิุนายน - กนัยายน 
2564

 - คณะนติิศาสตร์

122  - โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถาบนั

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อท าการปรับปรุงระบบสารสนเทศที่เกีย่วข้องกบัการ
ใหบ้ริการอาจารย์ และนกัศึกษาใหม้คีวามเสถียร มกีารเพิ่มฟังกช์ัน่การใช้งานที่ครอบคลุม
ต่อความต้องการของผู้ใช้งาน ช่วยอ านวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ อกีทั้งยังสามารถช่วย
ใหก้ารดูแลและการบริหารจัดการระบบของส านกัเปน็ไปอย่างมปีระสิทธิภาพมากย่ิงขึน้
 - วิธีการด าเนนิงาน : (1) จัดจ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษา (REG) 
(2) จัดซ้ือซอฟต์แวร์ Lisrel (3) จัดจ้างปรับปรุงระบบการจัดท าวิทยานพินธ์อเิล็กทรอนกิส์ 
(e-Thesis) 
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : (1) ระบบสารสนเทศที่เกีย่วข้องกบัการใหบ้ริการอาจารย์
 และนกัศึกษา มคีวามเสถียร และมฟีังกช์ัน่การใช้งานที่ครอบคลุมต่อความต้องการของ
ผู้ใช้งาน เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ (2) การดูแล และการบริหารจัดการ
ระบบของส านกัเปน็ไปอย่างมปีระสิทธิภาพ
 - งบประมาณที่ได้รับ : 9,629,900 บาท (เงินรายได้ของสถาบนั)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการ ดังนี ้(1) จัดจ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริการการศึกษา (REG) วงเงิน 422,650 บาท (2) ขออนมุติัจัดซ้ือ Software 
Lisrel วงเงิน 92,234.50 บาท (3) จัดจ้างปรับปรุงระบบการจัดท าวิทยานพินธ์
อเิล็กทรอนกิส์ (e-Thesis) วงเงิน 83,460 บาท
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : 598,344.50 บาท (ร้อยละ 6.21 ของงบประมาณ
ที่ได้รับ)

 - ส านกั
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6) ยทุธศาสตร์ "Infrastructure Excellence"
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

123  - โครงการพัฒนาหอ้งสมดุ
เพื่อความเปน็เลิศทาง
การศึกษาในยุคดิจิทัล

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อจัดหาฐานข้อมลูออเิล็กทรอนกิส์ที่มเีนือ้หาสอดคล้องกบั
หลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบนั เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยของสถาบนั และ
รักษาระดับมาตรฐานคุณภาพของการเปน็สถาบนับณัฑิตศึกษาทางด้านการวิจัยในระดับ
แนวหนา้ และพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่การเปน็สถาบนัอดุมศึกษาในระดับสากล
 - วิธีการด าเนนิงาน : ด าเนนิการจัดหาฐานข้อมลูอเิล็กทรอนกิส์โดยพิจารณาเนือ้หาที่
สอดคล้องกบัหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบนั เศรษฐกจิ สังคม เทคโนโลยีและ
การเมอืงของประเทศต่างๆ และเปน็ทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการที่มคุีณภาพ ทันสมยั 
เปน็ที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ซ่ึงผู้ใช้มส่ีวนร่วมในการเสนอแนะ 
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : (1) คณาจารย์ นกัศึกษา นกัวิจัย บคุลากรและผู้ใช้บริการ
ทั้งภายในและภายนอกสถาบนั ทั้งในและต่างประเทศสามารถใช้บริการข้อมลูเพื่อการเรียน
การสอน และการวิจัย (2) เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยของผู้ใช้บริการ (3) ผู้ใช้บริการ
สามารถค้นหาข้อมลูและใหบ้ริการหอ้งสมดุได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : 4,500,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบนั)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการจัดหาฐานข้อมลูอเิล็กทรอนกิส์ ที่มเีนือ้หาสอดคล้องกบั
หลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบนั เศรษฐกจิ สังคม เทคโนโลยีและการเมอืง
ของประเทศต่างๆ และเปน็ทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการที่มคุีณภาพ ทันสมยั 
เปน็ที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยมจี านวนคร้ังของการเข้าใช้
ฐานข้อมลูอเิล็กทรอนกิส์ (Login) โดยเฉล่ียไมน่อ้ยกว่า 9,000 คร้ัง/ ฐานข้อมลู 
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : 4,268,144.16 บาท (ร้อยละ 94.85 ของ
งบประมาณที่ได้รับ)

 - ส านกับรรณ
สารการพัฒนา

124  - โครงการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อจัดหาหนงัสือ วารสาร ส่ือโสตทัศน ์ส่ืออเิล็กทรอนกิส์ 
และฐานข้อมลูออนไลน ์ใหท้ันสมยั พอเพียง สร้างความพึงพอใจและสนองตอบความ
ต้องการของคณาจารย์ นกัวิจัย นกัศึกษา และบคุลากรของสถาบนั
 - วิธีการด าเนนิงาน : ด าเนนิการจัดทรัพยากรสารสนเทศ (หนงัสือ วารสาร ส่ือโสตทัศน ์ส่ือ
อเิล็กทรอนกิส์ และฐานข้อมลูออนไลน์) โดยพิจารณาเนือ้หาที่สอดคล้องกบัหลักสูตรการ
เรียนการสอนของสถาบนั เศรษฐกจิ สังคม เทคโนโลยี และการเมอืงของประเทศต่างๆ และ
เปน็ทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการที่มคุีณภาพ ทันสมยั เปน็ที่ยอมรับในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ซ่ึงผู้ใช้มส่ีวนร่วมในการเสนอแนะ 
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : (1) คณาจารย์ นกัศึกษา นกัวิจัย บคุลากรและผู้ใช้บริการ
ทั้งภายในและภายนอกสถาบนั ทั้งในและต่างประเทศสามารถใช้บริการข้อมลูเพื่อการเรียน
การสอน และการวิจัย (2) เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยของผู้ใช้บริการ (3) ผู้ใช้บริการ
สามารถค้นหาข้อมลูและใหบ้ริการหอ้งสมดุได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
 - งบประมาณที่ได้รับ : 4,500,000 บาท (เงินกองทุนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการจัดทรัพยากรสารสนเทศ (หนงัสือ วารสาร ส่ือโสตทัศน ์
ส่ืออเิล็กทรอนกิส์ และฐานข้อมลูออนไลน ์ที่มเีนือ้หาสอดคล้องกบัหลักสูตรการ
เรียนการสอนของสถาบนั เศรษฐกจิ สังคม เทคโนโลยี และการเมอืงของประเทศ
ต่างๆ และเปน็ทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการที่มคุีณภาพ ทันสมยั เปน็ที่
ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : 3,982,246 บาท (ร้อยละ 88.49 ของงบประมาณ
ที่ได้รับ)

 - ส านกับรรณ
สารการพัฒนา
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 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อพัฒนาระบบงานเพื่อลดปญัหาการซ้ าซ้อนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการด าเนนิงานในคณะใหม้ปีระสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจแกผู้่ที่
เกีย่วข้อง (2) เพื่อตอบสนองนโยบายของสถาบนัในการส่งเสริมพัฒนาระบบคุณภาพและ
มาตรฐานในการท างานของหนว่ยงาน (3) เพื่อสนบัสนนุการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระบบงาน
ของคณะ และกระตุ้นจูงใจใหบ้คุลากรท างานด้วยระบบงานแบบอเิล็กทรอนกิส์และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (4) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบคุลากรในการท างานด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล และเปน็การยกระดับการปฏิบติังานใหเ้ปน็มาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย (5) เพื่อรวบรวม จัดเกบ็ และเผยแพร่ความรู้ของคณะ ที่มาจากการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานของบคุลากรในคณะ รวมทั้งใหเ้กดิแนวปฎิบติัที่ดีที่สามารถ
เปน็ต้นแบบในการศึกษาเรียนรู้ต่อหนว่ยงานภายในระดับสถาบนั และหนว่ยงานภายนอก (6)
 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นวัฒนธรรมการเรียนรู้ และการแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกนัเพื่อสร้าง
ความมส่ีวนร่วมของบคุลากรในคณะ
 - วิธีการด าเนนิงาน : ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ (1) กจิกรรมระดมสมองและแบง่กลุ่ม
การปรับปรุงและพัฒนาระบบงานใหม ่(2) กจิกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานแบบ
อเิล็กทรอนกิส์ (3) กจิกรรมการประเมนิผลการพัฒนาระบบงานแบบอเิล็กทรอนกิส์
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : (1) มรีะบบงานใหม ่ประกอบด้วย ระบบงาน
อเิล็กทรอนกิส์ส าหรับการย่ืนค าร้องและติดตามสถานะการอนมุติังานกจิกรรมด้านการศึกษา
ของนกัศึกษา ระบบงานอเิล็กทรอนกิส์ส าหรับการเดินทางไปปฏิบติัราชการของอาจารย์ 
และระบบงานอเิล็กทรอนกิส์ส าหรับการจัดหลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา (2) ลดการใช้
ทรัพยากร ลดระยะเวลาและต้นทุนในการด าเนนิงาน เปน็ผลการยกระดับการปฏิบติังาน 
ตอบสนองความต้องการของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย และเพิ่มความพึงพอใจของผู้มส่ีวนเกีย่วข้อง
ได้มากขึน้ (3) บคุลากรของคณะมแีรงจูงใจในการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และกอ่ใหเ้กดิ
วัฒนธรรมการเรียนรู้ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (4) บคุลากรของคณะมขีีดความสามารถ
ของบคุลากรในการท างานด้วยระบบงานแบบอเิล็กทรอนกิส์และเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึน้ 
และความรู้ของคณะได้รับการเผยแพร่ และระบบงานของบคุลากรในคณะได้รับการปรับปรุง
และพัฒนาเปน็แนวปฎิบติัที่ดีที่สามารถเปน็ต้นแบบในการศึกษาเรียนรู้ต่อคณะ หนว่ยงาน
ภายในระดับสถาบนั และหนว่ยงานภายนอก 
 - งบประมาณที่ได้รับ : 400,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - โครงการพัฒนาระบบข้อมลู125  - คณะพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย์

 - ยังไมไ่ด้ด าเนนิการ เนือ่งจากมกีารพิจารณาปรับเปล่ียนการด าเนนิงานของ
โครงการ เพราะเปน็โครงการที่มขีัน้ตอนซับซ้อน รวมถึงความครอบคลุมของการ
ด าเนนิโครงการใหเ้หมาะสมกบังบประมาณ ดังนัน้ ที่ประชุมคณะจึงมกีาร
พิจารณาปรับโครงการ โดยจะด าเนนิกจิกรรมบางส่วน และน าเงินงบประมาณไป
ไว้เพื่อด าเนนิโครงการที่ปรับปรุงใหมใ่นปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
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ที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

126  - โครงการจัดงาน Home 
Coming Day

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อเปน็การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนนิงาน ความส าเร็จ
ของหลักสูตร/ คณะต่อสาธารณชน รวมถึงเปน็โอกาสใหค้ณาจารย์ ศิษย์เกา่ และนกัศึกษา
ปจัจุบนัได้สานสัมพันธ์เชือ่มเครือข่ายเพื่อสร้างโอกาสในการส่งเสริมกจิกรรมเพื่อสังคมและ
ธุรกจิด้วยกนัในอนาคต
 - กลุ่มเปา้หมาย : บคุลากร คณาจารย์ ศิษย์เกา่ และนกัศึกษา คณะบริหารธุรกจิ สถาบนั
บณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 - งบประมาณที่ได้รับ : 600,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการเพื่อเตรียมการจัดงาน home coming day คณะ
บริหารธุรกจิ
 - ปญัหา/ อปุสรรค : เนือ่งจากเกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโร
นาสายพันธ์ุใหม ่2019 จึงชะลอการจัดงาน
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

 - คณะ
บริหารธุรกจิ

127  - โครงการ Home Coming
 Day

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อความเปน็สิริมงคลแกค่ณะบริหารการพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม คณาจารย์ เจ้าหนา้ที่ และนกัศึกษา (2) เพื่อใหน้กัศึกษาเกา่ของหลักสูตรการ
จัดการส่ิงแวดล้อมได้มโีอกาสกลับมาคณะและสถาบนั (3) เพื่อเสริมสร้างความสามคัคีและ
ความสัมพันธ์อนัดีระหว่างคณาจารย์ นกัศึกษาเกา่ นกัศึกษาปจัจุบนั และเจ้าหนา้ที่ของคณะ
 - วิธีการด าเนนิงาน : จัดกจิกรรม โดยศิษย์เกา่ ศิษย์ปจัจุบนั
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : (1) ท าใหน้กัศึกษาเกา่ของหลักสูตรการจัดการส่ิงแวดล้อม
ได้มโีอกาสกลับมาเย่ียมเยียนคณะและสถาบนั พร้อมทั้งได้มโีอกาสในการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ต่างๆ ภายหลังจากการส าเร็จการศึกษา (2) ท าใหเ้กดิความสามคัคี และความ
สมพันธ์อนัดี ระหว่างนกัศึกษาเกา่ นกัศึกษาปจัจุบนั คณาจารย์ และเจ้าหนา้ที่ของคณะ
บริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม
 - งบประมาณที่ได้รับ : 90,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ด าเนนิการแล้วเสร็จ โดยได้จัดงาน Home Coming Day คณะการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม เมือ่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 มศิีษย์เกา่และศิษย์ปจัจุบนัเข้าร่วม 
จ านวน 350 คน และมคีวามพึงพอใจของผู้เข้าร่วม เท่ากบัร้อยละ 83
 - ผลสัมฤทธ์ิ : ศิษย์เกา่และศิษย์ปจัจุบนัของคณะบริหารการจัดการการ
ส่ิงแวดล้อมได้กลับมาเย่ียมคณะ ได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างกนั และเกดิ
ความสามคัคี ความสัมพันธ์อนัดีระหว่างศิษย์เกา่ ศิษย์ปจัจุบนั คณาจารย์ และ
บคุลากรของคณะ
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : 42,082 บาท (ร้อยละ 46.76 ของงบประมาณที่
ได้รับ)

 - คณะบริหาร
การพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม

128  - โครงการ Home Coming
 Day

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อสืบสานความเปน็วัฒนธรรมองค์การของคณะและท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การดนตรี และประเพณีอนัดีงามของไทย
 - งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ยังไมไ่ด้ด าเนนิการจัดงาน Home Coming Day คณะพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม เนือ่งจากเกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนาสาย
พันธ์ุใหม ่2019 จึงมกีารเล่ือนก าหนดออกไปกอ่น

 - คณะพัฒนา
สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม

129  - โครงการครบรอบวัน
สถาปนาคณะ

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อสืบสานวัฒนธรรมองค์การของคณะ/ สร้างความสามคัคี
การมส่ีวนร่วมและเชือ่มโยงเครือข่ายของคณะ 
 - วิธีการด าเนนิงาน : ท าบญุเล้ียงพระ/ เปดิปา้ยคณะใหม ่
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - อยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อจัดงานท าบญุเล้ียงพระ/ เปดิปา้ยคณะใหม ่ในวัน
ครบรอบสถาปนาคณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยมกี าหนดจัดงานในวันที่ 
15 กนัยายน 2564
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

 - คณะพัฒนา
สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม

7) ยทุธศาสตร์ "Resource Excellence"
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130  - โครงการสนบัสนนุผลงาน
การเล่ือนระดับส าหรับ
เจ้าหนา้ที่

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อสนบัสนนุการท าผลงานวิชาการส าหรับการเล่ือนระดับ
ของเจ้าหนา้ที่คณะสถิติประยุกต์
 - งบประมาณที่ได้รับ : 40,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ยังไมไ่ด้ด าเนนิการ เนือ่งจากยังไมม่บีคุลากรสายสนบัสนนุของคณะสถิติ
ประยุกต์ขอรับงบประมาณสนบัสนนุ

 - คณะสถิติ
ประยุกต์

131  - โครงการพัฒนาสังคม
ร่วมกบัสมาคมศิษย์เกา่ 
คณะพัฒนาสังคม

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อสร้างความสามคัคีการมส่ีวนร่วมของนกัศึกษาเกา่ 
นกัศึกษาปจัจุบนัและคณาจารย์คณะ
 - งบประมาณที่ได้รับ : 20,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ยังไมไ่ด้ด าเนนิการจัดกจิกรรมพัฒนาสังคมร่วมกบัสมาคมศิษย์เกา่ คณะพัฒนา
สังคม เนือ่งจากเกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่
 2019 จึงมกีารเล่ือนก าหนดออกไปกอ่น

 - คณะพัฒนา
สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม

132  - โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทย

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อสืบสานและด ารงไว้ซ่ึงการรักษาขนบธรรมเนยีมประเพณี
อนัดีงาม และทะนบุ ารุงศิลปะวัฒนธรรมไทย
 - วิธีการด าเนนิงาน : พิธีท าบญุคณะ
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : บคุลากรมกีจิกรรมร่วมกนัเสริมสร้างความสามคัคีและ
ความรักต่อองค์กร
 - งบประมาณที่ได้รับ : 20,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ด าเนนิการแล้วเสร็จ โดยได้จัดพิธีท าบญุคณะนติิศาสตร์ เมือ่วันที่ 3 ธันวาคม 
2563 มบีคุลากรคณะเข้าร่วม จ านวน 23 คน 
 - ผลสัมฤทธ์ิ : บคุลากรคณะได้สืบสานและด ารงไว้ซ่ึงการรักษาขนบธรรมเนยีม
ประเพณีอนัดีงาม และทะนบุ ารุงศิลปะวัฒนธรรมไทย รวมทั้งมคีวามสามคัคีและ
ความรักต่อองค์กร
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : 20,000 บาท (ร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่
ได้รับ)

 - คณะนติิศาสตร์

133  - โครงการกฬีาสานสัมพันธ์  - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมอืระหว่างคณะ 
 - งบประมาณที่ได้รับ : 15,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ยังไมไ่ด้ด าเนนิการจัดกจิกรรมกฬีาสานสัมพันธ์ เนือ่งจากเกดิสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม ่2019 จึงมกีารเล่ือนก าหนดออกไป
กอ่น

 - คณะพัฒนา
สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม

134  - โครงการแข่งขันกฬีาสาน
สัมพันธ์ผูกพันเพื่อผองเรา

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อใหค้ณาจารย์ เจ้าหนา้ที่ และนกัศึกษาของคณะที่เข้า
ร่วมการแข่งขันได้มโีอกาสท ากจิกรรมร่วมกนั (2) เพื่อเสริมสร้างความสามคัคีและ
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณาจารย์ นกัศึกษา และเจ้าหนา้ที่ของคณะที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
(3) เพื่อเปน็การส่งเสริมสุขภาพ การออกก าลังกาย การมนี้ าใจนกักฬีาของผู้เข้ารับการ
แข่งขัน สร้างบรรยากาศที่ดีในการท างานและการเรียน   
 - วิธีการด าเนนิงาน : (1) จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในปงีบประมาณ 2564 (2) 
จัดการแข่งขันกฬีาสานสัมพันธ์รักผูกพันเพื่อผองเรา คร้ังที่ 4 ในปงีบประมาณ 2564 เวลา 
08.30 - 16.30 น. ณ อาคารชุบ กาญจนประกร 
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : เกดิเครือข่ายความร่วมมอืในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ความ
คิดเหน็ระหว่างคณะ
 - งบประมาณที่ได้รับ : 15,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ยังไมไ่ด้ด าเนนิการจัดแข่งขันกฬีาสานสัมพันธ์ผูกพันเพื่อผองเรา เนือ่งจากเกดิ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม ่2019 จึงมกีาร
เล่ือนก าหนดออกไปกอ่น

 - คณะพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย์
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135  - โครงการกฬีาสานสัมพันธ์  - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อสร้างโอกาสท าความรู้จัก เกดิความสนทิสนมระหว่างกนั 
เกดิการท างานอย่างเปน็ระบบ เกดิแรงบนัดาลใจสร้างสรรค์กจิกรรมที่เปน็ประโยชนต่์อไป
 - งบประมาณที่ได้รับ : 15,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ยังไมไ่ด้ด าเนนิการจัดกจิกรรมกฬีาสานสัมพันธ์ เนือ่งจากเกดิสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม ่2019 จึงเล่ือนการจัดกจิกรรม
ออกไปกอ่น

 - คณะนติิศาสตร์

136  - โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการเผยแพร่งานวิจัย

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อใหบ้คุลากรสายวิชาการและสายสนบัสนนุมคีวามรู้ 
ความสามารถ ทักษะในการปฏิบติังานด้านงานวิชาการ และงานสนบัสนนุวิชาการ
 - วิธีการด าเนนิงาน : การอบรมตามหลักสูตรที่เปน็ประโยชนต่์อการปฏิบติังาน
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : (1) บคุลากรที่เข้ารับการอบรมได้น าผลมาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบติังาน กอ่ใหเ้กดิประสิทธิผลในการปฏิบติังานสูงขึน้ (2) สถาบนัมบีคุลากรที่มี
ความรู้และมทีักษะในการใช้เทคโนโลยี เพื่อผลิตส่ือในการเผยแพร่งานวิจัย
 - งบประมาณที่ได้รับ : 10,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบนั)

 - อยู่ระหว่างด าเนนิการขออนมุติัโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเผยแพร่
งานวิจัย เพื่อใหบ้คุลากรของสถาบนัมคีวามรู้และทักษะที่เปน็ประโยชนใ์นการ
ปฏิบติังาน สามารถวิเคราะหแ์ละแกไ้ขปญัหาได้
 - ปญัหา/อปุสรรค : เนือ่งจากเกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโร
นาสายพันธ์ุใหม ่2019 จึงยังไมส่ามารถก าหนดรูปแบบ และหวัข้อในการจัด
อบรมที่เหมาะสมได้
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

 - ส านกัวิจัย

137  - โครงการสานสัมพันธ์
นติิพัฒน์

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างพี่นอ้งชาวนติินด้ิา โดยใหช้ือ่ว่า 
“นติิพัฒน์” 
 - วิธีการด าเนนิงาน : จัดงานงานคืนสู่เหย้า (Home Coming Day) “11 ป ีนติิพัฒน์” 
ร่วมกนันกัศึกษาเกา่คณะนติิศาสตร์
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : สานสัมพันธ์นกัศึกษาเกา่ นกัศึกษาใหม ่และบคุลากรคณะ
 - งบประมาณที่ได้รับ : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ)

 - ด าเนนิการแล้วเสร็จ โดยได้จัดงานคืนสู่เหย้า (Home Coming Day) “11 ป ีนิ
ติพัฒน์” เมือ่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 มผู้ีเข้าร่วม จ านวน 150 คน 
 - ผลสัมฤทธ์ : คณะมกีจิกรรมร่วมกบันกัศึกษาเกา่คณะนติิศาสตร์ และเกดิ
ความสัมพันธ์ระหว่างนกัศึกษาเกา่ นกัศึกษาใหม ่และบคุลากรคณะ
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : 9,150 บาท (ร้อยละ 91.50 ของงบประมาณที่
ได้รับ)

 - คณะนติิศาสตร์

138  - โครงการความร่วมมอืกบั
สมาคมศิษย์เกา่

 - วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อส่งเสริมความสามคัคีในคณาจารย์ เจ้าหนา้ที่ นกัศึกษา
ปจัจุบนัและนกัศึกษาเกา่
 - วิธีการด าเนนิงาน : กจิกรรมแข่งขันโบว์ล่ิงการกศุล
 - ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ : ความสามคัคีระหว่างคณาจารย์ เจ้าหนา้ที่ นกัศึกษา
ปจัจุบนัและนกัศึกษาเกา่
 - งบประมาณที่ได้รับ : 10,000 บาท  (เงินทุนคณะ)

 - อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกจิกรรมแข่งขันโบว์ล่ิงการกศุล โดยมกี าหนดจัดใน
วันที่ 11 กรกฎาคม 2564
 - งบประมาณที่เบกิจ่ายแล้ว : -

 - คณะนติิศาสตร์

74 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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