
 



 ๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 

(ราง) 
แผนกลยุทธ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 

๑. กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร    

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จัดทําแผนกลยุทธ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ือเปน

แนวทางในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค

ตามวิสัยทัศน พันธกิจ และปรัชญาของสถาบัน 

  สถาบันมีกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) อยางเปนระบบครบวงจร 

ตั้งแตการกําหนดนโยบาย การจัดทําแผน การถายทอดแผนสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล โดยมี

วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคเปนกรอบในการดําเนินงาน ไดมุงเนนใหหนวยงานมีสวนรวมในการกําหนด

นโยบาย/แผนงาน/โครงการท่ีตรงตามบทบาทและภารกิจของหนวยงาน ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายของสถาบัน มี

การระดมสมองและกําหนดเปาหมายหนวยงานท่ีสอดคลองกับเปาหมายของสถาบัน เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติใน

ทิศทางเดียวกัน มีการกําหนดตัวชี้วัด เปาหมาย ท่ีชัดเจน เพ่ือเปนแนวทางในการประเมินผลการดําเนินงาน และ

สามารถตอบสนองภารกิจของสถาบัน 

สถาบันไดนําขอมูลท้ังภายใน (Internal Factor) และภายนอกสถาบัน (External Factor) มา
ประกอบการจัดทําแผนกลยุทธ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ดังนี้ 

๑) กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
๓) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ 
๔) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) 
๕) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
๖) นโยบายสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
๗) พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. ๒๕๐๙ 
๘) แผนพัฒนาระยะยาว ๑๕ ป สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕ 

   ๙) จุดเดนของสถาบัน คือ กลุม ง สถาบันท่ีเนนการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก   

๑๐) วิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกสถาบัน (SWOT Analysis) 
๑๑) ขอมูลจากการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  

 ๑๒) ทบทวนแผนงาน/โครงการของสถาบัน และหนวยงาน 

  
 
 
   



 ๒ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 

๒. กระบวนการนําแผนกลยุทธ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ไปสูการปฏิบตั ิ
  สถาบันขับเคลื่อนแผนกลยุทธ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของสถาบัน โดยการจัดการอบรมให

ความรูเก่ียวกับการถายทอดแผนกลยุทธสถาบันสูหนวยงาน จําแนกความรับผิดชอบใหสอดคลองกับภารกิจของ

หนวยงาน เพ่ือใหแตละหนวยงานมีเขาใจ และรวมกันกําหนดหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เสนอท่ีประชุมคณบดีและ

ผูอํานวยการสํานัก การวางแผนและประเมินผล (ทคอ. การวางแผนและประเมินผล) ท่ีประชุมคณบดีและ

ผูอํานวยการสํานัก (ทคอ.) และท่ีประชุมสภาสถาบัน อนุมัติแผนกลยุทธ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

จากนั้น สถาบันแปลงแผนกลยุทธท่ีกําหนดไว ออกเปนแผนปฏิบัติราชการประจําป 

๒.๑ จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป (Action Plan)  
  กําหนดใหแตละหนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประกอบดวย แผนงาน/โครงการ 

โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับกิจกรรมการดําเนินงาน เปาหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ งบประมาณ ผลผลิต/

ผลลัพธของโครงการ เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานแตละปงบประมาณ 

๒.๒ การปฏิบัติตามแผน (Take Action)  
๒.๒.๑ มีกระบวนการในการถายทอดแผนเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติใหเปนไปตามแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม โดยผูบริหารสื่อสารทําความเขาใจกับผูปฏิบัติงานทุกระดับ ท้ังผูท่ีเก่ียวของโดยตรง และผูให
การสนับสนุนไดตระหนักถึงการมีเปาหมายรวมกัน โดยใหมีความรับผิดชอบในบทบาทและภารกิจท่ีไดรับ
มอบหมาย และนําไปปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยมีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร
ระหวางผูบริหารระดับสูงกับผูบริหารหนวยงาน 

๒.๒.๒ มีการเตรียมความพรอมของระบบบริหารจัดการ ไดแก 
- มีระบบการจัดการความรูของสถาบัน (Knowledge Management) เพ่ือเปน

การเสริมสรางขีดสมรรถนะการเรียนรูในองคกร ใหมีเพียงพอตอการนําไปใชปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงระบบ/วิธีการ
ทํางานใหสามารถสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการไดสําเร็จ 

- มีระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงครอบคลุมเครื่องมือ 
อุปกรณ ระบบฐานขอมูล ระบบเครือขายการสื่อสาร ชวยสนับสนุนการดําเนินงานตามแผน 

- มีระบบการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน เพ่ือเปนกลไกในการควบคุมและ
จัดการความเสี่ยงตาง ๆ ท่ีมีผลกระทบตอสถาบัน และเปนกระบวนการสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานบรรลุผล และเปนภูมิคุมกันใหแกสถาบันในการเผชิญตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมท้ัง
ภายในและภายนอก 

- มีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทุกภารกิจท้ังดานการเรียนการสอน 
งานวิจัย งานฝกอบรม การคลัง การพัสดุ บุคคล และสารสนเทศ เพ่ือควบคุมและปองกันความเสี่ยงดานการ
ปฏิบัติการ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบาย กฎเกณฑ และระเบียบขอบังคับท่ีถูกตองตามท่ีสถาบัน
กําหนด และตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 

 



 ๓ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 

๓. กระบวนการควบคุม และประเมินผล 

  สถาบันไดกําหนดใหมีระบบและกลไกในการควบคุม กํากับติดตาม และประเมินผล ดําเนินงาน

ตามแผนดังนี้ 

๓.๑ การติดตามผลการดําเนินงาน โดยผานท่ีประชุม ทคอ.การวางแผนและประเมินผล ซ่ึง
ประกอบดวย ผูบริหารสถาบัน รองคณบดีฝายวางแผนของทุกคณะ/สํานัก และผูอํานวยการกอง/สํานักงาน 

๓.๒ มีการรายงานความกาวหนาในการดําเนินงาน โดย ผูบริหารคณะ/สํานัก/กอง/สํานักงาน 
รายงานผลการดําเนินงานตอท่ีประชุมคณบดีและผูอํานวยการสํานัก ทุกไตรมาส เพ่ือรับทราบความกาวหนาในการ
ดําเนินงานเปนระยะ ๆ รวมท้ังสงขอมูลยอนกลับใหแกผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน ให
เปนไปในแนวทางท่ีเหมาะสม 

๓.๓ มีการวัดผลและประเมินผล โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เปนเครื่องมือในการ
วัดผลการดําเนินงานท่ีชัดเจน ครอบคลุมท้ังในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และความพึงพอใจของผูรับบริการ มีการ
เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและประเมินผลขอมูล ตลอดจนทําการสํารวจ เพ่ือประเมินผลสําเร็จของการ
ปฏิบัติงานตามแผนในแตละรอบเวลา ผลท่ีไดจากการประเมินจะเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวางแผนกลยุทธและ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการในปตอไป 



 ๔ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 

๔. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
๑. ปรัชญา : 

 
“สรางปญญา เพ่ือการเปลี่ยนแปลง” 

“WISDOM for Change” 
 

๒. ปณิธาน : 
...ทานท้ังหลายท่ีสําเร็จการศึกษาจากสถาบันแหงนี้ เปนผูท่ีเชื่อไดวา มีความรูความสามารถสูง จึงเปน

ท่ีหวังของคนไทยท้ังชาติ รวมท้ังของขาพเจาดวย ท่ีจะไดอาศัยความรู ความคิด สติปญญา และความสามารถ ใน
อันท่ีจะนําพาประเทศชาติใหกาวไปสูความม่ันคงและสมบูรณพูนสุข ขอใหทานรับหนาท่ีอันมีเกียรตินี้ดวยความ
ม่ันใจ ตั้งใจและบริสุทธิ์ใจ แลวรวมกันปฏิบัติหนาท่ีนอยใหญใหลุลวงไป ดวยความขยันหม่ันเพียรและดวยความ
สุจริต เท่ียงตรง ท้ังตอตนเองและตอประชาชน... 
 

๓. (ราง) วิสัยทัศน : 
 

“สถาบันชั้นนําแหงชาติท่ีสรางผูนําและองคความรูในระดับสากล เพ่ือการเปลี่ยนแปลง” 
 

๔. พันธกิจ : 
๑. สรางผูนําท่ีมีปญญาคูคุณธรรมเพ่ือพัฒนาประเทศ 
๒. สรางองคความรู ศึกษาวิจัย ดานการบริหารการพัฒนา 
๓. สรางงานบริการวิชาการท่ีมีคุณคาตอการพัฒนาประเทศ 
๔. สรางเสริมคานิยมและจิตสํานึกมุงม่ันพัฒนาประเทศ บนพ้ืนฐานความเขมแข็งของ

ศิลปวัฒนธรรมไทย 
๕. สรางเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยใหคุณคากับการพัฒนาและการมีสวน

รวมของบคุลากร 
๖. สรางประโยชนใหกับสังคมเพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 
๕. คานิยมรวม : 

W เปนพยัญชนะตัวแรกของคานิยม “World Class” ซ่ึงสื่อความหมายถึง ความมุงม่ันของ
ประชาคมนิดาท่ีตองการพัฒนาสถาบันไปสูความเปนมหาวิทยาลัยท่ีติดอันดับโลก 

I เปนพยัญชนะตัวแรกของคานิยม “Innovation” ซ่ึงสื่อความหมายถึง ความมุงม่ันของ
ประชาคมนิดาท่ีมุงม่ันสรางสรรคนวัตกรรมใหกับสังคมไทย 

S เปนพยัญชนะตัวแรกของคานิยม “Social Responsibility” ซ่ึงสื่อความหมายถึง ความมุงม่ัน
ของประชาคมนิดาท่ีใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรทุกคนใหเปนผูท่ีมีสํานึกรับผิดชอบตอสังคม 

D เปนพยัญชนะตัวแรกของคานิยม “Discipline” ซ่ึงสื่อความหมายถึง ความมุงม่ันของ
ประชาคมนิดาท่ีตองการใหบุคลากรทุกคนเปนผูท่ีมีระเบียบวินัย 

O เปนพยัญชนะตัวแรกของคานิยม “Open-mindedness” ซ่ึงสื่อความหมายถึง ความมุงม่ัน
ของประชาคมนิดาท่ีตองการใหบุคลากรทุกคนเปนผูท่ีมีจิตใจเปดกวางรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

M เปนพยัญชนะตัวแรกของคานิยม “Morality” ซ่ึงสื่อความหมายถึง ความมุงม่ันของประชาคม
นิดาท่ีตองการใหทุกคนเปนผูท่ีมีคุณธรรม ซ่ือสัตยสุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล 



 ๕ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 

๖. สภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกของสถาบัน (SWOT Analysis) 
จุดแข็ง 
๑. คณาจารยมีความเชี่ยวชาญ 
๒. ความสามารถในการหารายไดจากการสอน วิจัย บริการวิชาการ 
๓. การบริหารจัดการสมัยใหม 
๔. เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีเอกลักษณดานพัฒนบริหารศาสตร 
๕. มีชื่อเสียง ซ่ึงสรางสมมาตั้งแตในอดีต 
๖. ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาสามารถเขาศึกษาตอไดทุกหลักสูตร 
๗. ผูบริหารมีชื่อเสียง/มีความสามารถเปนท่ียอมรับ 
จุดออน 
๑. ขอจํากัดของแหลงทุน 
๒. ไมมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
๓. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไมสมบูรณ 
๔. ทําเลท่ีตั้งหางไกลจากศูนยกลางของเมือง 
๕. ขาดวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม 
๖. การตลาดยังไมเขมแข็ง 
๗. ขาดการสนับสนุนและสงเสริมความเปนเลิศ 
๘. อัตลักษณของสถาบันดานการบริหารการพัฒนายังไมเปนรูปธรรม 
๙. ความไมตอเนื่องเชิงยุทธศาสตรและนโยบายของสถาบัน 
โอกาส 
๑. คานิยมของสังคมท่ีตองการวุฒิการศึกษาสูงข้ึน 
๒. คานิยมของสังคมเรื่องการศึกษาเรียนรูตลอดชีวิต 
๓. บัณฑิตศึกษาเปนท่ีตองการของสังคม 
๔. องคการสมัยใหมในกระแสโลกาภิวัตนกดดันใหบุคลากรขององคการตองพัฒนาขีดความสามารถของ

ตนเองเพ่ิมสูงข้ึนตอเนื่องตลอดเวลา ท้ังดานการศึกษาตอเนื่องและการฝกอบรม 
๕. มีศิษยเกาท่ีประสบความสําเร็จดํารงตําแหนงระดับสูง ในองคการภาครฐั/เอกชน 
๖. สถาบันมีความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยตางประเทศจํานวนมาก 
๗. แนวนโยบายของรัฐใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษา 
๘. ผูเรียนมีความตองการท่ีจะพัฒนาทักษะสูงข้ึน 
๙. ผูเรียนมีความตองการความรูแบบบูรณาการมากข้ึน 
อุปสรรค 
๑. การเปดสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตมีจํานวนมากและหลักสูตรมีความหลากหลาย 
๒. ขอจํากัดของงบประมาณแผนดิน 
๓. คานิยมของผูศึกษาตอไมใหคุณคากับคุณภาพการศึกษา 
๔. ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีแนวโนมคุณภาพลดลง 
๕. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร 
๖. การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลย ี
 
 



 ๖ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
๑. ยุทธศาสตรการสรรหา/คัดเลือก และพัฒนาบุคคลทุกกลุมใหมีขีดความสามารถสูง (Talent 

People) สามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสูความเปนมหาวิทยาลัยระดับโลกได 
๒. ยุทธศาสตรการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาสถาบัน 
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารงานตางๆ ของสถาบัน ใหเอ้ือตอการปฏิบัติภารกิจไปสู

ความเปนเลิศทางวิชาการ 
๔. ยุทธศาสตรการสรางเครือขายความรวมมือกับองคการภายนอก ท้ังในระดับประเทศและ

ระดับนานาชาติ 
๕. ยุทธศาสตรการเสริมสรางภาพลักษณของสถาบันใหม (Rebranding) 
๖. ยุทธศาสตรการรักษาความเปนเลิศทางวิชาการดานหลักสูตร งานวิจัย และการบริการ

วิชาการท่ีมีความโดดเดนและสอดคลองกับความตองการของสังคม 
๗. ยุทธศาสตรการเสริมสรางบทบาทและความรับผิดชอบตอสังคม 
๘. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเขมแข็งของศูนยพัฒนาวิชาการตาง ๆ ของสถาบัน 

 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม

1. TEACHING : Quality Assurance 2. RESEARCH : WISDOM for Change 3. SERVICE : World and Social Contribution
Expected Teaching Results : พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ดังนี้

1. ความคิดเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์ 2. ความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือ

การเปลี่ยนแปลงด้วยข้อมูลความรู้ 3. ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อเป็นพลเมืองโลก

Expected Research Results : ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมาตรฐาน และสามารถสนองตอบความ

ต้องการในการพัฒนาองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม ประเทศ และต่างประเทศ

Expected Service Results : ผลงานวิชาการ และการให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพมาตรฐานและ

สามารถสนองตอบความต้องการในการพัฒนาองค์การ ชุมชน สังคม ประเทศ และต่างประเทศ

KPI 6.1 ร้อยละของหลักสูตร ที่มีการประเมินตามเกณฑ์ระดับสากล KPI 6.3 ร้อยละของคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ/ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

KPI 6.4 จํานวนผลงานวิจัย/กรณีศึกษา เพื่อการพัฒนาประเทศ/ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม

KPI 6.8 ร้อยละของคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ/อนุกรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ

            ในระดับชาติ/นานาชาติ (Think Tank)

KPI 6.2 จํานวนหลักสูตร ที่ได้รับการรับรองระดับสากล (AUN-QA, AACSB, EQUIS  

          TedQual  etc.)

KPI 6.5 จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ระดับนานาชาติ 

KPI 6.6 Citations per Faculty

KPI 6.9 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นขององค์การภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ ทั้งในประเทศและ

           ต่างประเทศ ที่ใช้บริการของสถาบัน

KPI 6.11 จํานวนนักศึกษาต่างชาติ KPI 6.7 Citations per Paper KPI 6.10 ร้อยละของการเป็นที่รู้จัก

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันใหม่ (Rebranding)

4. Operational Excellence

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การภายนอก ทั้ง

ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาความเข้มแข็งของศูนย์พัฒนาวิชาการต่างๆ ของ

สถาบัน

5. Financial & Asset Value Added

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารงานต่างๆ ของสถาบัน ให้เอื้อ    

   ต่อการปฏิบัติภารกิจไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

6. Digital Workplace (IT) 7. Workforce Engagement 8. WISDOM + Quality Management Culture
KPI 1.1 อัตรากําลังของสายวิชาการ : สายสนับสนุน (Workforce Capacity)

KPI 1.2 ร้อยละของอาจารย์ที่ยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการตามระยะเวลาที่กําหนด 

KPI 1.3 ร้อยละของอาจารย์ได้ตําแหน่งทางวิชาการ 

KPI 1.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตามที่เสนอขอ 

KPI 1.5 ร้อยละของการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุน (ตําแหน่งบริหาร/หัวหน้างาน) 

           เข้าสู่ตําแหน่งได้ในระยะเวลาที่กําหนด

KPI 1.6 จํานวนหน่วยงานสนับสนุนที่นําเสนอผลงานเชิงแก้ไขปัญหาและปรับปรุง อาจมีลักษณะเป็น R2R

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสรรหา/คัดเลือก และพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มให้มีขีดความสามารถสูง (Talent People) สามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสู่ความเป็น

มหาวิทยาลัยระดับโลกได้

แผนภาพที ๔ NIDA Strategy Map

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารงานต่างๆ ของสถาบัน ให้เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

KPI 3.1 คะแนนประเมิน EdPEx (ปี พ.ศ. 2561 ได้ 200 คะแนน,  ปี พ.ศ. 2565 ได้ 350 คะแนน)

KPI 3.2 จํานวนหน่วยงานสนับสนุนที่ได้รับการรับรองระดับสากล (ISO, TQA, TQC, etc.)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาสถาบัน

KPI 2.1 การสร้างความสมดุลของสัดส่วนรายได้จากการสอน วิจัย  บริการ และทรัพย์สิน (Financial Growth Rate)

KPI 2.2 จํานวนเงินบริจาค

KPI 2.3 ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคต่อเงินรายได้ของสถาบัน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

รับนักศึกษา
เชิงรุก

ส่งเสริม
หลักสูตรให้

ศาสตร์มีความ
เป็นสากล

พัฒนา
เทคนิค

การสอนของ
คณาจารย์

พัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการ

สอน

ส่งเสริม
ให้คณาจารย์
ทํางานวิจัย

ตามความถนัด

สร้างกลไกเพื่อส่งเสริม
การเผยแพร่ผลงานวิจัย

ของอาจารย์และ
นักศึกษา

จัดทําโครงการวิจัยที่
ตอบสนองความต้องการใน
การพัฒนาที่สามารถตอบ

โจทย์สังคม

ส่งเสริม
NIDA ให้เป็น Think 
Tank ของสังคมไทย

ส่งเสริม
ภาพลักษณ์
ให้เป็นที่รู้จัก

พัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมที่
เป็นที่ต้องการของ

สังคม

ส่งเสริมให้มี
การบริการวิชาการใน
รูปแบบใหม่ เช่น TED 

Talk, Certifying 

ประยุกต์ใช้แนวทาง
การพัฒนาหลักสูตร 

ตาม AUN-QA

ประยุกต์ใช้แนวทางการพัฒนา
กระบวนการทํางานตามแนวทาง 

EdPEx, ISO, AACSB, EQUIS, TedQual

พัฒนาระบบ และกลไกในการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการ 

(Corporate Governance)

ทําการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
เพื่อให้ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นศ. และบุคลากรของสถาบัน

ให้เป็นที่รับรู้ต่อภายนอก

ปรับโครงสร้างการบริหารเพื่อลดค่าใช้จ่าย
และความซ้ําซ้อนการดําเนินงาน

สานสัมพันธ์กับศิษย์เก่าด้วย 
WISDOM for Change 
เพื่อระดมเงินบริจาค

เปิดรับนักศึกษา
ภาคสมทบเข้าเรียนเป็น

รายวิชา

เพิ่มฐานงานวิจัย
เพื่อสร้างรายได้ 

สร้าง Synergy 
การใช้และหารายได้

จากทรัพย์สินของสถาบัน

ส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อ
เป็นต้นทุนในการหา

รายได้

ส่งเสริมความร่วมมือ
ในการหารายได้ Public-
Private Partnership

พัฒนา
การดําเนินงานของศูนย์ให้
เป็น Excellence Center 

เพื่อเป็นช่องทาง
การหารายได้

พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อส่งเสริมการสร้าง
ฐานข้อมูลงานวิจัย 

สร้างบรรยากาศการ
บริหารจัดการบน

ฐานข้อมูล 
(Management by 

Fact)

สร้างกลไกในการดึงดูด รักษา 
จูงใจบุคลากรที่มีความสามารถ 
ศักยภาพสูงเกิดความผูกพัน

ปรับกระบวนการคิดภาระงาน
ให้สอดคล้องกับศักยภาพของ
บุคลากร (เก่งสอน เก่งวิจัย 
เก่งบริการ เก่งโครงการ)

ส่งเสริมเวทีการนําเสนอผลงาน
นวัตกรรมด้านการบริหาร

และการพัฒนา

ส่งเสริมค่านิยมร่วม 
WISDOM + ค่านิยมการทํางานคุณภาพ 

เป็นแนวทางการดําเนินงาน

พัฒนาระบบงาน
(Workflow)



S1.1 สร้างกลไกในการดึงดูด รักษา
จูงใจบุคลากรท่ีมีความสามารถ 
ศักยภาพสูงเกิดความผูกพัน

โครงการถ่ายทอดความรู้ความช านาญในสาขาระหว่างบุคลากร
สายวิชาการ (KPI 1/2 - KPI 1/3) (S1.1)

     - โครงการถ่ายทอดความรู้ความช านาญในสาขาระหว่าง
บุคลากรสายวิชาการ

2561 - 2564 คณะภาษาและการ
ส่ือสาร

     - โครงการถ่ายทอดความรู้ความช านาญในสาขาระหว่าง
บุคลากรสายวิชาการ

 2561 - 2564 คณะนิติศาสตร์

     - โครงการถ่ายทอดความรู้ความช านาญในสาขาระหว่าง
บุคลากรสายวิชาการ

2561 - 2564 วิทยาลัยนานาชาติ

โครงการพัฒนา /แสวงหาบุคลากรสายวิชาการในสาขาขาดแคลน
 (KPI 1/2 - KPI 1/3) (S1.1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 6 (KPI
 6/1 - KPI 6/2) (S6.4)

     - โครงการพัฒนา /แสวงหาบุคลากรสายวิชาการในสาขาขาด
แคลน

2561 - 2564 คณะภาษาและการ
ส่ือสาร

     - โครงการสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 2561 - 2564 คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ

โครงการสนับสนุนการขอต าแหน่งทางวิชาการ (KPI 1/2, KPI 
1/3)

     - โครงการสนับสนุนการขอต าแหน่งทางวิชาการ 2561 - 2564 คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ

KPI 1/1 : อัตราก าลังของสาย
วิชาการ : สายสนับสนุน 
(Workforce Capacity)
KPI 1/2 : ร้อยละของอาจารย์ท่ีย่ืน
ขอต าแหน่งทางวิชาการตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด
KPI 1/3 : ร้อยละของอาจารย์ได้
ต าแหน่งทางวิชาการ
KPI 1/4 : ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีได้รับแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งตามท่ีเสนอขอ
KPI 1/5 : ร้อยละของการสรรหา
บุคลากรสายสนับสนุน (ต าแหน่ง
บริหาร/หัวหน้างาน) เข้าสู่ต าแหน่ง
ได้ในระยะเวลาท่ีก าหนด
KPI 1/6 : จ านวนหน่วยงาน
สนับสนุนท่ีน าเสนอผลงานเชิง
นวัตกรรม/วิจัยเชิงนวัตกรรม (R2R
 Practice)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1
การสรรหา/คัดเลือก
 และพัฒนา
บุคลากรทุกกลุ่มให้มี
ขีดความสามารถสูง 
(Talent People) 
สามารถขับเคล่ือน
สถาบันไปสู่ความ
เป็นมหาวิทยาลัย
ระดับโลกได้

โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

1



โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

     - การสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ (การน าเสนอผลงาน/การ
ฝึกอบรม สัมมนา/การเขียนต ารา/สนับสนุนงานวิจัย)

2561 - 2564 คณะพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม

     - โครงการสนับสนุนให้อาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการ คณะบริหารการ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม

     - โครงการสนับสนุนการเขียนต าราและเอกสารวิชาการของคณะ 2561 คณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ

โครงการส่งเสริมการเข้ารับการอบรมทางวิชาการของบุคลากร 2561 คณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ

โครงการส ารวจสถานะความผูกพันของบุคลากรต่อคณะ 2561

โครงการพัฒนาบรรยากาศการท างาน Happy Friday (Happy 
work place)

  - 

โครงการกีฬาส่ีสัมพันธ์ 2561 - 2564 คณะพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเป็นผู้เช่ียวชาญในวิชาชีพ 
(KPI 1/4) (S1.2/ S1.3/ S1.4) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 3 
(KPI 3/1 - KPI 3/2) (S3.2)

     - โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเป็นผู้เช่ียวชาญในวิชาชีพ 2561 - 2564 คณะภาษาและการ
ส่ือสาร

S1.2 ปรับกระบวนการคิดภาระงาน
ให้สอดคล้องกับศักยภาพของ
บุคลากร (เก่งสอน เก่งวิจัย เก่ง
บริการ เก่งโครงการ)
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โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

     - โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเป็นผู้เช่ียวชาญในวิชาชีพ 2561, 2563 คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ

     - โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเป็นผู้เช่ียวชาญใน
วิชาชีพ : โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified 
Government Internal Audit CGIA)

2561 - 2564 ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน

     - โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเป็นผู้เช่ียวชาญในวิชาชีพ 2561 - 2564 กองคลังและพัสดุ

     - โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเป็นผู้เช่ียวชาญในวิชาชีพ   - วิทยาลัยนานาชาติ

     - โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 2561 - 2564 คณะนิติศาสตร์

 - โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ 2561 - 2564 ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ

 - โครงการการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้าทีม 2561 - 2564

    - โครงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการ
การศึกษาเพ่ือก้าวสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างเดือน

2561, 2562 คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ
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โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

    - โครงการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพตามความต้องการของตนเองของส านักสิริพัฒนา

2561 - 2564 ส านักสิริพัฒนา

    - โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือบุคลากรห้องสมุด 2561 - 2564 ส านักบรรณสารการ
พัฒนา

    - โครงการศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ หน่วยงาน/องค์กรท่ีมี
พันธกิจสอดคล้องกัน/การจัดกิจกรรมเพ่ิมพูนความรู้ในการท างานใน
ศตวรรษท่ี 21

  - คณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ

    - โครงการการพัฒนาบุคลากรเร่ืองพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน (ความรู้/ 
ความสามารถ/ พฤติกรรม/การปฏิบัติงาน) โดยการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ภายใน

2561 - 2564 คณะบริหารการ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม

     - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเผยแพร่งานวิจัย 2561 - 2564 ส านักวิจัย

ทุนส่งเสริมงานวิจัยสมบูรณ์แบบ (สายสนับสนุน) 2561 - 2564 ส านักวิจัย

ทุนการเขียนเอกสารวิชาการ 2561 - 2564
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โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

โครงการสัมมนาอาจารย์เพ่ือการจัดท าแผนการวิจัยของคณะ 2561 - 2564 คณะบริหารการ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม

โครงการอบรมและรณรงค์ให้บุคลากรมีจิตบริการท่ีดี   - 

S1.3 ส่งเสริมเวทีการน าเสนอผลงาน
นวัตกรรมด้านการบริหารและการ
พัฒนา

โครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน 
(Routine to Research) (KPI 1/6) (S1.2, S1.3, S1.4)

     - โครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน
 (Routine to Research)

2561 - 2564 ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ

     - โครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน
 (Routine to Research)

2561 - 2564 คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ

     - โครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน
 (Routine to Research) ของส านักสิริพัฒนา

2561 - 2564 ส านักสิริพัฒนา

     - โครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน
 (Routine to Research)

2561, 2563 กองบริการการศึกษา

     - โครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน
 (Routine to Research) : น าเสนอผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรม (R2R 
Practice)

2561 - 2564 ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน

     - โครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน
 (Routine to Research)

2561 - 2564 กองคลังและพัสดุ
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โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

     - โครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน
 (Routine to Research)

2561 - 2564 คณะการจัดการการ
ท่องเท่ียว

     - โครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน
 (Routine to Research)

  - วิทยาลัยนานาชาติ

     - โครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน
 (Routine to Research) : แนวทางการพัฒนาวารสาร NIDA  
Research Journal

2561 - 2564 ส านักวิจัย

     - โครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยของส านักบรรณสารการ
พัฒนา

2561 - 2564 ส านักบรรณสารการ
พัฒนา

     - โครงการสนับสนุนงานวิจัยส าหรับเจ้าหน้าท่ี (R2R)
 (KPI S1.2 , S3.4)

2561 - 2564 คณะสถิติประยุกต์

     - โครงการคู่หูงานวิจัย (R2R)   - คณะบริหารการ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม
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โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ (KPI 1/1) (S1.1) 2561 - 2564 กองบริหารทรัพยากร
บุคคล

โครงการสัมมนาบุคลากรประจ าปี (S1.4) 2561 - 2564 คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ

โครงการประชุมภายในคณะฯ 2561 - 2564 คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา (KPI 1/6, 3/1) 
(S1.4, S3.1-S.3.2)

2561 - 2564 คณะพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการบริหารจัดการความรู้ภายในองค์การเพ่ือสนับสนุนการ
ท างานตามมาตรฐานสากล  (KPI 1/6, 3/1) (S1.4/S3.1)

2561 - 2564

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน (S1.1)

2561 - 2564

โครงการส่งเสริมการท ากิจกรรม 5 ส   - คณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ

S1.4 ส่งเสริมค่านิยมร่วม 
WISDOM และค่านิยมการท างาน
คุณภาพ เป็นแนวทางการด าเนินงาน
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ยุทธศาสตร กลยุทธ ตวัช้ีวัดผลลัพธ และคาเปาหมายตัวช้ีวัดผลลัพธของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การสรรหา/คัดเลือก และพัฒนาบุคคลทุกกลุมใหมีขีดความสามารถสูง (Talent People) สามารถขับเคล่ือนสถาบันไปสูความเปนมหาวิทยาลัยระดับโลกได 
 

กลยุทธ ๑.๑ สรางกลไกในการดึงดูด รักษาจูงใจบุคลากรท่ีมีความสามารถ ศักยภาพสูงเกิดความผูกพัน 
กลยุทธ ๑.๒ ปรับกระบวนการคิดภาระงานใหสอดคลองกับศักยภาพของบุคลากร (เกงสอน เกงวิจัย เกงบริการ เกงโครงการ) 
กลยุทธ ๑.๓ สงเสริมเวทีการนําเสนอผลงานนวัตกรรมดานการบริหารและการพัฒนา 
กลยุทธ ๑.๔ สงเสริมคานิยมรวม WISDOM และคานิยมการทํางานคุณภาพ เปนแนวทางการดําเนินงาน 
 

ตัวชี้วัดผลลัพธ 
ขอมูลพ้ืนฐาน คาเปาหมาย/ปงบประมาณ พ.ศ. 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด 
ผูกํากับ
ติดตาม ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๒๕๖๐ 
(๙ เดือน) 

๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

KPI ๑/๑ : อัตรากําลังของสายวิชาการ : สายสนับสนุน 
(Workforce Capacity) (M ๗.๑) 

๑๙๔/๕๔๘ 
 (๑ : ๒.๘๒) 

 ๑๙๒/๕๓๓ 
(๑ : ๒.๗๘) 

 ๑๙๑/๕๓๕ 
(๑ : ๒.๘๐) 

๑ : ๒.๗๐ ๑ : ๒.๗๐ ๑ : ๒.๗๐ ๑ : ๒.๗๐ ๑ : ๒.๗๐ ผูอํานวยการกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รองอธิการบดี
ฝายบรหิาร 

KPI ๑/๒ : รอยละของอาจารยท่ียืน่ขอตําแหนงทาง
วิชาการตามระยะเวลาท่ีกําหนด (M ๗.๒) 

N/A N/A N/A รอยละ ๙๐ 
 

รอยละ ๘๕ 
 

รอยละ ๙๐ 
 

รอยละ ๙๐ 
 

รอยละ ๙๐ 
 

คณบดี ๑๒ คณะ/
วิทยาลัย 

รองอธิการบดี
ฝายวิชาการ 

KPI ๑/๓ : รอยละของอาจารยไดตําแหนงทางวิชาการ 
(M ๗.๓) 

N/A N/A N/A รอยละ ๗๕ 
 

รอยละ ๗๕ 
 

รอยละ ๗๕ 
 

รอยละ ๗๕ 
 

รอยละ ๗๕ 
 

คณบดี ๑๒ คณะ/
วิทยาลัย 

รองอธิการบดี
ฝายวิชาการ 

KPI ๑/๔ : รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงตามท่ีเสนอขอ (M ๗.๔) 
 

N/A N/A 
 
 
 

N/A 
 
 
 

รอยละ ๗๕ 
 

รอยละ ๗๕ 
 

รอยละ ๗๕ 
 

รอยละ ๗๕ 
 

รอยละ ๗๕ 
 

คณบดี ๑๒ คณะ/
วิทยาลัย ผูอํานวยการ
สํานัก ๔ สาํนัก และ
ผูอํานวยการกองและ
สํานักงาน 

รองอธิการบดี
ฝายวิชาการ 

KPI ๑/๕ : รอยละของการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุน 
(ตําแหนงบริหาร/หัวหนางาน) เขาสูตําแหนง
ไดในระยะเวลาท่ีกําหนด (M ๗.๕) 

N/A N/A 
 

 

N/A 
 

 

รอยละ ๘๐ 
 

รอยละ ๘๐ 
 

รอยละ ๘๐ 
 

รอยละ ๘๐ 
 
 

รอยละ ๘๐ 
 
 

ผูอํานวยการกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รองอธิการบดี
ฝายบรหิาร 

KPI ๑/๖ : จํานวนหนวยงานสนับสนุนท่ีนําเสนอผลงาน
เชิงนวัตกรรม/วิจัยเชิงนวัตกรรม (R๒R 
Practice) (M ๘.๑) 

N/A N/A N/A ๒๔  
หนวยงาน 

๒๔  
หนวยงาน 

๒๔ 
หนวยงาน 

๒๔ 
หนวยงาน 

๒๔ 
หนวยงาน 

คณบดี ๑๒ คณะ/
วิทยาลัย ผูอํานวยการ
สํานัก ๔ สาํนัก และ
ผูอํานวยการกองและ
สํานักงาน 

รองอธิการบดี
ฝายบรหิาร 



โครงการกองทุนนิด้าพัฒนา (KPI 2/2) (S2.1) 2561 - 2564 กองงานผู้บริหาร

โครงการจัดต้ังชมรมนักศึกษาเก่า (S2.1/4.1) 2561 คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ

โครงการระดมทุนร่วมกับศิษย์เก่าและบุคลากรอาวุโส คณะพัฒนา
สังคมและส่ิงแวดล้อม (S2.1/4.1)

2561 - 2564 คณะพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการ Home Coming  (S2.1/4.1) 2561 - 2564

โครงการพัฒนาสังคมร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะพัฒนาสังคม
และส่ิงแวดล้อม (S2.1/4.1)

2561 - 2564

โครงการสานสัมพันธ์นิติพัฒน์ (KPI 2/2) (S2.1) 2561 - 2564 คณะนิติศาสตร์

โครงการระดมทุนร่วมกับศิษย์เก่าและบุคลากรอาวุโส  - คณะบริหารการ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม

โครงการสร้างความร่วมมือในการ รับ/แลกเปล่ียนนักศึกษา
ต่างชาติ

 - คณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ

KPI 2/1 : การสร้างความสมดุล
ของสัดส่วนรายได้จากการสอน 
วิจัย  บริการ และทรัพย์สิน 
(Financial Growth Rate)
- ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จาก
การเรียนการสอน (เท่าเดิม)
- ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้อ่ืนๆ 
(วิจัยและบริการ) (ร้อยละ 10)
- ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จาก
ทรัพย์สิน (ร้อยละ 5)
KPI 2/2 : จ านวนเงินบริจาค 
(4,000,000 บาท)
KPI 2/3 : ร้อยละของค่าใช้จ่าย
ด้านสาธารณูปโภคต่อเงินรายได้
ของสถาบัน (ร้อยละ 23)

S2.1/4.1 สานสัมพันธ์กับศิษย์เก่า
ด้วย WISDOM for Change เพ่ือ
ระดมเงินบริจาค

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การ
ระดมทรัพยากรเพ่ือ
การพัฒนาสถาบัน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การ
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับองค์การ
ภายนอก ท้ังใน
ระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การ
พัฒนาความเข
มแข็งของศูนย
พัฒนาวิชาการต
างๆของสถาบัน

โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

1



โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

โครงการสานสัมพันธ์กับศิษย์เก่า  -

โครงการความร่วมมือกับศิษย์เก่าเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 2561 - 2564

โครงการ Home  Coming 2561 - 2564

โครงการฝึกอบรมทางวิชาการร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า  และอ่ืน ๆ  -

โครงการการจัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่า และปัจจุบัน เพ่ือแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง และเป็นการ
ติดตามข้อมูลของศิษย์เก่า

 -

S2.2 เปิดรับนักศึกษาภาคสมทบเข้า
เรียนเป็นรายวิชา

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (KPI 2/1) (S2.2)

     - โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือนักศึกษาภาคสมทบ 2561-2564 คณะภาษาและการ
ส่ือสาร

     - โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 2561 - 2564 คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ

     - โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือนักศึกษาภาคสมทบ 2561 - 2564 คณะสถิติประยุกต์

     - โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือนักศึกษาภาคสมทบ  - วิทยาลัยนานาชาติ

     - GSPA ยึดม่ันคุณธรรม สร้างผู้น าการเปล่ียนแปลง 2561 - 2562 คณะรัฐประศาสน
ศาสตร์
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โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

     - โครงการประชาสัมพันธ์คณะผ่าน YouTube Channel
     - การน าเสนอผลงานผ่านส่ือมวลชน เช่น รายการทีวี รายการ
วิทยุ

2561 - 2564 คณะบริหารธุรกิจ

     - โครงการ ประเมิน พัฒนาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการ
เรียนการสอน คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2561 - 2564 คณะพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

     - โครงการปรับปรุง พัฒนา และดูแลเว็บไซด์คณะพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

2561 - 2564

S2.3 เพ่ิมฐานงานวิจัยเพ่ือสร้าง
รายได้

โครงการสนับสนุนการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้และ
ผลงานวิจัยของคณะ (KPI 2/1)  (S2.3)

2561 - 2564 คณะพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

โครงการเช่ือมโยงงานวิจัยของคณาจารย์กับแหล่งทุนต่างๆ (KPI 
2/1) (S2.3)

2561 - 2563 ศูนย์อาเซียนและ
เอเชียศึกษา

โครงการเช่ือมโยงงานวิจัยของคณาจารย์กับแหล่งทุนต่างๆ (KPI 
2/1) (S2.3)

 - วิทยาลัยนานาชาติ

โครงการเช่ือมโยงงานวิจัยของคณาจารย์กับแหล่งทุนต่างๆ (KPI 
2/1) (S2.3) กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

2561 - 2564 ส านักวิจัย

โครงการขอทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน และ
งบประมาณมุ่งเป้า

2561 - 2564 คณะบริหารการ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม

โครงการขอทุนสนับสนุนภายนอกเพ่ือท าวิจัยร่วมระหว่างอาจารย์
และนักศึกษา

2561 - 2564
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โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

S2.4 สร้าง Synergy การใช้และหา
รายได้จากทรัพย์สินของสถาบัน

โครงการศึกษาความเป็นไปได้เพ่ือการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีเชิง
พาณิชย์ท่ี อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี/ อ.เมือง จ.ล าพูน/ อ.สีค้ิว จ.
นครราชสีมา (KPI 2/1) (S2.4 - S2.5)

2561 - 2564 กองกลาง

โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีเป็น Co-Working space (KPI 2/1) 
(S2.4 - S2.5)

2562

โครงการ Solar rooftop (KPI 2/3) (S2.4 - S2.5) 2562

โครงการจัดต้ังห้อง Multimedia Studio 2561 - 2564 คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ

S2.5 ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ

โครงการเพ่ิมศักยภาพทรัพยากรห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2561 ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ

โครงการศึกษาความคุ้มค่า Cloud computing technology 2562

โครงการจัดหาระบบจัดการการเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ 2562

โครงการพัฒนาองค์ความรู้และเพ่ิมขีดความสามารถด้านพัฒนบริ
หารศาสตร์ของสถาบัน (การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนของสถาบัน)

2561

4



โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

S2.6 พัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือเป็น
ต้นทุนในการหารายได้

โครงการพัฒนาและสร้างหลักสูตรอบรม Flagship (KPI 2/1) 
(S2.6)

     - โครงการพัฒนาและสร้างหลักสูตรอบรม Flagship (คณะ) 2561 - 2564 คณะนิติศาสตร์

     - โครงการพัฒนาและสร้างหลักสูตรอบรม Flagship 2561 - 2564 คณะภาษาและการ
ส่ือสาร

     - โครงการพัฒนาและสร้างหลักสูตรอบรม Flagship  - วิทยาลัยนานาชาติ

การสร้างหลักสูตร Executive Development Program (EDP)
 ท่ีน่าสนใจ เพ่ือให้หลักสูตรฝึกอบรม Public Training โดดเด่น 
แตกต่างจากสถาบันการศึกษา องค์กรอ่ืน
(KPI 2/1) (S2.6)

2561 - 2564 คณะบริหารธุรกิจ

โครงการฝึกอบรมท่ีสร้างรายได้ให้กับสถาบัน ซ่ึงจัดโดยส านักสิริ
พัฒนา

2561 - 2564 ส านักสิริพัฒนา

S2.7 ส่งเสริมความร่วมมือในการหา
รายได้ Public-Private Partnership

โครงการ MOU กับหน่วยงานภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน 2561 - 2564 คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ

การจัดให้บริการทางวิชาการแก่ภาครัฐและเอกชนผ่านงานวิจัย 
การให้ค าปรึกษา ฯลฯ (KPI 2/1) (S2.7)

2561 - 2564 คณะบริหารธุรกิจ 
(ศูนย์บริการวิชาการ)

5



โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

S2.8/8.1 พัฒนาการด าเนินงานของ
ศูนย์ให้เป็น Excellence Center 
เพ่ือเป็นช่องทางการหารายได้

โครงการสร้างรายได้จากศูนย์ Excellence Center (KPI 2/1) 
(S2.8/8.1)

     - โครงการสร้างรายได้จากศูนย์ Excellence Center 2561 - 2564 ศูนย์อาเซียนและ
เอเชียศึกษา

     - โครงการสร้างรายได้จากศูนย์ Excellence Center 2561 - 2564 คณะภาษาและการ
ส่ือสาร

     - โครงการจัดต้ังศูนย์ศึกษาวิชาการ 2561 คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ

     - โครงการอบรมหลักสูตรทางกฎหมาย (ศูนย์กฎหมายฯ) 2561 - 2564 คณะนิติศาสตร์
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ยุทธศาสตรท่ี ๒ การระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาสถาบัน 
 

กลยุทธ ๒.๑ สานสัมพันธกับศิษยเกาดวย WISDOM for Change เพ่ือระดมเงินบริจาค  
กลยุทธ ๒.๒ เปดรับนักศึกษาภาคสมทบเขาเรียนเปนรายวิชา 
กลยุทธ ๒.๓ เพ่ิมฐานงานวิจัยเพ่ือสรางรายได  
กลยุทธ ๒.๔ สราง Synergy การใชและหารายไดจากทรัพยสินของสถาบัน  
กลยุทธ ๒.๕ สงเสริมการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ ๒.๖ พัฒนาองคความรู เพ่ือเปนตนทุนในการหารายได  
กลยุทธ ๒.๗ สงเสริมความรวมมือในการหารายได Public-Private Partnership  
กลยุทธ ๒/๘.๘ พัฒนาการดําเนินงานของศูนยใหเปน Excellence Center เพ่ือเปนชองทางการหารายได 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางเครือขายความรวมมือกับองคการภายนอก ท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
 

กลยุทธ ๔.๑ สานสัมพันธกับศิษยเกาดวย WISDOM for Change เพ่ือระดมเงินบริจาค (ซํ้ากลยุทธ ๒.๑) 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๘ การพัฒนาความเขมแข็งของศูนยพัฒนาวิชาการตางๆ ของสถาบัน 

กลยุทธ ๘.๑ พัฒนาการดําเนินงานของศูนยใหเปน Excellence Center เพ่ือเปนชองทางการหารายได (ซํ้ากลยุทธ ๒.๘) 
 

ตัวชี้วัดผลลัพธ 
ขอมูลพ้ืนฐาน คาเปาหมาย/ปงบประมาณ พ.ศ. 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด 
ผูกํากับ
ติดตาม ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๒๕๖๐ 
(๙ เดือน) 

๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

KPI ๒/๑ : การสรางความสมดลุของสัดสวนรายไดจาก
การสอน วิจัย  บรกิาร และทรัพยสิน 
(Financial Growth Rate) (M ๕.๑) 

    
 

 

    ผูอํานวยการกองคลังและ
พัสดุ 

รองอธิการบดี
ฝายบริหาร/
รองอธิการบดี
ฝายวิชาการ/ 
รองอธิการบดี
ฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

- รอยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายไดจากการเรียนการสอน (รอยละ ๙.๑๔) (รอยละ ๔.๒๒) N/A เทาเดิม เทาเดิม เทาเดิม เทาเดิม เทาเดิม คณบดี ๑๒ คณะ/วิทยาลัย 

- รอยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายไดอื่นๆ (วิจัยและ
บริการ) 

รอยละ 
๑๒.๑๕ 

(รอยละ 
๘.๐๗) 

N/A รอยละ ๑๕ รอยละ ๑๐ รอยละ ๑๕ รอยละ ๑๕ รอยละ ๑๕ คณบดี ๑๒ คณะ/วิทยาลัย/ 
ผูอํานวยการสํานกัวจิัย/
ผูอํานวยการสํานกัสิริพัฒนา 
และผูอํานวยการศูนยบริการ
วิชาการ 

- รอยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายไดจากทรัพยสิน N/A (รอยละ 
๑๐.๑๑) 

N/A รอยละ ๕ รอยละ ๕ รอยละ ๕ รอยละ ๕ รอยละ ๕ ผูอํานวยการกองกลาง 



     

 

ตัวชี้วัดผลลัพธ 
ขอมูลพ้ืนฐาน คาเปาหมาย/ปงบประมาณ พ.ศ. 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด 
ผูกํากับ
ติดตาม ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๒๕๖๐ 
(๙ เดือน) 

๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

KPI ๒/๒ : จํานวนเงินบริจาค (M ๕.๒) 
 

๔,๗๒๓,๑๐๑ 
บาท 

๔,๕๖๕,๔๓๑ 
บาท 

๑๔,๕๐๔,๗๙๗
บาท 

๑๖,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท 

๔,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท 

๔,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท 

๔,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท 

๔,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท 

ผูอํานวยการกองงาน
ผูบริหาร/ ผูอํานวยการ
กองคลังและพัสด ุ

รองอธิการบดี
ฝายบรหิาร/ 
รองอธิการบดี
ฝายวางแผน 

KPI ๒/๓ : รอยละของคาใชจายดานสาธารณูปโภคตอเงิน
รายไดของสถาบัน (M ๕.๓) 

๕๑,๕๗๖,๓๘๔ ๕๒,๙๒๙,๐๒๘ N/A รอยละ ๒๐ รอยละ ๒๒ รอยละ ๒๑ รอยละ ๒๐ รอยละ ๒๐ ผูอํานวยการกองกลาง/ 
ผูอํานวยการกองคลัง
และพัสด ุ

รองอธิการบดี
ฝายบรหิาร 



S3.1/5.1 ประยุกต์ใช้แนวทางการ
พัฒนาหลักสูตร ตาม AUN-QA

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานตามมาตรฐาน
คุณภาพสากล (KPI 3/1 - KPI 3/2) (S3.1 - S3.2) สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ท่ี 6 (KPI 6/1 - KPI 6/2) (S6.4)

     - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานตามมาตรฐาน
คุณภาพสากล

2561 - 2564 คณะภาษาและการ
ส่ือสาร

     - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานตามมาตรฐาน
คุณภาพสากล AUN-QA

2561 - 2564 คณะสถิติประยุกต์

     - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานตามมาตรฐาน
คุณภาพสากล

2561 คณะการจัดการการ
ท่องเท่ียว

     - โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา EdPEx/AUN-QA

2561 - 2564 คณะนิติศาสตร์

     - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานตามมาตรฐาน
คุณภาพสากล

 - วิทยาลัยนานาชาติ

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสู่สากล (KPI 3/1 - KPI 3/2) 
(S3.1 - S3.2) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 6 (KPI 6/1 - KPI 
6/2) (S6.4)

     - โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสู่สากล 2561 - 2564 คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ

     - โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา EdPEx/AUN-QA

2561 - 2564 คณะนิติศาสตร์

โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนาระบบ
บริหารงาน
ตางๆของสถาบัน ให
เอ้ือ
ตอการปฏิบัติภารกิจ
ไปสูความเปนเลิศ
ทางวิชาการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การ
เสริม
สรางภาพลักษณ์
ของสถาบันใหม่ 
(Rebranding)

KPI 3/1 : คะแนนประเมิน EdPEx 
(TQA/EdPEx ระดับสถาบัน/คณะ
 150 คะแนน)
KPI 3/2 : จ านวนหน่วยงาน
สนับสนุนท่ีได้รับการรับรองระดับ
สากล (ISO, TQA, TQC, etc.) (1 
หน่วยงาน)

1



โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

     - โครงการ (หลัก) บริหารและพัฒนางานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานสากล

2561 คณะรัฐประศาสน
ศาสตร์

     - โครงการ (หลัก) พัฒนางานตามมาตรฐานคุณภาพสากลเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
กรอบ CUPT-QA

2562 - 2564

     - โครงการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานคณะพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

2561 - 2564 คณะพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

     - โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา (S1.4, 
S3.1-S.3.2)

2561 - 2564 คณะพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม

     - โครงการสนับสนุนการเข้าสู่มาตรฐานสากล 2561 - 2564

     - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านประเมินผลหลักสูตร (KPI 
6/1) (S3.1-S.3.2, S6.2, S6.4)

2561 - 2564

     - โครงการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโท (KPI 6/1) (S3.1-S.3.2,
 S6.2, S6.4)

2561, 2564

     - โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ AUN-QA  - คณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ

โครงการทบทวนกระบวนการสรรหาและคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือ
สอดคล้องกับเกณฑ์AUN QA

2561 คณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ

โครงการ Citizenship and Professionalism (KPI 3/1, 3/2) 
(S3.1 - S3.2)

2561 - 2564 คณะพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์
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โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเป็นผู้เช่ียวชาญในวิชาชีพ 
(KPI 3/1 - KPI 3/2) (S3.2) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 1 (KPI 
1/4) (S1.2/ S1.3/ S1.4)

     - โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเป็นผู้เช่ียวชาญใน
วิชาชีพ

2561 - 2564 คณะภาษาและการ
ส่ือสาร

     - โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเป็นผู้เช่ียวชาญใน
วิชาชีพ

2561 - 2564 กองคลังและพัสดุ

     - โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเป็นผู้เช่ียวชาญใน
วิชาชีพ

2561 คณะการจัดการการ
ท่องเท่ียว

     - โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเป็นผู้เช่ียวชาญใน
วิชาชีพ :
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติงานตรวจสอบ

2561 - 2564 ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน

โครงการพัฒนาคุณภาพเข้าสู่มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001 (KPI 3/2) (S3.2 - S3.3)

     - โครงการพัฒนาคุณภาพเข้าสู่มาตรฐานระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001

2561 กองบริการการศึกษา

     - โครงการพัฒนาคุณภาพเข้าสู่มาตรฐานระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001

2564 กองคลังและพัสดุ

     - โครงการพัฒนาคุณภาพเข้าสู่มาตรฐานระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001:2015 ของส านักสิริพัฒนา

2561 - 2562 ส านักสิริพัฒนา

S3.2 ประยุกต์ใช้แนวทางการพัฒนา
กระบวนการท างานตามแนวทาง 
EdPEx, ISO, AACSB, EQUIS, 
TedQual
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โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

     - โครงการพัฒนาคุณภาพเข้าสู่มาตรฐานระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001

2561 - 2564 กองบริหารทรัพยากร
บุคคล

     - โครงการพัฒนาคุณภาพห้องสมุดเข้าสู่มาตรฐานระบบงาน
คุณภาพ ISO 9001

2562 - 2564 ส านักบรรณสารการ
พัฒนา

โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่การปฏิบัติงานหน่วยงาน
สนับสนุนตามมาตรฐาน ISO 9001 (KPI 3/2) (S3.2 - S3.3)

     - โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่การปฏิบัติงาน
หน่วยงานสนับสนุนตามมาตรฐาน ISO 9001

2561 กองบริการการศึกษา

     - โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่การปฏิบัติงาน
หน่วยงานสนับสนุนตามมาตรฐาน ISO 9001

2561 - 2563 กองคลังและพัสดุ

     - โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่การปฏิบัติงาน
หน่วยงานสนับสนุนตามมาตรฐาน ISO 9001

2561 - 2564 ส านักวิจัย

     - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่
การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO 9001

2561 ส านักบรรณสารการ
พัฒนา

     - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง มาตรฐานระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ของส านักสิริพัฒนา

2561 ส านักสิริพัฒนา
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โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

โครงการจัดการความรู้ (KM)

     - โครงการจัดการความรู้ของส านักสิริพัฒนา 2561 - 2564 ส านักสิริพัฒนา

     - โครงการจัดการความรู้ของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (KPI
 3/1, 6/10) (S3.1 - S3.2)

2561 - 2564 คณะพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

     - โครงการจัดการความรู้ของคณะ (KM) 2561 - 2564 คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ

     - โครงการส่งเสริมและพัฒนา การจัดการความรู้ของคณะ  - คณะบริหารการ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม

โครงการสัมมนาแผนประจ าปี (KPI 3/1, 3/2) (S3.1 - S3.2) 2561 - 2564 คณะพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสู่สากล (KPI 3/1 - KPI 3/2) 
(S3.2) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 1 (KPI 1/4) (S1.2/ S1.3/ 
S1.4)

2561 - 2564 คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ

โครงการ (หลัก) พัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
แนวทางเกณฑ์ EdPEx

2561 - 2564 คณะรัฐประศาสน
ศาสตร์

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา AACSB (ยุทธศาสตร์ 3 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 6) (KPI 6/1) (KPI 6/2)

2561 - 2564 คณะบริหารธุรกิจ
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โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

โครงการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน EdPEx  - คณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ

โครงการสัมมนาระดมสมองเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

2561 - 2564

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการรับฟังเสียงของลูกค้า 
voc/stakeholders

2561 - 2562

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 2561 คณะบริหารการ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม

โครงการรักษาไว้ซ่ึงระบบบริหารงานคุณภาพ 
มาตรฐาน ISO 9001:2015 

2561 - 2564 ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ

โครงการขอรับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 27001 2561 - 2564

S3.3 พัฒนาระบบและกลไกในการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล ในการ
บริหารจัดการ (Corporate 
Governance)

มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหาร
จัดการของสถาบัน (KPI 3/2) (S3.3)

     - มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหาร
จัดการของสถาบัน : ผู้บริหารพบประชาคม

 - กองงานผู้บริหาร

     - มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหาร
จัดการของสถาบัน : โครงการความพึงพอใจต่อผลงานผู้บริหาร
สถาบัน

2561 - 2564 สภาคณาจารย์

     - มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหาร
จัดการของสถาบัน (KPI 3/2) (S3.3) : สภาสถาบันพบประชาคม

2561 - 2564 ส านักงานสภาสถาบัน
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โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ (KPI 3/3) (S 3.3) 2561 - 2564 ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ

โครงการฝึกอบรมอาจารย์ โดยเน้นย้ าบทบาทการเป็นต้นแบบท่ีดี
ด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

2562 คณะรัฐประศาสน
ศาสตร์

โครงการปรับระบบและกระบวนการท่ีส าคัญ (KPI 3/1 - KPI 
3/2) (S3.4, S3.8)

     - โครงการปรับระบบและกระบวนการท่ีส าคัญ 2561 - 2564 คณะภาษาและการ
ส่ือสาร

     - โครงการปรับระบบและกระบวนการท่ีส าคัญของส านักสิริ
พัฒนา

2561 - 2564 ส านักสิริพัฒนา

     - โครงการปรับระบบและกระบวนการท่ีส าคัญ 2561 - 2564 กองบริการการศึกษา

     - โครงการปรับระบบและกระบวนการท่ีส าคัญ : โครงการ
ปรับปรุงกระบวนการท างาน

2561 - 2564 กองคลังและพัสดุ

     - โครงการปรับระบบและกระบวนการท่ีส าคัญ 2561 - 2564 คณะการจัดการการ
ท่องเท่ียว

     - โครงการปรับระบบและกระบวนการท่ีส าคัญ  - วิทยาลัยนานาชาติ

     - โครงการปรับปรุงกระบวนการท่ีส าคัญของงานห้องสมุด 2561 - 2564 ส านักบรรณสารการ
พัฒนา

S3.4 ปรับโครงสร้างการบริหารเพ่ือ
ลดค่าใช้จ่าย และความซ  าซ้อนการ
ด าเนินงาน
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โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

     - โครงการปรับระบบและกระบวนการท่ีส าคัญ : โครงการ
ปรับปรุงกระบวนการท างาน

2561 - 2564 ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน

     - โครงการปรับปรุงกระบวนงานขั นตอนการด าเนินงานของคณะ  - คณะบริหารการ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม

     - โครงการปรับระบบและกระบวนการท่ีส าคัญ 2561 - 2562 คณะนิติศาสตร์

โครงการพัฒนากระบวนการเพ่ือการให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2562 - 2564 ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ

การปรับโครงสร้างสถาบันเพ่ือการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
เตรียมความเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ (KPI 3/2) (S3.4, S3.8)

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

กองบริหารทรัพยากร
บุคคล

โครงการการพัฒนาระบบควบคุมภายใน  - คณะบริหารการ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม

S3.5 ท าการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
เพ่ือให้ผลงานวิชาการของคณาจารย์
 นักศึกษา และบุคลากรของสถาบัน
ให้เป็นท่ีรับรู้ต่อภายนอก

โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ เพ่ือเผยแพร่
ผลงานของสถาบัน (KPI 3/2) (S3.5) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี
 6 (KPI 6/4 - 6/8) (S6.6)
     - การประชุมนานาชาติ
     - โครงการ ICADA
     - โครงการสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิชาการของสถาบัน
     - โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ
     - โครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ
     - โครงการสัมมนากรณีศึกษา
     - โครงการเผยแพร่งานวิจัยของสถาบันร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
     - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเผยแพร่งานวิจัย
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โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

โครงการจัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ  GSPA NIDA  
International  Conference 2018

2561 คณะรัฐประศาสน
ศาสตร์

     - โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ เพ่ือเผยแพร่
ผลงานของสถาบัน

2561 - 2564 คณะภาษาและการ
ส่ือสาร

     - การประชุมวิชาการระดับชาติ
     - การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
     - โครงการสัมมนาทางวิชาการด้านนิเทศศาสตร์
     - โครงการ นิเทศ@นิด้า เพ่ือสังคม
     - โครงการเสวนาการส่ือสารกับสังคม

2561 - 2564 คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ

     - โครงการ Research Talk 2561 - 2564

     - โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ เพ่ือเผยแพร่
ผลงานของสถาบัน

2561 - 2564 ศูนย์ศึกษาปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกับ
การพัฒนาท่ีย่ังยืน

     - โครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ เพ่ือเผยแพร่ผลงาน
ของคณะ

2561 - 2564 คณะบริหารธุรกิจ

     - โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ เพ่ือเผยแพร่
ผลงานของสถาบัน

2561 - 2564 คณะการจัดการการ
ท่องเท่ียว

     - โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ เพ่ือเผยแพร่
ผลงานของสถาบัน

2561 - 2564 ศูนย์อาเซียนและ
เอเชียศึกษา

     - โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ เพ่ือเผยแพร่
ผลงานของสถาบัน

2561 - 2564
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โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

     - โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ เพ่ือเผยแพร่
ผลงานของสถาบัน

 - วิทยาลัยนานาชาติ

โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ เพ่ือเผยแพร่ผลงาน
ของสถาบัน : โครงการการศึกษานานาชาติและเจรจาธุรกิจของ
คณะ/ส านัก

2561 - 2564 กองงานผู้บริหาร

     - โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ 2561 - 2564 กองบริการการศึกษา

     - โครงการอบรมให้ความรู้ "การคัดลอกผลงานทางวิชาการ" 2561 - 2564

     - โครงการ ICADA 2561 - 2564 ส านักวิจัย

     - โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ 2561 - 2564

     - โครงการสัมมนากรณีศึกษา 2561 - 2564

     - โครงการเผยแพร่งานวิจัยของสถาบันร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ

2561 - 2564

     - โครงการประชุมนานาชาติ 2561 คณะพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

     - โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2561 - 2564 คณะนิติศาสตร์

     - โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 2561 - 2564
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โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

     - โครงการประชุมวิชาการทางพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การ
บริหารประจ าปี (KPI 6/11) (S3.5/5.1)

2561 - 2564 คณะพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม

     - โครงการเวทีแลกเปล่ียนความรู้ทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ 2561 - 2564

     - โครงการพัฒนปัญญา 2561 - 2564

     - การจัดประชุมวิชาการ (ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ) 2561 - 2564 คณะสถิติประยุกต์

     - โครงการสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ประจ าปี 2561 คณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ

     - โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณะ 2561 - 2564

     - โครงการ NIDA ECONOMICS FORUM 2561

     - โครงการขับเคล่ือนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยบน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

2561

     - โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์  -

     - โครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติร่วม RICA กับ 
RITSUMEIKAN, JINAN,  PUSAN

2561 - 2564

     - โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการในการน าเสนอผลงานระดับ
บัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ระดับชาติ 8 สถาบันวิชาการ

2561 - 2564
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โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

     - โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติและ
สัมมนาผลงานวิจัยของนักศึกษาประจ าปี

2561 - 2564 คณะบริหารการ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (KPI 2/1) (S3.5) สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 (KPI 6/11) (S6.9)

     - โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 2561 - 2564 คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ

     - โครงการ ประเมิน พัฒนาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการ
เรียนการสอน คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2561 - 2564 คณะพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

     - โครงการจัดงานแนะน าหลักสูตร 
นอกสถานท่ีของสถาบัน

2561 - 2564 กองบริการการศึกษา

     - โครงการจัดงานแนะน าหลักสูตรของสถาบัน (NIDA Open 
House)

2561 - 2564

     - โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 2561 - 2564 คณะพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม

     - โครงการเผยแพร่วิชาการผ่านเว็บไซต์ 2561 - 2564 คณะพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม

     - โครงการประชาสัมพันธ์คณะ
ผ่าน YouTube Channel
     - การน าเสนอผลงานผ่านส่ือมวลชน เช่น รายการทีวี รายการ
วิทยุ

2561 - 2564 คณะบริหารธุรกิจ
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โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

     - โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก : โครงการ
ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์สู่อาเซียน

2561 - 2564 กองงานผู้บริหาร

     - โครงการเผยแพร่ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ผ่านส่ือ money 
channel/post today/The Nation

 - คณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ

     - โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกด้วยส่ือท่ีมีประสิทธิภาพ  -

     - โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของคณะด้านการพัฒนา 
"Development"

2561

     - โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะ 2561 - 2564

     - โครงการปรับปรุงเว็บไซต์  - คณะบริหารการ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม

     - โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  -

     - โครงการพัฒนาช่องทางการส่ือสารกับนักศึกษาและผู้ท่ีสนใจ
ผ่านช่องทางส่ือสารเครือข่ายสังคมออนไลน์

 -

     - โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก 2561 - 2564 คณะนิติศาสตร์
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โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

โครงการวารสารวิชาการ

     - โครงการวารสารบริหารธุรกิจ 2561 - 2564 คณะบริหารธุรกิจ

     - โครงการจัดท าวารสารวิชาการของคณะ 2561 - 2564 คณะสถิติประยุกต์

     - โครงการวารสารและเอกสารวิชาการของคณะ 2561 - 2564 คณะพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม

     - โครงการจัดท า "วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
องค์การ"

2561 - 2564 คณะพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

     - โครงการจัดท าวารสารวิชาการทางนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม 2561 - 2564 คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ

     - โครงการพัฒนาวารสารและจัดพิมพ์ Development 
Economic Review

2561 - 2564 คณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ

     - โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการใน
วารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Scopus และ สกอ.

2561 - 2564 คณะบริหารการ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม

     -โครงการจัดท าวารสารการจัดการส่ิงแวดล้อม (อยู่ในฐานข้อมูล
 ACI)

2561 - 2564
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โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ 2561 - 2564 คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ

โครงการปรับปรุง พัฒนา และดูแลเว็บไซด์คณะพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ (KPI 3/1)  (S3.6) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 6 (KPI 
6/9, 6/10) (S6.9-7.2)

 - คณะพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลส าหรับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 2561 - 2564 ส านักบรรณสารการ
พัฒนา

โครงการพัฒนา Hardware และระบบงาน 2561 - 2564

S3.6 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมการสร้าง
ฐานข้อมูลงานวิจัย
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โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

S3.7 สร้างบรรยากาศการบริหาร
จัดการบนฐานข้อมูล 
(Management by Fact)

โครงการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร เพ่ือการพัฒนางาน และการตัดสินใจเชิงนโยบาย 
(Management by Fact) (KPI 3/1 - KPI 3/2) (S3.7)

2562 ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ

โครงการขับเคล่ือนค่านิยมมุ่งเน้นคุณภาพการท างานแบบ PDCA
 และการบริหารงานด้วย Management by Fact

2561 - 2562 คณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ

S3.8 พัฒนาระบบงาน (Workflow) โครงการพัฒนาระบบงาน 2562 - 2564 คณะรัฐประศาสน
ศาสตร์

โครงการการพัฒนาระบบบริหารความเส่ียง  - คณะบริหารการ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม

โครงการสัมมนากลยุทธ์และทิศทางการท างานคณะประจ าปี 2561 - 2564 คณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ

โครงการ "การเก็บข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์" (NO PAPER) 
(KPI 2/1) (S2.8/8.1)

2561 - 2564 ศูนย์ส ารวจความ
คิดเห็น "นิด้าโพล"
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ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาระบบบริหารงานตางๆ ของสถาบัน ใหเอ้ือตอการปฏิบัติภารกิจไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ 
 

กลยุทธ ๓.๑ ประยุกตใชแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ตาม AUN-QA 
  กลยุทธ ๓.๒ ประยุกตใชแนวทางการพัฒนากระบวนการทํางานตามแนวทาง EdPEx, ISO, AACSB, EQUIS, TedQual 
  กลยุทธ ๓.๓ พัฒนาระบบและกลไกในการเสริมสรางธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการ (Corporate Governance) 
  กลยุทธ ๓.๔ ปรับโครงสรางการบริหารเพ่ือลดคาใชจาย และความซํ้าซอนการดําเนินงาน 

กลยุทธ ๓.๕ ทําการประชาสัมพันธเชิงรุก เพ่ือใหผลงานวิชาการของคณาจารย นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันใหเปนท่ีรับรูตอภายนอก (ซํ้ากลยุทธ ๕.๑) 
กลยุทธ ๓.๖ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสงเสริมการสรางฐานขอมูลงานวิจัย 
กลยุทธ ๓.๗ สรางบรรยากาศการบริหารจัดการบนฐานขอมูล (Management by Fact) 
กลยุทธ ๓.๘ พัฒนาระบบงาน (Workflow) 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การเสริมสรางภาพลักษณของสถาบันใหม 
 

กลยุทธ ๕.๑ ทําการประชาสัมพันธเชิงรุก เพ่ือใหผลงานวิชาการของคณาจารย นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันใหเปนท่ีรับรูตอภายนอก (ซํ้ากลยุทธ ๓.๕) 
 

ตัวชี้วัดผลลัพธ 
ขอมูลพ้ืนฐาน คาเปาหมาย/ปงบประมาณ พ.ศ. 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด 
ผูกํากับ
ติดตาม ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๒๕๖๐ 
(๙ เดือน) 

๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

KPI ๓/๑ : คะแนนประเมิน EdPEx (M ๔.๑) N/A EdPEx  
ระดับสถาบัน 

จัดทํา OP/
แผนพัฒนา 

N/A TQA/EdPEx  
ระดับ 

สถาบัน/คณะ 
๓๕๐ คะแนน 

TQA/EdPEx  
ระดับ

สถาบัน/คณะ 
๒๐๐ คะแนน 

TQA/EdPEx  
ระดับ 

สถาบัน/คณะ 
๓๐๐ 

คะแนน 

TQA/EdPEx  
ระดับ 

สถาบัน/คณะ 
๓๕๐ คะแนน 

TQA/EdPEx  
ระดับ 

สถาบัน/คณะ 
๓๕๐ คะแนน 

คณบดี ๑๒ คณะ/
วิทยาลัย ผูอํานวยการ
สํานัก ๔ สาํนัก และ
ผูอํานวยการกองและ
สํานักงาน 

รองอธิการบดี
ฝายวางแผน 

KPI ๓/๒ : จํานวนหนวยงานสนับสนุนท่ีไดรับการ
รับรองระดับสากล (ISO, TQA, TQC, 
etc.) (M ๔.๒) 
 

N/A ๑ หนวยงาน 
(ITC) 

๑ หนวยงาน 
(ITC) 

๗ หนวยงาน ๓ หนวยงาน 
(ITC/ กบ./ 

บค.) 
 

๕ หนวยงาน 
(ITC/ กบ./ 
บค./ วจ./ 

สพ.) 
 

๗ หนวยงาน 
(ITC/ กบ./ 
บค./ วจ./ 
สพ./ กค./ 

บส.) 

๗ หนวยงาน 
(ITC/ กบ./ 
บค./ วจ./ 
สพ./ กค./ 

บส.) 

ผูอํานวยการสํานัก ๔ 
สํานัก และผูอํานวยการ
กองท่ีใหบริการ 

รองอธิการบดี
ฝายวางแผน 

KPI ๓/๓ : ไดรบั ISO 27001 (M ๖.๑) N/A N/A N/A ๑ หนวยงาน - ๑ หนวยงาน ๑ หนวยงาน ๑ หนวยงาน ผูอํานวยการสํานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รองอธิการบดี
ฝายวางแผน 

 



S6.1 รับนักศึกษาเชิงรุก โครงการทุนการศึกษา

     - โครงการทุนส่งเสริมการศึกษา ระดับปริญญาโท / ระดับ
ปริญญาเอก
     - โครงการทุนการศึกษา FJA (จาก TrueVisions)

2561 - 2564 คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ

     - โครงการทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 1 (Full 
Scholarships) 
ระดับปริญญาเอก

ม.ค. กองบริการการศึกษา

     - โครงการทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทท่ี 1 (Full 
Scholarships) 
ระดับปริญญาโท

ม.ค.

     - โครงการทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาต่างชาติ ม.ค.

     - โครงการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับทุนการศึกษาประเภท 1 และ
 2  (นักศึกษาภาคปกติ ทุนสนับสนุนจากสถาบัน)

2561 - 2564 คณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ

S6.2 ส่งเสริมหลักสูตรให้ศาสตร์มี
ความเป็นสากล

โครงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (KPI 6/1 - 
KPI 6/2) (S6.2)

     - โครงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 2561 - 2564 คณะภาษาและการ
ส่ือสาร

โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

KPI 6/1 : ร้อยละของหลักสูตร ท่ี
มีการประเมินตามเกณฑ์ระดับ
สากล (ร้อยละ 100)
KPI 6/2 : จ านวนหลักสูตร ท่ีได้รับ
การรับรองระดับสากล (AUN-QA 
 AACSB  EQUIS TedQual  etc.) 
(4 หลักสูตร)
KPI 6/3 : จ านวนนักศึกษาต่างชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การ
รักษาความเป็นเลิศ
ทางวิชาการด้าน
หลักสูตร งานวิจัย 
และการบริการ
วิชาการท่ีมีความ
โดดเด่นและ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การ
เสริมสร้างบทบาท
และความรับผิดชอบ
ตอสังคม
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โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

     - โครงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 2561 - 2562 กองบริการการศึกษา

     - โครงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานสากล  - วิทยาลัยนานาชาติ

     - โครงการขับเคล่ือนการเข้าสู่การรับรองมาตรฐานสากล Aun -
QA ศบ /EdPEx คณะ

2561 - 2564 คณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ

โครงการพัฒนาบทเรียน E-Learning เก่ียวกับทักษะทางสังคมท่ี
จ าเป็นต่อการเปล่ียนแปลงในบริบทของสังคม (Soft skill) (KPI 
6/1 - KPI 6/2) (S6.2, S6.4)
     - โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและแนะแนวอาชีพ
     - โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
     - โครงการเสริมสร้างเครือข่ายด้านการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาระหว่างสถาบัน
     - โครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมกับเครือข่าย
สถาบันการศึกษาท้ังในประเทศ/ต่างประเทศ (Summer Camp)
     - โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม
     - โครงการประเมินทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 ท้ัง
ก่อนและหลังจบการศึกษา
     - โครงการกิจกรรมนันทนาการให้แก่นักศึกษาต่างชาติ
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โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

     - โครงการพัฒนาบทเรียน E-Learning เก่ียวกับทักษะทาง
สังคมท่ีจ าเป็นต่อการเปล่ียนแปลงในบริบทของสังคม (Soft skill)

2561 - 2564 คณะภาษาและการ
ส่ือสาร

     - โครงการพัฒนาบทเรียน E-Learning เก่ียวกับทักษะทาง
สังคมท่ีจ าเป็นต่อการเปล่ียนแปลงในบริบทของสังคม (Soft skill) 
(KPI 6/1 - KPI 6/2) (S6.2, S6.4)

2561 - 2564 คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ

     - โครงการพัฒนาบทเรียน E-Learning เก่ียวกับทักษะทาง
สังคมท่ีจ าเป็นต่อการเปล่ียนแปลงในบริบทของสังคม (Soft skill) : 
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและแนะแนวอาชีพ

2561 - 2564 กองงานผู้บริหาร

     - โครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษา
ท้ังในประเทศ/ต่างประเทศ (Summer Camp)

2561 - 2564

     - โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 2561 - 2564

     - โครงการพัฒนาบทเรียน E-Learning เก่ียวกับทักษะทาง
สังคมท่ีจ าเป็นต่อการเปล่ียนแปลงในบริบทของสังคม (Soft skill)

 - วิทยาลัยนานาชาติ

     - โครงการขับเคล่ือนการจัดท าบทเรียนออนไลน์ (E-Learning)  - คณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ

     - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา/ปัจฉิมนิเทศ 2561 - 2564

     - โครงการเสริมสร้างประสบการณ์การศึกษา 2561

     - โครงการทัศนศึกษาและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยของ
นักศึกษาต่างชาติของคณะ

2561

     - โครงการรับเพ่ือนใหม่ /Team building 2561
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โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

     - โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21 2561 - 2564 คณะพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม

     - โครงการฝึกทักษะการเรียนรู้ก่อนจบการศึกษา 2561 - 2564 คณะรัฐประศาสน
ศาสตร์

     - โครงการเตรียมความพร้อมกาย วาจา ใจ พัฒนาบุคลิกภาพสู่
ความส าเร็จ

2561 - 2564

โครงการจัดท าวิทยานิพนธ์ด้วยระบบ e-Thesis พร้อมตรวจสอบ
การคัดลอก (KPI 6/1 - KPI 6/2) (S6.2, S6.4)

     - โครงการจัดท าวิทยานิพนธ์ด้วยระบบ e-Thesis พร้อม
ตรวจสอบการคัดลอก (KPI 6/1 - KPI 6/2) (S6.2, S6.4)

 - คณะภาษาและการ
ส่ือสาร

     - โครงการจัดท าวิทยานิพนธ์ด้วยระบบ e-Thesis พร้อม
ตรวจสอบการคัดลอก (KPI 6/1 - KPI 6/2) (S6.2, S6.4)

 - วิทยาลัยนานาชาติ

     - โครงการอาศรมวิชาการ "อบรมการจัดท าวิทยานิพนธ์ด้วย
ระบบ E-Thesis" (KPI 6/1 - KPI 6/2) (S6.2, S6.4)

2561 - 2564 คณะนิติศาสตร์

     - โครงการจัดหาโปรแกรมเพ่ือตรวจสอบการคัดลอก
วิทยานิพนธ์ท่ีเป็นเน้ือหาภาษาอังกฤษ

2562 - 2564 ส านักบรรณสารการ
พัฒนา
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โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสู่สากล (KPI 3/1 - KPI 3/2) 
(S3.1 - S3.2)

     - โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสู่สากล (KPI 3/1 - KPI 
3/2) (S3.1 - S3.2) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 6 (KPI 6/1 - KPI 
6/2) (S6.4)

2561 - 2564 คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ

     - โครงการประกันคุณภาพการศึกษา AACSB (ยุทธศาสตร์ 6 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 3) (KPI 6/1) (KPI 6/2)

2561 - 2564 คณะบริหารธุรกิจ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านบริหารจัดการ เช่น โครงการ
ปรับปรุงหลักสูตร

2561, 2564 คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ

โครงการรับนักศึกษาหลักสูตร English Coursework 2561 - 2564

โครงการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานคณะพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  (KPI 3/1) (S3.1 - S3.2) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 6 
(KPI 6/2) (S6.2)

2561 - 2564 คณะพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

โครงการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโท (KPI 6/1) (S3.1-S.3.2, 
S6.2, S6.4)

2561, 2564 คณะพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านประเมินผลหลักสูตร (KPI 
6/1) (S3.1-S.3.2, S6.2, S6.4)

2561 - 2564
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โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

S6.3 พัฒนา เทคนิคการสอนของ
คณาจารย์

โครงการฝึกอบรมอาจารย์ โดยย้ าถึงบทบาทการเป็นต้นแบบท่ีดี
ด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม (KPI 6/2, KPI 6/4)
 (S6.3)

     - โครงการฝึกอบรมอาจารย์ โดยย้ าถึงบทบาทการเป็นต้นแบบท่ี
ดีด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม (KPI 6/2, KPI 6/4) 
(S6.3)

 - วิทยาลัยนานาชาติ

     - โครงการฝึกอบรมอาจารย์ โดยย้ าถึงบทบาทการเป็นต้นแบบท่ี
ดีด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม (KPI 6/2, KPI 6/4) 
(S6.3)

2561 - 2564 กองบริหารทรัพยากร
บุคคล

Research to teaching (KPI 6/1 - KPI 6/2) (S6.3)

     - Research to teaching (KPI 6/1 - KPI 6/2) (S6.3)  - คณะภาษาและการ
ส่ือสาร

     - Research to teaching (KPI 6/1 - KPI 6/2) (S6.3)  - วิทยาลัยนานาชาติ

     - Research to teaching (KPI 6/1 - KPI 6/2) (S6.3) 2561 - 2564 คณะนิติศาสตร์

     - โครงการสนับสนุนการเขียนกรณีศึกษาเพ่ือการเรียนการสอน 2561 คณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ
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โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

โครงการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิด MOOC 
(Massive Open Online Course)

2561 - 2564 ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ

โครงการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอน  - คณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ

S6.4 พัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน

โครงการพัฒนา /แสวงหาบุคลากรสายวิชาการในสาขาขาดแคลน
 (KPI 6/1 - KPI 6/2) (S6.4) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 1 (KPI
 1/2 - KPI 1/3) (S1.1)

     - โครงการพัฒนา /แสวงหาบุคลากรสายวิชาการในสาขาขาด
แคลน

2561 - 2564 คณะภาษาและการ
ส่ือสาร

     - โครงการสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ (KPI 1/1 ) 2561 - 2564 คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานตามมาตรฐาน
คุณภาพสากล (KPI 6/1 - KPI 6/2) (S6.4) สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 (KPI 3/1 - KPI 3/2) (S3.1 - 3.2)

     - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานตามมาตรฐาน
คุณภาพสากล

2561 - 2564 คณะภาษาและการ
ส่ือสาร
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โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

     - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานตามมาตรฐาน
คุณภาพสากล AUN-QA

2561 - 2564 คณะสถิติประยุกต์

     - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานตามมาตรฐาน
คุณภาพสากล

2561 คณะการจัดการการ
ท่องเท่ียว

     - โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา EdPEx/AUN-QA

2561 - 2564 คณะนิติศาสตร์

     - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานตามมาตรฐาน
คุณภาพสากล

 - วิทยาลัยนานาชาติ

โครงการเชิญอาจารย์ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านมาให้ความรู้
แก่นักศึกษา (KPI 6/1 - KPI 6/2) (S6.4)

     - โครงการเชิญอาจารย์ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านมาให้
ความรู้แก่นักศึกษา (KPI 6/1 - KPI 6/2) (S6.4)

2561 - 2564 คณะสถิติประยุกต์

     - โครงการเชิญอาจารย์ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านมาให้
ความรู้แก่นักศึกษา (KPI 6/1 - KPI 6/2) (S6.4)

2561 - 2564 คณะภาษาและการ
ส่ือสาร
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โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

     - โครงการเชิญอาจารย์ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านมาให้
ความรู้แก่นักศึกษา (KPI 6/1 - KPI 6/2) (S6.4)

2561 - 2564 คณะการจัดการการ
ท่องเท่ียว

     - โครงการเชิญอาจารย์ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านมาให้
ความรู้แก่นักศึกษา (KPI 6/1 - KPI 6/2) (S6.4)

 - วิทยาลัยนานาชาติ

     - โครงการเชิญอาจารย์ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านมาให้
ความรู้แก่นักศึกษา (KPI 6/1 - KPI 6/2) (S6.4)

2561 - 2564 คณะนิติศาสตร์

โครงการปรับปรุงหลักสูตร

     - โครงการปรับปรุงหลักสูตร 2561, 2564 คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ

     - โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2561 - 2562 คณะรัฐประศาสน
ศาสตร์

     - โครงการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโท 2561, 2564 คณะพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม

     - โครงการยกระดับสาขาสถิติเป็นหลักสูตรสถิติ 2561 คณะสถิติประยุกต์

     - โครงการจัดท าหลักสูตรการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล
 (หลักสูตรใหม่)

2561

     - โครงการปรับหลักสูตรต่างๆ ของคณะสถิติประยุกต์ 2561 - 2564
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โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

     - โครงการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก 2561 คณะบริหารการ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม

     - โครงการสัมมนาประเมินหลักสูตร (อยู่กับปรับปรุงหลักสูตร) 2561 - 2564

     - โครงการ ปรับปรุงหลักสูตร ศม./ศก./ศธ./ป.เอก 2561 คณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ

โครงการสร้างหลักสูตรร่วม (Double degree) (KPI 6/1 - KPI 
6/2, KPI 2/1) (S6.4)

     - โครงการสร้างหลักสูตรร่วมกันภายในสถาบัน Double degree 2561 - 2564 คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ

     - โครงการสร้างหลักสูตร Double degree กับต่างประเทศ  - วิทยาลัยนานาชาติ

     - โครงการสร้าง หลักสูตรมหาบัณฑิตทางการจัดการโลจิสติกส์
ในลักษณะการให้ปริญญาระหว่างสถาบัน (Joint/Dual - Degree 
Program) กับมหาวิทยาลัยในประเทศ AEC

2561 - 2564 คณะสถิติประยุกต์
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โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านประเมินผลหลักสูตร (KPI 
6/1) (S3.1-S.3.2, S6.2, S6.4)

2561 - 2564 คณะพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการอบรม / เสวนา / สัมมนา / บรรยาย เชิญอาจารย์ท่ีมี
ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านนิเทศศาสตร์มาให้ความรู้แก่อาจารย์
และนักศึกษา (KPI 6/1 - KPI 6/2) (S6.4)

2561 - 2564 คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ

โครงการทุนส่งเสริมการแข่งขันทางวิชาการบริหารธุรกิจ 
ระดับชาติและนานาชาติ (KPI 6/1 - KPI 6/3) (S6.1)

2561 - 2564 คณะบริหารธุรกิจ

โครงการการปรับปรุงอุปกรณ์การเรียนการสอนและหนังสือเรียน
ศูนย์นอกท่ีต้ัง

 - คณะบริหารการ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม

โครงการ Meet the Dean/faculty 2561 - 2564 คณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ

โครงการส่งเสริมการสอบใบประกอบวิชาชีพเศรษฐศาสตร์การเงิน 2561

โครงการขยายผลความร่วมมือภายใต้สถาบันกับหน่วยงาน
ภายนอก (น่าอยู่ 6.9)

2561 - 2564

โครงการอบรมเคร่ืองมือสถิติเพ่ือการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 
(ป.เอก)

2561
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โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

S6.5 ส่งเสริมให้คณาจารย์
ท างานวิจัยตามความถนัด

โครงการส่งเสริมให้คณาจารย์ท างานวิจัยร่วมกับผู้เช่ียวชาญใน
ต่างประเทศ (KPI 6/6 - KPI 6/8) (S6.5)

     - โครงการส่งเสริมให้คณาจารย์ท างานวิจัยร่วมกับผู้เช่ียวชาญใน
ต่างประเทศ

2562, 2564 คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ

     - โครงการส่งเสริมให้คณาจารย์ท างานวิจัยร่วมกับผู้เช่ียวชาญใน
ต่างประเทศ

2561 - 2564 คณะภาษาและการ
ส่ือสาร

     - โครงการส่งเสริมให้คณาจารย์ท างานวิจัยร่วมกับผู้เช่ียวชาญใน
ต่างประเทศ

2561 - 2564 คณะการจัดการการ
ท่องเท่ียว

     - โครงการส่งเสริมให้คณาจารย์ท างานวิจัยร่วมกับผู้เช่ียวชาญใน
ต่างประเทศ

 - วิทยาลัยนานาชาติ

     - โครงการส่งเสริมให้คณาจารย์ท างานวิจัยร่วมกับผู้เช่ียวชาญใน
ต่างประเทศ : ทุนวิจัยร่วมกับศาสตราจารย์อาคันตุกะ

2561 - 2564 ส านักวิจัย

การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยเพ่ือสร้างผลงานวิชาการ  
(Research grant)

2561 - 2564 คณะบริหารธุรกิจ

 - โครงการวิจัยร่วมกับศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Distinguished
 Visiting Professor) 
(KPI 6/6 - KPI 6/8) (S6.5)

2561 - 2564

KPI 6/4 : ร้อยละของคณาจารย์ท่ี
มีผลงานวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ประเทศ/ ผลงานวิชาการรับใช้
สังคม (ร้อยละ 40)
KPI 6/5 : จ านวนผลงานวิจัย/
กรณีศึกษา เพ่ือการพัฒนา
ประเทศ/ ผลงานวิชาการรับใช้
สังคม (69 ช้ิน)
KPI 6/6 : จ านวนผลงานวิจัยท่ี
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ระดับ
นานาชาติ (52 ช้ิน)
KPI 6/7 : จ านวนเฉล่ียของผลงาน
วิชาการท่ีได้รับการอ้างอิง 
(Citation) ต่อจ านวนคณาจารย์ 
(Citations per Faculty) (1)
KPI 6/8 : จ านวนคร้ังเฉล่ียของ
การอ้างอิง (Citation) ผลงาน
วิชาการต่อช้ิน (Citations per 
Paper)  (0.75)
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โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

 - โครงการจ้างพนักงานวิชาการช่ัวคราว (Visiting Assiatan 
Professor of Finance)
(KPI 6/6 - KPI 6/8) (S6.5)

2561 - 2564

โครงการอบรมการเขียนบทความวิชาการเพ่ือการตีพิมพ์ (KPI 
6/6 - KPI 6/8) (S6.6)

     - โครงการอบรมการเขียนบทความวิชาการเพ่ือการตีพิมพ์ 2561 - 2564 คณะภาษาและการ
ส่ือสาร

     - โครงการอบรมการเขียนบทความวิชาการเพ่ือการตีพิมพ์  - วิทยาลัยนานาชาติ

     - โครงการอาศรมวิชาการ "อบรมการเขียนบทความวิชาการเพ่ือ
การตีพิมพ์"

2561 - 2564 คณะนิติศาสตร์

โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ เพ่ือเผยแพร่
ผลงานของสถาบัน (KPI 3/2) (S3.5) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี
 6 (KPI 6/4 - 6/8) (S6.6)
     - การประชุมนานาชาติ
     - โครงการ ICADA
     - โครงการสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิชาการของสถาบัน
     - โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ
     - โครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ
     - โครงการสัมมนากรณีศึกษา
     - โครงการเผยแพร่งานวิจัยของสถาบันร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
     - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเผยแพร่งานวิจัย

S6.6 สร้างกลไกเพ่ือส่งเสริมการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย ของอาจารย์
และนักศึกษา
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โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

โครงการจัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ  GSPA NIDA  
International  Conference 2018

2561 คณะรัฐประศาสน
ศาสตร์

     - โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ เพ่ือเผยแพร่
ผลงานของสถาบัน

2561 - 2564 คณะภาษาและการ
ส่ือสาร

     - การประชุมวิชาการระดับชาติ
     - การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
     - โครงการสัมมนาทางวิชาการด้านนิเทศศาสตร์
     - โครงการ นิเทศ@นิด้า เพ่ือสังคม
     - โครงการเสวนาการส่ือสารกับสังคม

2561 - 2564 คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ

     - โครงการ Research Talk 2561 - 2564

     - โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ เพ่ือเผยแพร่
ผลงานของสถาบัน

2561 - 2564 ศูนย์ศึกษาปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกับ
การพัฒนาท่ีย่ังยืน

     - โครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ เพ่ือเผยแพร่ผลงาน
ของคณะ

2561 - 2564 คณะบริหารธุรกิจ

     - โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ เพ่ือเผยแพร่
ผลงานของสถาบัน

2561 - 2564 คณะการจัดการการ
ท่องเท่ียว

     - โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ เพ่ือเผยแพร่
ผลงานของสถาบัน

2561 - 2564 ศูนย์อาเซียนและ
เอเชียศึกษา

     - โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ เพ่ือเผยแพร่
ผลงานของสถาบัน

2561 - 2564
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โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

     - โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ เพ่ือเผยแพร่
ผลงานของสถาบัน

 - วิทยาลัยนานาชาติ

โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ เพ่ือเผยแพร่ผลงาน
ของสถาบัน : โครงการการศึกษานานาชาติและเจรจาธุรกิจของ
คณะ/ส านัก

2561 - 2564 กองงานผู้บริหาร

     - โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ 2561 - 2564 กองบริการการศึกษา

     - โครงการอบรมให้ความรู้ "การคัดลอกผลงานทางวิชาการ" 2561 - 2564

     - โครงการ ICADA 2561 - 2564 ส านักวิจัย

     - โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ 2561 - 2564

     - โครงการสัมมนากรณีศึกษา 2561 - 2564

     - โครงการเผยแพร่งานวิจัยของสถาบันร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ

2561 - 2564

     - โครงการประชุมนานาชาติ 2561 คณะพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์
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โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

     - โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2561 - 2564 คณะนิติศาสตร์

     - โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 2561 - 2564

     - โครงการประชุมวิชาการทางพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การ
บริหารประจ าปี (KPI 6/11) (S3.5/5.1)

2561 - 2564 คณะพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม

     - โครงการเวทีแลกเปล่ียนความรู้ทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ 2561 - 2564

     - โครงการพัฒนปัญญา 2561 - 2564

     - การจัดประชุมวิชาการ (ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ) 2561 - 2564 คณะสถิติประยุกต์

     - โครงการสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ประจ าปี 2561 คณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ

     - โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณะ 2561 - 2564

     - โครงการ NIDA ECONOMICS FORUM 2561

     - โครงการขับเคล่ือนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยบน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

2561
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โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

     - โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์  -

     - โครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติร่วม RICA กับ 
RITSUMEIKAN, JINAN,  PUSAN

2561 - 2564

     - โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการในการน าเสนอผลงานระดับ
บัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ระดับชาติ 8 สถาบันวิชาการ

2561 - 2564

     - โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติและ
สัมมนาผลงานวิจัยของนักศึกษาประจ าปี

2561 - 2564 คณะบริหารการ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม

โครงการวารสารวิชาการ

     - โครงการวารสารบริหารธุรกิจ 2561 - 2564 คณะบริหารธุรกิจ

     - โครงการจัดท าวารสารวิชาการของคณะ 2561 - 2564 คณะสถิติประยุกต์

     - โครงการวารสารและเอกสารวิชาการของคณะ 2561 - 2564 คณะพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม

     - โครงการจัดท า "วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
องค์การ"

2561 - 2564 คณะพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์
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โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

     - โครงการจัดท าวารสารวิชาการทางนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม 2561 - 2564 คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ

     - โครงการพัฒนาวารสารและจัดพิมพ์ Development 
Economic Review

2561 - 2564 คณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ

     - โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการใน
วารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Scopus และ สกอ.

2561 - 2564 คณะบริหารการ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม

     -โครงการจัดท าวารสารการจัดการส่ิงแวดล้อม (อยู่ในฐานข้อมูล
 ACI)

2561 - 2564

โครงการจัดท าฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ 2561 - 2564 คณะพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการจ้างผู้เช่ียวชาญประเมินกรณีศึกษา (KPI 6/5) (KPI 6/6) 2561 - 2564 คณะบริหารธุรกิจ
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โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

โครงการบรรยายพิเศษ “การเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์ใน
วารสาร” 

2561 - 2564 ส านักวิจัย

โครงการบรรยายพิเศษ "Academic Writing for Publication 
and Anti-Plagiarism Training"

2561 - 2564

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการหาทุนวิจัย 2561 - 2564

โครงการพัฒนาทักษะการน าเสนอ (ศก) 2561 คณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ

โครงการส่งเสริมคุณภาพผลงานวิชาการค้นคว้าอิสระและ
วิทยานิพนธ์

2561 - 2564

โครงการส่งเสริมการท าวิทยานิพนธ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
วิชาการของนักศึกษาในระดับชาติและนานาชาติและการสร้าง
ช่ือเสียงให้คณะ

2561 - 2564

โครงการส่งเสริมการน าผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ

2561 - 2564 คณะบริหารการ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม

โครงการส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาส่งงานวิจัย/วิทยานิพนธ์
เข้าประกวด

2561 - 2564
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โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

โครงการส่งเสริมให้คณาจารย์ท างานวิจัยตอบสนองนโยบาย
รัฐบาล (KPI 6/4 - KPI 6/5) (S6.7)

     - โครงการส่งเสริมให้คณาจารย์ท างานวิจัยตอบสนองนโยบาย
รัฐบาล

2561 - 2564 คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ

     - โครงการส่งเสริมให้คณาจารย์ท างานวิจัยตอบสนองนโยบาย
รัฐบาล

2561 - 2564 คณะภาษาและการ
ส่ือสาร

     - โครงการส่งเสริมให้คณาจารย์ท างานวิจัยตอบสนองนโยบาย
รัฐบาล

2561 - 2564 ศูนย์ศึกษาปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกับ
การพัฒนาท่ีย่ังยืน

     - โครงการส่งเสริมให้คณาจารย์ท างานวิจัยตอบสนองนโยบาย
รัฐบาล

2561 ศูนย์อาเซียนและ
เอเชียศึกษา

     - โครงการส่งเสริมให้คณาจารย์ท างานวิจัยตอบสนองนโยบาย
รัฐบาล

 - วิทยาลัยนานาชาติ

     - โครงการส่งเสริมให้คณาจารย์ท างานวิจัยตอบสนองนโยบาย
รัฐบาล

2561 - 2564 คณะนิติศาสตร์

S6.7 จัดท าโครงการวิจัยท่ี
ตอบสนองความต้องการในการ
พัฒนาท่ีสามารถตอบโจทย์สังคม
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โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

     1) การติดตามประเมินผลโครงการตามมาตรการส่งเสริมความ
เป็นอยู่ของ ประชาชนระดับต าบล

2561 ส านักวิจัย

     2) การเตรียมพร้อมด้านการแข่งขันและการสร้างมูลค่าด้าน
การเกษตรไทยในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับสินค้าหลัก ข้าว มัน
ส าปะหลัง ยางพาราในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
ในสถานการณ์ตลาดโลกท่ีผันผวนของปี 2559 และอีก 5 ปีข้างหน้า
 และการเติบโตของประเทศไทยอย่างย่ังยืน

2561

     3) การประเมินความเส่ียงและการเกิดผลกระทบจากการตกค้าง
ของสาร Polycyclic Aromatic Hydrocarbons(PAHs)ในดินท่ีเกิด
จากการเผาตอซังข้าวในเขตภาคกลาง (ต่อเน่ือง)

2561

     4) แนวทางเชิงนโยบายในการขับเคล่ือนการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล เพ่ือรองรับการพัฒนา
สู่ประเทศไทย 4.0: การสร้างภูมิคุ้มกันต่อพฤติกรรมเส่ียงทาง
การเงินของคนไทย

2561

     5) การออมเพ่ือชราภาพ : กลไกการขับเคล่ือนโอกาส และความ
ม่ังค่ังอย่างเท่าเทียมกัน

2561

     6) แนวทางการพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม
และสุขภาพเพ่ือความย่ังยืนรองรับการปรับตัวเข้าสู่ประเทศไทย4.0

2561

     7) ปัญหา ความต้องการ คุณภาพชีวิต และศักยภาพผู้สูงวัยใน
เมืองและชนบทไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0

2561

     8) การพัฒนาชุมชนต้นแบบในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

2561
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โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

     9) โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน

2561

     10) วิธีการบ่งช้ีแหล่งเพาะปลูกของข้าวไทยด้วยสารโพลีไซ
คลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน

2561

     11) การอภิบาลน้ าแบบปรับตัว: ความท้าทายเชิงสถาบันเพ่ือ
การบริหารจัดการน้ าท่ีย่ังยืนของประเทศไทย

2561

     12) ปัจจัย ตัวช้ีวัด เพ่ือพัฒนาคนไทยสู่สังคมคุณภาพ ประเทศ
พัฒนา

2561

     13) การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์แบบมีส่วน
ร่วมของเกษตรกร ส าหรับโครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
(Zoning)

2561

     14) การคุ้มครองทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพภายใต้
ระบบทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือการส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ

2561

     15) ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจปลูกกล้วยหอมทองแบบ
อินทรีย์ของเกษตรกรไทย และการประยุกต์กับความเป็นไปได้กับพืช
ชนิดอ่ืนๆ ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) และ
ตลาดโลก (world market)

2561

     16) การประเมินผลสัมฤทธ์ิโครงการถนนทางหลวงคุนหมิง-
กรุงเทพ

2561

     17) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่องเท่ียวเรือส าราญของประเทศไทย 2561
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โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

     18) แนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคประชาสังคมใน
การป้องกันการทุจริตเพ่ือรองรับการพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0

2561

     19) การประเมินการรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศเพ่ือส่งเสริม
สมรรถนะของพลเมืองดิจิทัลในยุคไทยแลนด์ 4.0

2561

     20) การศึกษาการรู้ดิจิทัลของผู้สูงอายุเพ่ือเตรียมพร้อมสู่
ประเทศไทย 4.0

2561

     21) แผนงานวิจัย ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาปรับ
ต าแหน่งภาพลักษณ์การท่องเท่ียวพ้ืนท่ีมรดกโลกของไทยในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียนและอาเซียนพลัสตามกรอบประเทศไทย 4.0
 อย่างย่ังยืน

2561

     22) ความสุขท่ีย่ังยืนของคนไทย: ภาพสะท้อนจากดัชนีความสุข
มวลรวมประชาชาติของไทย

2561

     23) การปฏิรูปกฎหมายในการก ากับดูแลการจัดท าบริการ
สาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่งของรัฐโดยเอกชน
 : มาตรการและกลไกการพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0

2561

     24) การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (Application) ส าหรับ
เครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชน เพ่ือรองรับการเข้าสู่ยุคการ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมของประเทศไทย (ประเทศไทย 
4.0)

2561
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โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

     25) การปรับปรุงกฎหมายเพ่ือก าหนดความรับผิดทางแพ่งของผู้
ประกอบธุรกิจในการท าสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

2561

     26) โครงการศึกษาวิจัยการประเมินผลกระทบด้านนโยบาย
การค้าการลงทุนของประเทศจีนภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ 5 ปี ฉบับท่ี 13 ในสถานการณ์ใหม่ต่อประชาคมอาเซียน

2561

     27) การรู้เท่าทันส่ือสุขภาพแบบออนไลน์ การค้นหาข้อมูล 
ความรู้ ทัศนคติต่อการใช้ยาปฏิชีวนะ และการจัดการตนเองเพ่ือ
รักษาโรคติดเช้ือเฉียบพลันระบบหายใจส่วนบนของประชากรใน
ประเทศไทย

2561

     28) แนวทางการศึกษาแบบมีส่วนร่วมด้านประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนจากท้องถ่ินสู่ภูมิภาค กรณีศึกษาประเทศเพ่ือนบ้านของไทย
ในอาเซียน

2561

     29) แผนงานวิจัย การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างชาญฉลาดส าหรับ
ผู้สูงอายุไทย: รูปแบบการบูรณาการส าหรับสังคมผู้สูงอายุ

2561

     30) การศึกษาศักยภาพทุนมนุษย์ในภาครัฐด้วยโซ่คุณค่าของผู้มี
ความสามารถสูง (Talent Value Chain) และเทคนิคการวิเคราะห์
ทุนมนุษย์ (Human Capital Analytics)

2561

     31) แผนงานวิจัย จิตพลังจริยธรรมในการวิจัยและฝึกอบรม
ผู้สอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา (ต่อเน่ือง)

2561

โครงการส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 2561 - 2564 คณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ
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โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

S6.8-7.1 ส่งเสริม NIDA ให้เป็น 
Think Tank ของสังคมไทย

โครงการส่งเสริมให้คณาจารย์ท างานวิจัย/บริการวิชาการร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก

2561 - 2564 คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ

โครงการอบรมผู้น า 2561 - 2562 คณะรัฐประศาสน
ศาสตร์

โครงการจัดอบรมให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  - คณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ

โครงการส่งเสริมการให้บริการวิชาการด้านส่ิงแวดล้อม (การเป็น
ท่ีปรึกษาและท าวิจัยให้กับหน่วยงานทุกระดับ)

 - คณะบริหารการ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม

S6.9-7.2 ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้เป็น
ท่ีรู้จัก

โครงการร่วมมือด้านบริการวิชาการกับองค์การภายนอก (KPI 
6/9 - KPI 6/11) (S6.9-7.2 - S6.11-7.4)

     - โครงการร่วมมือด้านบริการวิชาการกับองค์การภายนอก ท้ังใน
ระดับประเทศและระดับอาเซียน

2561 - 2564 คณะภาษาและการ
ส่ือสาร

     1. โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก เช่น

ศูนย์ส ารวจความ
คิดเห็น "นิด้าโพล"

       (1) โครงการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อดารา
และวงการบันเทิง หรือ โครงการโพล มหาชน (Thailand People's
 Chart) ร่วมกับ รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน บมจ. อสมท

2561

KPI 6/9 : ร้อยละของคณาจารย์ท่ี
ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ/
อนุกรรมการ/ท่ีปรึกษา/
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในระดับชาติ/
นานาชาติ (Think Tank) (ร้อยละ 
30)
KPI 6/10 : ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ
องค์การภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ ท่ีใช้บริการของ
สถาบัน (ร้อยละ 5)
KPI 6/11 : ร้อยละของการเป็นท่ี
รู้จัก 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ร้อยละ 70)
- นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อย
ละ 60)
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โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

       (2) โครงการส ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมในด้านเศรษฐกิจของประเทศ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย

2561 - 2563

       (3) โครงการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนด้าน
เศรษฐศาสตร์ เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะ ร่วมกับบริษัท ข้อมูลเครดิต
แห่งชาติ จ ากัด

2561

       (4) ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือประโยชน์ของการ
ได้มาซ่ึงข้อมูลสนับสนุนการด าเนินงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ร่วมกับส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสวนดุสิตโพล

2561

     2. ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในด้านเศรษฐกิจ การเมือง
 สังคม วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม รวมท้ังเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผล
การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนสู่สาธารณะ

2561 - 2564

     - โครงการจัดฝึกอบรมบริการวิชาการกับองค์การภายนอก ท้ัง
ในระดับประเทศและระดับอาเซียน

2561 - 2564

     - โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ส านักสิริพัฒนา (โครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตร ผู้น าเยาวชน)

2561 - 2564

     - โครงการร่วมมือด้านบริการวิชาการกับองค์การภายนอก ท้ังใน
ระดับประเทศและระดับอาเซียน

2561 ศูนย์ศึกษาปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกับ
การพัฒนาท่ีย่ังยืน

     - โครงการร่วมมือด้านบริการวิชาการกับองค์การภายนอก ท้ังใน
ระดับประเทศและระดับอาเซียน

 - วิทยาลัยนานาชาติ

     - โครงการอาจารย์แลกเปล่ียนจากสถาบันท่ีมี MOU และ 
สถาบันการศึกษาอ่ืน

 - คณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ

ส านักสิริพัฒนา
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โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

     - โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับคณะนิเทศฯจุฬา, คณะ
วารสารฯมธ.

2561 - 2564 คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ

     - โครงการท าวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ

 - คณะบริหารการ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม

     - โครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ กับหน่วยงานต่างๆ ท้ัง
ในประเทศและต่างประเทศ (รวมท้ังการท าบันทึกข้อตกลง mou)

2561 - 2564

     - โครงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีจ้างบัณฑิต หรือกับ
ภาคเอกชนในการท าวิจัย

2561 - 2564

     - โครงการพัฒนาเครือข่ายงานห้องสมุด 2561 - 2564 ส านักบรรณสารการ
พัฒนา

     - โครงการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย 2561 - 2564 คณะสถิติประยุกต์

     - โครงการร่วมมือกับหน่วยงานธุรกิจในการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาทางการจัดการโลจิสติกส์

2561 - 2564
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โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (KPI 2/1) (S3.5) สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 (KPI 6/11) (S6.9)

     - โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 2561 - 2564 คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ

     - โครงการ ประเมิน พัฒนาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการ
เรียนการสอน คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2561 - 2564 คณะพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

     - โครงการจัดงานแนะน าหลักสูตร 
นอกสถานท่ีของสถาบัน

2561 - 2564 กองบริการการศึกษา

     - โครงการจัดงานแนะน าหลักสูตรของสถาบัน (NIDA Open 
House)

2561 - 2564

     - โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 2561 - 2564 คณะพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม

     - โครงการเผยแพร่วิชาการผ่านเว็บไซต์ 2561 - 2564 คณะพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม
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โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

     - โครงการประชาสัมพันธ์คณะ
ผ่าน YouTube Channel
     - การน าเสนอผลงานผ่านส่ือมวลชน เช่น รายการทีวี รายการ
วิทยุ

2561 - 2564 คณะบริหารธุรกิจ

     - โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก : โครงการ
ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์สู่อาเซียน

2561 - 2564 กองงานผู้บริหาร

     - โครงการเผยแพร่ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ผ่านส่ือ money 
channel/post today/The Nation

 - คณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ

     - โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกด้วยส่ือท่ีมีประสิทธิภาพ  -

     - โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของคณะด้านการพัฒนา 
"Development"

2561

     - โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะ 2561 - 2564

     - โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก 2561 - 2564 คณะนิติศาสตร์
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โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

     - โครงการปรับปรุงเว็บไซต์  - คณะบริหารการ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม

     - โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  -

     - โครงการพัฒนาช่องทางการส่ือสารกับนักศึกษาและผู้ท่ีสนใจ
ผ่านช่องทางส่ือสารเครือข่ายสังคมออนไลน์

 -

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

     - โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2561 - 2564 ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ

     - โครงการส่งเสริมการอ่านและบริการชุมชน 2561 - 2564 ส านักบรรณสารการ
พัฒนา

     - โครงการสถิติประยุกต์เพ่ือสังคม 2561 - 2564 คณะสถิติประยุกต์

     - โครงการเก็บขยะ 2561 - 2564
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โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

     - โครงการบ าเพ็ญอัตถจริยา ของนักศึกษาระดับปริญญาโท 
และปริญญาเอก

2561 - 2564 คณะรัฐประศาสน
ศาสตร์

     - โครงการสร้างเครือข่ายกิจกรรมเพ่ือสังคมสู่การพัฒนาชุมชน
อย่างย่ังยืน

2561 - 2564 กองงานผู้บริหาร

     - โครงการประชารวมใจ คืนความสดใสให้คลองแสนแสบ 2561 - 2564

     - โครงการ NIDA USR สร้างจิตส านึกช่วยเหลือสังคม 2561 - 2564

     - โครงการ USR คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม 2561 - 2564 คณะพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม

     - โครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)  - คณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ

     - โครงการ CSR  -
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โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

     - โครงการกิจกรรมเพ่ือสังคม CSR 2561 - 2564 คณะบริหารการ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม

     - โครงการกิจกรรมภาคสนามเสริมหลักสูตรเพ่ือบ าเพ็ญ
ประโยชน์แก่สังคม

2561 - 2564

โครงการสนับสนุนการมอบรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ ด้าน
เศรษฐศาสตร์ รางวัลป๋วย  อ้ึงภากรณ์

2561 - 2564 คณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ

โครงการจัดท ารายงานประจ าปี 2561 - 2564 คณะพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการรวบรวมข้อมูลด้านภัยพิบัติ : เผยแพร่ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ คณะพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม (KPI 6/4, 6/11) (S6.9-7.2)

2561 - 2564

โครงการครบรอบวันสถาปนาคณะ (KPI 6/11) (S6.9-7.2) 2561 - 2564
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โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

 โครงการ HROD TALK  (Theory and Application Linking
 Knowledge) (KPI ) (S6.9-7.2 )

2561 - 2564 คณะพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

โครงการอาศรมวิชาการ (KPI 6/11) (S6.9) 2561 - 2564 คณะนิติศาสตร์

โครงการเสวนาทางวิชาการเน่ืองในวันสถาปนาคณะ 2561 - 2564 คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ

โครงการอบรมทางด้านนิเทศศาสตร์ (KPI 2/1) (S2.3) 2561 - 2564

โครงการท่ีปรึกษาทางนิเทศศาสตร์ 2561 - 2564
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โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ)

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์ โครงการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

S6.10-7.3 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ท่ีเป็นท่ีต้องการของสังคม

โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม

     - โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมใหม่ท่ีตอบสนองความ
ต้องการของหน่วยงานและผู้มาขอรับบริการ
(กรณีหลักสูตร Public Training)

2561 - 2564 ส านักสิริพัฒนา

     - การสร้างหลักสูตร Executive Development Program 
(EDP) ท่ีน่าสนใจ เพ่ือให้หลักสูตรฝึกอบรม Public Training โดด
เด่น แตกต่างจากสถาบันการศึกษา องค์กรอ่ืน

2561 - 2564 คณะบริหารธุรกิจ

     - โครงการอบรมทางด้านนิเทศศาสตร์ 2561 - 2564 คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ

     - โครงการอบรมหลักสูตรทางกฎหมาย (KPI 6/10) (S6.10-7.3)
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 2 (KPI 2/1) (S2.8/8.1)

2561 - 2564 คณะนิติศาสตร์

     - โครงการอบรม/สัมมนาด้านส่ิงแวดล้อม  - คณะบริหารการ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม

S6.11-7.4 ส่งเสริมให้มีการบริการ
วิชาการในรูปแบบใหม่ เช่น TED 
Talk, Certifying Body, Audit etc.

โครงการส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นประเด็นสาธารณะทางส่ือ
ออนไลน์

2561 - 2564 คณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ
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ยุทธศาสตรท่ี ๖ การรักษาความเปนเลิศทางวิชาการดานหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการท่ีมีความโดดเดนและสอดคลองกับความตองการของสังคม 

  

กลยุทธ ๖.๑ รับนักศึกษาเชิงรุก 
กลยุทธ ๖.๒ สงเสริมหลักสูตรใหศาสตรมีความเปนสากล 
กลยุทธ ๖.๓ พัฒนา เทคนิคการสอนของคณาจารย 
กลยุทธ ๖.๔ พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
กลยุทธ ๖.๕ สงเสริมใหคณาจารยทํางานวิจัยตามความถนัด 
กลยุทธ ๖.๖ สรางกลไกเพ่ือสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย ของอาจารยและนักศึกษา 
กลยุทธ ๖.๗ จัดทําโครงการวิจัยท่ีตอบสนองความตองการในการพัฒนาท่ีสามารถตอบโจทยสังคม 
กลยุทธ ๖.๘ สงเสริม NIDA ใหเปน Think Tank ของสังคมไทย (ซํ้ากลยุทธ ๗.๑) 
กลยุทธ ๖.๙ สงเสริมภาพลักษณใหเปนท่ีรูจัก (ซํ้ากลยุทธ ๗.๒) 
กลยุทธ ๖.๑๐ พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมท่ีเปนท่ีตองการของสังคม (ซํ้ากลยุทธ ๗.๓) 
กลยุทธ ๖.๑๑ สงเสริมใหมีการบริการวิชาการในรูปแบบใหม เชน TED Talk, Certifying Body, Audit etc. (ซํ้ากลยุทธ๗.๔) 

ยุทธศาสตรท่ี ๗ การเสริมสรางบทบาทและความรับผิดชอบตอสังคม 

กลยุทธ ๗.๑ สงเสริม NIDA ใหเปน Think Tank ของสังคมไทย (ซํ้ากลยุทธ ๖.๘) 
กลยุทธ ๗.๒ สงเสริมภาพลักษณใหเปนท่ีรูจัก (ซํ้ากลยุทธ ๖.๙) 
กลยุทธ ๗.๓ พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมท่ีเปนท่ีตองการของสังคม (ซํ้ากลยุทธ ๖.๑๐) 
กลยุทธ ๗.๔ สงเสริมใหมีการบริการวิชาการในรูปแบบใหม เชน TED Talk, Certifying Body, Audit etc. (ซํ้ากลยุทธ ๖.๑๑) 
 

ตัวชี้วัดผลลัพธ 
ขอมูลพ้ืนฐาน คาเปาหมาย/ปงบประมาณ พ.ศ. 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด 
ผูกํากับ
ติดตาม ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๒๕๖๐ 
(๙ เดือน) 

๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

KPI ๖/๑ : รอยละของหลักสตูร ท่ีมีการประเมินตาม
เกณฑระดับสากล (M ๑.๑) 

N/A รอยละ 
๑๐๐ 

รอยละ ๑๐๐ รอยละ 
๑๐๐ 

 

รอยละ 
๑๐๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 

คณบดี ๑๒ คณะ/
วิทยาลัย และ
ผูอํานวยการกองบริการ
การศึกษา 

รองอธิการบดี
ฝายวิชาการ 

KPI ๖/๒ : จํานวนหลักสูตร ท่ีไดรบัการรับรองระดับ
สากล (AUN-QA  AACSB  EQUIS 
TedQual  etc.) (M ๑.๒)  

๔ หลักสูตร ๔ หลักสูตร ๔ หลักสูตร ๑๕  
หลักสตูร 

๗  
หลักสตูร 

๑๑  
หลักสตูร 

๑๕ 
หลักสตูร 

๑๕ 
หลักสตูร 

คณบดี ๑๒ คณะ/วิทยาลัย 
และผูอาํนวยการกอง
บริการการศึกษา 

รองอธิการบดี
ฝายวิชาการ 



     

 

ตัวชี้วัดผลลัพธ 
ขอมูลพ้ืนฐาน คาเปาหมาย/ปงบประมาณ พ.ศ. 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด 
ผูกํากับ
ติดตาม ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๒๕๖๐ 
(๙ เดือน) 

๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

KPI ๖/๓ : รอยละของคณาจารยท่ีมีผลงานวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาประเทศ/ ผลงานวิชาการรับใช
สังคม (M ๒.๑) 

(พัฒนาประเทศ : งานวิจัยท่ีมีประโยชนตอสาธารณะ) 
 

N/A N/A รอยละ ๔๙.๑๙ รอยละ ๕๐ รอยละ ๔๕ รอยละ ๕๐ รอยละ ๕๐ รอยละ ๕๐ คณบดี ๑๒ คณะ/วิทยาลัย รองอธิการบดี
ฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

KPI ๖/๔ : จํานวนผลงานวิจยั/กรณีศึกษา เพ่ือการ
พัฒนาประเทศ/ ผลงานวิชาการรบัใชสังคม 
(M ๒.๒) 

 

N/A N/A N/A ๓๑๘ ช้ิน ๗๗ ช้ิน 
(๔๕%) 

๘๖ ช้ิน 
(๕๐%) 

๘๖ ช้ิน 
(๕๐%) 

๘๖ ช้ิน 
(๕๐%) 

คณบดี ๑๒ คณะ/วิทยาลัย รองอธิการบดี
ฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

KPI ๖/๕ : จํานวนผลงานวิจยัท่ีไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพรระดับนานาชาติ (M ๒.๕) 

๙๔ ช้ิน N/A ๓๕ ช้ิน ๒๕๐ ช้ิน ๖๐ ช้ิน 
(๓๕%) 

๖๙ ช้ิน 
(๔๐%) 

๖๙ ช้ิน 
(๔๐%) 

๖๙ ช้ิน 
(๔๐%) 

คณบดี ๑๒ คณะ/วิทยาลัย รองอธิการบดี
ฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ 
 

KPI ๖/๖ : จํานวนเฉลี่ยของผลงานวิชาการท่ีไดรับการ
อางอิง (Citation) ตอจํานวนคณาจารย 
(Citations per Faculty)   (M ๒.๓) 

N/A N/A ๑.๐๘ ๒  ๒ ๒ ๒  ๒  คณบดี ๑๒ คณะ/วิทยาลัย รองอธิการบดี
ฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ 
 

KPI ๖/๗ : จํานวนครั้งเฉลีย่ของการอางอิง (Citation) 
ผลงานวิชาการตอช้ิน (Citations per 
Paper)  (M ๒.๓) 

N/A N/A ๒ ๑.๕๐  ๑.๐๐  ๑.๒๕  ๑.๕๐ ๑.๕๐ คณบดี ๑๒ คณะ/วิทยาลัย รองอธิการบดี
ฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ 
 

KPI ๖/๘ : รอยละของคณาจารยท่ีไดรับแตงตั้งเปน
กรรมการ/อนุกรรมการ/ท่ีปรึกษา/
ผูทรงคุณวุฒิ ในระดับชาต/ินานาชาติ 
(Think Tank) (M ๓.๑)  

N/A N/A รอยละ ๙๔.๐๕ 
 (๑๗๔/๑๘๕) 

รอยละ ๔๕ รอยละ ๓๕ รอยละ ๔๐ รอยละ ๔๕ รอยละ ๔๕ คณบดี ๑๒ คณะ/วิทยาลัย 
และผูอาํนวยการ
ศูนยบริการวิชาการ 

รองอธิการบดี
ฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

KPI ๖/๙ : รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนขององคการภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ ท้ังในประเทศ
และตางประเทศ ท่ีใชบริการของสถาบัน 
(M ๓.๒)  

N/A ๒๑ 
หนวยงาน 

N/A รอยละ ๕ รอยละ ๕ รอยละ ๕ รอยละ ๕ รอยละ ๕ คณบดี ๑๒ คณะ/วิทยาลัย 
ผูอํานวยการสํานักสิริ
พัฒนา และผูอํานวยการ
ศูนยบริการวิชาการ 

รองอธิการบดี
ฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ 



     

 

ตัวชี้วัดผลลัพธ 
ขอมูลพ้ืนฐาน คาเปาหมาย/ปงบประมาณ พ.ศ. 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด 
ผูกํากับ
ติดตาม ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๒๕๖๐ 
(๙ เดือน) 

๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

KPI ๖/๑๐ : รอยละของการเปนท่ีรูจัก (M ๓.๓)  
- ผูมีสวนไดสวนเสีย 
- นักศึกษาระดับปรญิาตร ี

N/A รอยละ ๓๒.๙๑  
N/A 
N/A 

 
รอยละ ๘๐ 
รอยละ ๗๕ 

 
รอยละ ๗๕ 
รอยละ ๖๕ 

 
รอยละ ๘๐ 
รอยละ ๗๐ 

 
รอยละ ๘๐ 
รอยละ ๗๕ 

 
รอยละ ๘๐ 
รอยละ ๗๕ 

คณบดี ๑๒ คณะ/
วิทยาลัย ผูอํานวยการ
สํานักสริิพัฒนา 
ผูอํานวยการศูนยบริการ
วิชาการ ผูอํานวยการกอง
บริการการศึกษา 
ผูอํานวยการศูนยสํารวจ
ความคิดเห็น “นิดาโพล” 
และผูอํานวยการกองงาน
ผูบริหาร 

รองอธิการบดีฝาย
วิจัยและบริการ

วิชาการ 

KPI ๖/๑๑ : จํานวนนักศึกษาตางชาติ (M ๑.๓)  
 

๒๐๓ คน ๒๖๔ คน ๒๖๔ คน ๘๐๐ คน ๒๐๐ คน ๒๐๐ คน ๒๐๐ คน ๒๐๐ คน คณบดี ๑๒ คณะ/
วิทยาลัย และ
ผูอํานวยการกองบริการ
การศึกษา 

รองอธิการบดี
ฝายวิชาการ 
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