แผนกลยุทธ์ ๔ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กองแผนงาน สํา นั ก งานอธิ ก ารบดี

คํานํา
แผนกลยุ ท ธ์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖) สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์
จัดทําขึ้นเพื่อเตรียมรองรับสภาพการณ์ในหลายๆ ด้านที่มีการปรับเปลี่ยนทั้งจากสภาพเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับระบบราชการโดยตรง พบว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีการ
ดําเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดสัมฤทธิผล ทั้งการปรับปรุงระบบราชการ การ
ปฏิรูประบบราชการ การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ การรายงานผลการปฏิบัติราชการ การรับ
การตรวจสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นสถาบันที่ได้รับ
การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด
จากเหตุผลเบื้องต้น สถาบันจําเป็นต้องสํารวจบทบาท รวมทั้งเตรียมวางแผนการ
ดําเนินงานที่จะตอบสนองการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการทบทวนบทบาทของสถาบันที่จะเป็นส่วน
หนึ่งของการร่วมพัฒนาประเทศชาติในยุคที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน
แผนกลยุทธ์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็น
แผนชี้นําทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาสถาบัน โดยมีหลักการอยู่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของ
ทุกหน่วยงานและสอดคล้องกับแผนพัฒนาระยะยาว ๑๕ ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.
๒๕๕๑ – ๒๕๖๕
กองแผนงาน ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการดําเนินงานที่
ผ่านมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนกลยุทธ์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางในการดําเนินภารกิจของสถาบัน ตามยุทธศาสตร์ที่กําหนด เพื่อให้
การดําเนิ นงานของสถาบั นบรรลุตามพันธกิ จ มีส่วนร่วมในการพัฒนาอุดมศึ กษาไทยและพัฒนา
ประเทศชาติเป็นลําดับต่อไป

กองแผนงาน
สํานักงานอธิการบดี

ส่วนที่ ๑
บทนํา
๑. กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
การจัดทําแผนกลยุทธ์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดทําขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และปรัชญาของสถาบัน
สถาบันมีกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖) อย่างเป็นระบบครบวงจร
ตั้งแต่ การกําหนดนโยบาย การจัดทํา แผน การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมิ น ผล โดยมี
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์เป็นกรอบในการดําเนินงาน ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานมีส่วนร่วมในการกําหนด
นโยบาย/แผนงาน/โครงการที่ตรงตามบทบาทและภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน มี
การระดมสมองและกําหนดเป้าหมายหน่วยงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของสถาบัน เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติใน
ทิศทางเดียวกัน มีการกําหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย ที่ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินผลการดําเนินงาน และ
สามารถตอบสนองภารกิจของสถาบัน
สถาบันได้นําข้อมูลทั้งภายใน (Internal Factor) และภายนอกสถาบัน (External Factor) มา
ประกอบการจัดทําแผนกลยุทธ์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖) ดังนี้
ภายในสถาบัน (Internal Factor) ประกอบด้วย
๑) นโยบายสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ที่ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๕๔ ได้กําหนดนโยบายสภาสถาบัน ออกเป็น ๗ ด้าน ดังนี้
๑. ด้านการพัฒนาอาจารย์/ผู้บริหาร
๒. ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
๓. ด้านการตอบสนองความต้องการของสังคม
๔. ด้านการวิจัย
๕. ด้านบริหารจัดการ
๖. ด้านเครือข่ายและศิษย์เก่า
๗. ด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
เพื่อให้สถาบันมีแนวทางในการดําเนินงาน อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
๒) พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙
สถาบั น ได้ จั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖) ที่ มี ก ารบริ ห ารและจั ด
การศึกษาที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ในการจัดตั้ งสถาบัน ตามพระราชบัญ ญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ คือ ให้การศึกษา
วิชาการบริหารและการพัฒนา ทําการวิจัย ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง
๑

๓) แผนพัฒนาระยะยาว ๑๕ ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕
สถาบันจัดแผนพัฒนาระยะยาว ๑๕ ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๑
– ๒๕๖๕ ทีส่ อดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) โดยมุ่งเน้นการ
มีส่วนร่วมของประชาคมทั้งภายในภายนอกสถาบัน มีการแต่งตั้งคณะทํางานฯ ซึ่งเป็นผูแ้ ทนจากทุกหน่วยงานของ
สถาบัน เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายพิเศษ เพื่อให้ความรู้แก่คณะทํางาน มีการประชุมระดมความคิดเห็น
ของคณะทํางาน โดยใช้ข้อมูลและข้อเท็จจริงประกอบ มีการจัดระดมความคิด เพื่อยกร่างแผนพัฒนาฯ นําเสนอที่
ประชุม ทคอ. การวางแผนและประเมินผล ที่ประชุม ทคอ. และที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่อวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ มีอนุมัติแผนดังกล่าว
วัตถุประสงค์ในการจัดทําแผนพัฒนาระยะยาวฯ เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
และเป็นกรอบแนวทางไปสู่การปฏิบัติงานซึ่งสามารถตอบสนองปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกได้อย่าง
ทั่วถึงและเหมาะสม การดําเนินการดังกล่าวเริ่มจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกสถาบัน โดยการ
ประชุมพิจารณาร่วมกันกําหนด
ปรัชญา คือ “สร้างปัญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง”
“WISDOM for Change”
ปณิธาน สถาบันน้อมนําพระบรมราโชวาท มาใช้เป็นปณิธานของสถาบัน ดังนี้
...ท่ า นทั้ ง หลายที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจากสถาบั น แห่ ง นี้ เป็ น ผู้ ที่ เ ชื่ อ ได้ ว่ า มี ค วามรู้
ความสามารถสูง จึงเป็นที่หวังของคนไทยทั้งชาติ รวมทั้งของข้าพเจ้าด้วย ที่จะได้อาศัยความรู้ ความคิด
สติปัญญา และความสามารถ ในอันที่จะนําพาประเทศชาติให้ก้าวไปสู่ความมั่นคง และสมบูรณ์พูนสุข ขอให้
ท่านรับหน้าที่อันมีเกียรตินี้ด้วยความมั่นใจ ตั้งใจและบริสุทธิ์ใจ แล้วร่วมกันปฏิบัติหน้าที่น้อยใหญ่ให้ลุล่วงไป
ด้วยความขยันหมั่นเพียรและด้วยความสุจริต เที่ยงตรง ทั้งต่อตนเองและต่อประชาชน...
ค่านิยมร่วม คือ WISDOM ที่มีความหมายมากกว่าคําแปลปกติโดยทั่วไป ว่า “ปัญญา”
ทั้งนี้ เพราะ WISDOM เป็นคําย่อมาจากพยัญชนะตัวแรกของค่านิยมร่วมของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ๖
ค่านิยมร่วมกัน ดังนี้
W เป็นพยัญชนะตัวแรกของค่านิยม “World Class” ซึ่งสื่อความหมายถึง ความมุ่งมั่น
ของประชาคมนิด้าที่ต้องการพัฒนาสถาบันไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับโลก
I เป็นพยัญชนะตัวแรกของค่านิยม “Innovation” ซึ่งสื่อความหมายถึง ความมุ่งมั่นของ
ประชาคมนิด้าที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับสังคมไทย
S เป็นพยัญชนะตัวแรกของค่านิยม “Social Responsibility” ซึ่งสื่อความหมายถึง
ความมุ่งมั่นของประชาคมนิด้าที่ให้ความสําคัญในการมีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม
D เป็นพยัญชนะตัวแรกของค่านิยม “Discipline” ซึ่งสื่อความหมายถึง ความมุ่งมั่นของ
ประชาคมนิด้าที่ต้องการให้บุคลากรทุกคนเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย
O เป็นพยัญชนะตัวแรกของค่านิยม “Open-mindedness” ซึ่งสื่อความหมายถึง ความ
มุ่งมั่นของประชาคมนิด้าที่ต้องการให้บุคลากรทุกคนเป็นผู้ที่มีจิตใจเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
M เป็นพยัญชนะตัวแรกของค่านิยม “Morality” ซึ่งสื่อความหมายถึง ความมุ่งมั่นของ
ประชาคมนิด้าที่ต้องการให้ทุกคนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล
๒

วิสัยทัศน์ คือ
“สถาบันชั้นนําแห่งชาติทสี่ ร้างผูน้ ําและองค์ความรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับสากล”
พันธกิจ คือ
๑. สร้างผู้นําทีม่ ีปัญญาคูค่ ุณธรรมเพื่อพัฒนาประเทศ
๒. สร้างองค์ความรู้ ศึกษาวิจัย ด้านการบริหารการพัฒนา
๓. สร้างงานบริการวิชาการที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ
๔. สร้างเสริมค่านิยมและจิตสํานึกมุ่งมั่นพัฒนาประเทศ บนพื้นฐานความเข้มแข็งของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย
๕. สร้างเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้คุณค่ากับการพัฒนาและ
การมีส่วนร่วมของบุคลากร
๖. สร้างประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยสรุปพันธกิจของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คือ การมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีภาวะผู้นํา พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และให้บริการวิชาการ ด้านการบริหารการพัฒนา
เพื่อให้บุคลากรของประเทศมีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
และกําหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เพื่อให้การดําเนินการบรรลุผลตามที่ตั้งจุดมุ่งหมายไว้
๔) จุดเด่นของสถาบัน คือ กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจยั ขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
ที่ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ เมื่อวันพุธที่ ๓
ธันวาคม ๒๕๕๒ มีมติเห็นชอบเลือกกลุ่ม ง “สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก” ซึ่งกลุ่ม ง หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และเน้นการทําวิทยานิพนธ์และการวิจัย รวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้น
การผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้นําทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ใน
แนวหน้าระดับสากล มุ่งสร้าง องค์ความรู้ ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ
๕) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถาบัน (SWOT Analysis)
สถาบันมีการระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในและปัจจัยแวดล้อม
ภายนอกสถาบัน โดยร่วมกันกําหนดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ดังนี้
จุดแข็ง
๑. คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญ
๒. ความสามารถในการหารายได้จากการสอน วิจัย บริการวิชาการ
๓. การบริหารจัดการสมัยใหม่
๔. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีเอกลักษณ์ด้านพัฒนบริหารศาสตร์
๕. มีชื่อเสียง ซึ่งสร้างสมมาตั้งแต่ในอดีต
๖. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา สามารถเข้าศึกษาต่อได้ทุกหลักสูตร
๗. ผู้บริหารมีชอื่ เสียง/มีความสามารถเป็นทีย่ อมรับ
จุดอ่อน
๓

๑. ข้อจํากัดของแหล่งทุน
๒. ไม่มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
๓. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่สมบูรณ์
๔. ทําเลที่ตั้งห่างไกลจากศูนย์กลางของเมือง
๕. ขาดวัฒนธรรมการทํางานเป็นทีม
๖. การตลาดยังไม่เข้มแข็ง
๗. ขาดการสนับสนุนและส่งเสริมความเป็นเลิศ
๘. อัตลักษณ์ของสถาบันด้านการบริหารการพัฒนา ยังไม่เป็นรูปธรรม
๙. ความไม่ต่อเนื่องเชิงยุทธศาสตร์และนโยบายของสถาบัน
โอกาส
๑. ค่านิยมของสังคมที่ต้องการวุฒิการศึกษาสูงขึ้น
๒. ค่านิยมของสังคมเรื่องการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต
๓. บัณฑิตศึกษาเป็นที่ต้องการของสังคม
๔. องค์การสมัยใหม่ในกระแสโลกาภิวัตน์กดดันให้บุคลากรขององค์การต้องพัฒนาขีด
ความสามารถของตนเอง เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องตลอดเวลา ทั้งด้านการศึกษาต่อเนื่อง และการฝึกอบรม
๕. มีศิษย์เก่าทีป่ ระสบความสําเร็จดํารงตําแหน่งระดับสูงในองค์การภาครัฐ/เอกชน
๖. สถาบันมีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศจํานวนมาก
๗. แนวนโยบายของรัฐให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา
๘. ผู้เรียนมีความต้องการที่จะพัฒนาทักษะสูงขึ้น
๙. ผู้เรียนมีความต้องการความรู้แบบบูรณาการมากขึ้น
อุปสรรค
๑. การเปิดสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตมีจํานวนมากและหลักสูตรมีความหลากหลาย
๒. ข้อจํากัดของงบประมาณแผ่นดิน
๓. ค่านิยมของผู้ศึกษาต่อไม่ให้คุณค่ากับคุณภาพการศึกษา
๔. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมแี นวโน้มคุณภาพลดลง
๕. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
๖. การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
๖) ข้อมูลจากการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
สํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ร่ ว มมื อ กั บ สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ
(สํานักงาน ก.พ.ร.) ในการดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต ได้แก่
นายจ้าง/หัวหน้ า/ผู้บังคับบั ญชาของบั ณฑิ ต และสํารวจความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา โดยสัมภาษณ์นิสิต
นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท พบว่า
๑. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตอยู่ที่ ๔.๓๘๖๙ คะแนนหรือคิดเป็นร้อยละของคะแนน
๘๗.๗๔ โดยผู้ใช้บัณฑิตมีความพอใจในประเด็นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพสูงที่สุด รองลงมา
ได้แก่ ความรู้ความสามารถพื้นฐานและความรู้ความสามารถทางวิชาการ ตามลําดับ

๔

๒. ความพึงพอใจต่อสถาบันของนิสิตนักศึกษา อยู่ที่ ๔.๑๗๐๔ คะแนนหรือคิดเป็นร้อย
ละของคะแนน ๘๓.๔๑ โดยนิสิตนักศึกษามีความพึงพอใจประเด็นหลักด้ านการจัดการเรียนการสอนสู งกว่า
ประเด็นหลักด้านการให้บริการ โดยมีรายละเอียดของแต่ละประเด็นหลัก ดังนี้
๒.๑ ด้านการจัดการเรียนการสอน นิสิตนักศึกษามีความพึงพอใจในอาจารย์
ผู้สอนสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน สถานที่สําหรับจัดการเรียนการสอน และสื่อ/
เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ตามลําดับ
๒.๒ ด้านการให้บริการ นิสิตนักศึกษามีความพึงพอใจในการให้บริการทั่วไปสูงกว่าการ
ให้บริการด้านวิชาการ
๗) ทบทวนแผนงาน/โครงการของสถาบัน และหน่วยงาน
สถาบันจัดทําแผนต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ –
๒๕๕๔ และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี กระทรวงศึกษาธิการ ส่งผลให้บรรลุพันธกิจของสถาบัน เพื่อยกระดับคุณภาพ
และพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาไทย ในการสร้างความรู้และนวัตกรรม อีกทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศในโลกาภิวัตน์ โดยมีการเชื่อมโยงแผนต่างๆ ดังนี้
๑. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ซึ่งนโยบายหลักที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษา คือ นโยบายที่ ๓ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นย่อยที่ ๓.๑ นโยบายการศึกษา และ
นโยบายที่ ๖ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม ประเด็นย่อยที่ ๖.๑ ส่งเสริมและสนับสนุน
โครงการวิจัยตามแนวพระราชดําริ การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งงานวิจัยขั้นพื้นฐาน และ
งานวิจัยประยุกต์
๒. แผนปฏิ บั ติ ร าชการ ๔ ปี กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ในยุ ท ธศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ๓
ยุทธศาสตร์ คือ ๑) ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาคุณภาพกําลังคนรองรับการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพการ
แข่งขันของประเทศ ๒) ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ๓)
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน ซึ่งประกอบไปด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสรรหา/คัดเลือก และพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มให้มีขีดความสามารถ
(Talent People) สามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาสถาบัน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารงานต่างๆ ของสถาบันให้เอื้อต่อการปฏิบัติ
ภารกิจไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การภายนอก ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างแบรนด์ของสถาบันใหม่ (Rebranding)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตร งานวิจัย และการ
บริการวิชาการที่มีความโดดเด่น และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาความเข้มแข็งของศูนย์พัฒนาวิชาการต่างๆ ของสถาบัน
๔. แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ของหน่วยงาน ที่มีการทบทวนทุกๆ ปีงบประมาณ
๕

๖

ส่วนข้อมูลภายนอกสถาบัน (External Factor) ประกอบด้วย
๑) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔)
ประเทศไทยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรอบกําหนดทิศทางเชิง
ยุทธศาสตร์และนโยบายมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐๒๕๕๔) ซึ่งประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในหลายบริบท ทั้งที่เป็นโอกาสและข้อจํากัดต่อ
การพัฒนาประเทศ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของคนและระบบให้มีภูมิคุ้มกัน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยยังคงอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาแบบ
บูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” โดยกําหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทยมุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่
เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรม นําความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัว
อบอุ่นชุมชน เข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรมสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาลดํารงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” และเพื่อให้การพัฒนาประเทศ
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) มุ่งสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกัน” ภายใต้แนวปฏิบัติของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จึงกําหนดพันธกิจการพัฒนาประเทศ ดังนี้
๑) พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม นําความรอบรู้อย่างเท่าทัน
๒) เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม
๓) ดํารงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เพื่อเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งของโครงสร้างของระบบต่างๆ ภายในประเทศให้มีศักยภาพ แข่งขันได้ในกระแสโลกาภิวัตน์ และสร้าง
ฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างรู้เท่าทัน ควบคู่ไปกับการกระจายการพัฒนาที่เป็น
ธรรม และเสริมสร้างความเท่าเทียมกันของกลุ่มคนในสังคม และความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น พร้อมทั้งฟื้นฟู
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์เป็นรากฐานการพัฒนาที่มั่นคง และ
เป็นฐานการดํารงวิถีชีวิตของชุมชนและสังคมไทย ตลอดจนการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ประเทศทุกระดับ ได้แก่ (๑) การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ (๒) การ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ (๓) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้
สมดุลและยั่งยืน (๔) การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม (๕) การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ

๗

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เล็งเห็นความสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) จึงพัฒนาสถาบันให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
๒) แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
มาตราที่ ๗๕ ให้รัฐดําเนินการตรากฎหมายและกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยในการแถลง
นโยบายต่อรัฐสภา ครม. ที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องชี้แจงต่อรัฐสภาว่าจะดําเนินการใด ในระยะเวลาใด
เพื่อบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและต้องจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการ
ปัญหาและอุปสรรคเสนอต่อรัฐสภาปีละ ๑ ครั้ง และมาตราที่ ๗๖ ให้ ครม. จัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
แสดงมาตรการและรายละเอียด แนวทางการปฏิบัติราชการในแต่ละปีของการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งจะต้อง
สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในการบริหารราชการแผ่นดิน ครม. ต้องจัดให้มีแผนการตรากฎหมายที่
จําเป็นต่อการดําเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒ เห็นชอบแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ (รั ฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชี วะ นายกรัฐมนตรี) และมอบหมายให้ส่ วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐนําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ไปประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปีต่อไป
สถาบันในฐานะส่วนราชการจะต้องดําเนิ น การให้เป็ นไปตามข้ อกําหนดในพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ได้ให้คํานิยามการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้ ๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน ๒)
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ๔) ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจําเป็น ๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ ๖) ประชาชนได้รับการ
อํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ ๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ําเสมอ
จากเป้าหมายดังกล่าวสามารถวิเคราะห์หลักการสําคัญได้ว่า สถาบันในฐานะส่วนราชการต้องถือว่าประชาชนเป็น
ศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐ สถาบันจะต้องจัดทําแผนเป็นการล่วงหน้าก่อนดําเนินภารกิจใดๆ โดยต้อง
สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ
๓) แผนปฏิบตั ิราชการ ๔ ปี กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ เพื่อแสดง
ให้เห็นภารกิจหรือแนวทางการดําเนินงานภาพรวมในช่วง ๔ ปีข้างหน้าของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตอบสนอง
เป้าหมายของแผนการบริหารราชการแผ่นดินที่กําหนดไว้ โดยแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ฯ ฉบับดังกล่าวมีจุดเน้นใน
นโยบายที่ ๓ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นย่อยที่ ๓.๑ นโยบายการศึกษา และนโยบายที่ ๖ นโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม ประเด็นย่อยที่ ๖.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนว
พระราชดําริ การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งงานวิจัยขั้นพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต์ ซึ่ง
ประกอบด้วย ๗ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ โดยใช้ความรู้เป็นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงของรัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกฎหมายด้านการศึกษา
๘

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การศึกษาและวิจัยเพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริม
สุขภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ การปลูกจิตสํานึกและกระตุ้นให้เกิดการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
๔) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕)
จากความตระหนักถึงความสําคัญของ “คน” และการให้ความสําคัญต่อการศึกษาใน
ฐานะที่เป็นกลไกการพัฒนาคนที่มีประสิทธิภาพที่สุด สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
จัดทํากรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) โดยมุ่งหวังจะให้เป็นแผนรุก
ไปสู่อนาคต ชี้นําทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาอุดมศึกษาในระยะยาว และใช้เป็นกรอบในการดําเนินงานต่อไป
ซึ่งทิศทางยุทธศาสตร์ (Strategic Direction) ซึ่งมีสาระหลัก ๒ ส่วน คือ
ส่วนที่ ๑ ภาพอนาคตที่จะมีผลกระทบต่อโลก ประเทศ และอุดมศึกษา มี ๗ ประเด็น
ประกอบด้วย ๑) ความเปลี่ยนแปลงด้านประชากร ๒) พลังงานและสิ่งแวดล้อม ๓) การมีงานทําและตลาดแรงงาน
ในอนาคต ๔) การกระจายอํานาจการปกครอง ๕) การจัดการความขัดแย้งและความรุนแรง ๖) เยาวชน นักศึกษา
และบัณฑิตในอนาคต และ ๗) เศรษฐกิจพอเพียง
ส่วนที่ ๒ ประเด็น ทิศทาง และนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มี ๙
ประเด็น ประกอบด้วย ๑) รอยต่อกับการศึกษาระดับอื่นๆ ๒) การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน ๓) ธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการอุดมศึกษา ๔) บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ๕) การเงินอุดมศึกษา ๖) การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา ๗) เครือข่ายอุดมศึกษา ๘) การพัฒนา
อุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๙) โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้
สําหรับเป้าหมายของกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.
๒๕๕๑-๒๕๖๕) เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ คือ “การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนา
บุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้
และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษา บนพื้นฐานของ
เสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ”
สถาบันได้เห็นความสําคัญและความจําเป็นในการกําหนดทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษา
จึงได้นําแนวคิดเรื่องการวางแผนพัฒนาสถาบันระยะยาว และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาระยะยาว ๑๕ ปี
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕
๕) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔)
จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) ถ่ายทอดสู่
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔) ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึ กษาได้คัดกรองภาพอนาคตที่ คาดว่ ามี ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสั งคมไทยและอุ ดมศึ กษา
ประกอบด้วย ผลกระทบในด้านการเปลี่ยนแปลงของประชากร พลังงานและสิ่งแวดล้อม การมีงานทําและ
ตลาดแรงงานในอนาคต การกระจายอํานาจการปกครอง การจัดการความขัดแย้งและความรุนแรง เยาวชน
นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคต รวมทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อกําหนดวิสัยทัศน์สําหรับการพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔) ดังนี้
๙

๑. สถาบันอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มุ่งตอบสนองผู้เรียนในวัยเรียนวัยทํางาน
และวัยสูงอายุเพื่อรองรับเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถปรับตัวสําหรับงานที่
เกิดขึ้นตลอดชีวิต มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ นําไปสู่การพัฒนาประเทศในกระแสโลกาภิวัตน์ได้
๒. อุดมศึกษาไทยมีศักยภาพในการสร้างความรู้และนวัตกรรม และมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และมุ่งสู่การเป็น
ศูนย์กลางทางการศึกษา (Education Hub) และการวิจัยและพัฒนาในภูมิภาค บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการแข่งขันในระดับสากลสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนโดยใช้กลไกธรรมาภิบาล เครือข่าย
อุดมศึกษา บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุดมศึกษาไทย
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔)
ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาอุดมศึกษาไทยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเชื่อมต่อกับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บทบาทของอุดมศึกษาไทยในการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเงินอุดมศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้
โดยกําหนดเป้าหมายหลักของการพัฒนาอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) คือ
๑) มุ่งยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
และมีสมรรถนะสากล สามารถเรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคม และปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต
๒) มุ่งพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาไทยในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการแข่งขันในระดับสากล
รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนและท้องถิ่นบนพื้นฐานของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๔) เสรีภาพทางวิชาการ และเอกภาพเชิงระบบ โดยใช้กลไกธรรมาภิบาล เครือข่าย
อุดมศึกษาทั้งประเทศ
๓) มุ่งแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีส่วนช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
จากวิกฤติด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเรื่องการว่างงาน
๔) มุ่งปฏิรูปอุดมศึกษาทุกด้าน เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาไทย
๑๐

ส่วนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่๑๐ (พ.ศ.
๒๕๕๑-๒๕๕๔) ได้กําหนดเป้าหมายภายในปี ๒๕๕๔ ดังนี้
๑. มีผู้เข้าเรียนอุดมศึกษาของประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ๓๗ ของประชากรวัย๑๘-๒๔ ปี
หรือจํานวนประมาณ ๒,๒๔๒,๙๗๐ คน
๒ เพิ่มสัดส่วนผู้เข้าศึกษาอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: ด้านมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์จากเดิม ๒๘ : ๗๒ เป็น ๓๓ : ๖๗
๓. มุ่งปฏิรูปการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มสัดส่วนคุณวุฒิอาจารย์
ระดับปริญญาเอกให้เป็นร้อยละ ๓๐
๔. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีงานทําไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
๕. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ มีความ
รับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย มีจิตสํานึกของการเป็นผู้ประกอบการ สามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ้น
ตลอดชีวิต มีความสามารถด้านวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถใช้เทคโนโลยีพื้นฐานได้เป็นอย่างดี มีทักษะใน
การสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
๖. มีสถาบันอุดมศึกษาได้รับการจัดอันดับในเวทีโลกอย่างน้อย ๕ แห่ง
๗.
ชะลอการจั ด ตั้ ง สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาขึ้ น ใหม่ ใ นช่ ว งแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาฉบับที่ ๑๐ สําหรับการจัดการอุดมศึกษาเอกชนให้คํานึงถึงความเชี่ยวชาญ ความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ พื้นที่ให้บริการ และแนวโน้มประชากร
๘. เน้นการมีส่วนร่วมของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคอุตสาหกรรมบริการในการ
เพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาแรงงานที่มีความรู้ใหม่เพื่อแก้ปัญหาของท้องถิ่น
รวมทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพของไทยในการแข่งขันกับนานาประเทศแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๐
(พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๔)
๙. เพิ่มศักยภาพการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย
๑๐. เพิ่มจํานวนผู้เรียนอุดมศึกษานอกเหนือช่วงอายุ๑๘-๒๔ ปี โดยใช้ระบบสะสมหน่วย
กิตในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรองรับการศึกษาตลอดชีวิต
๑๑. มีพระราชบัญญัติอุดมศึกษาที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมกํากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในเรื่องการบริหารจัดการ การเงิน คุณภาพมาตรฐานสถิติอุดมศึกษาและ
การรายงาน

๑๑

แผนกลยุทธ์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์พิจารณาเห็นว่าแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.
๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔) มีความสําคัญ
และเป็นประโยชน์ต่อสถาบัน สถาบันจึงนําแนวทางการพัฒนาตามแผนดังกล่าวมาวิเคราะห์จัดทําแผนกลยุทธ์ ๔ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “สถาบันชั้นนําแห่งชาติที่สร้าง
ผู้นําและองค์ความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล” ภายใต้พันธกิจที่สอดคล้องตามพระราชบัญญัติสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้แก่ (๑) สร้างผู้นําที่มีปัญญาคู่คุณธรรมเพื่อพัฒนาประเทศ (๒) สร้าง
องค์ความรู้ ศึกษาวิจัย ด้านการบริหารการพัฒนา (๓) สร้างงานบริการวิชาการที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ (๔)
สร้างเสริมค่านิยมและจิตสํานึกมุ่งมั่นพัฒนาประเทศ บนพื้นฐานความเข้มแข็งของศิลปวัฒนธรรม (๕) สร้างเสริม
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้คุณค่ากับการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของบุคลากร(๖) สร้าง
ประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
สถาบั น กํ า หนดผลลั พ ธ์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ข องแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๔) ดังนี้ (๑) เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของ
ประเทศ (๒) เพื่อขยายการผลิตกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ (๓) เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่
นําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทั้งถิ่นและประเทศ (๔) เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน
ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
สถาบั น มี ผ ลผลิ ต ซึ่ ง จะนํ า ไปสู่ ก ารบรรลุ ผ ลลั พ ธ์ ข้ า งต้ น ได้ แ ก่ (๑) ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาด้ า น
สังคมศาสตร์ (๒) ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (๓) ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (๔) ผลงาน
การให้บริการวิชาการ ซึ่งผลผลิตของสถาบันดังกล่าวจะมีความสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน คือ กลุ่ม ง
สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาของสถาบันจะกําหนดขึ้นภายใต้กรอบนโยบายของสภาสถาบัน และ
การมีส่วนร่วมของคณาจารย์และบุคลากร เพื่อนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ผลลัพธ์ และผลผลิตของสถาบัน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสรรหา/คัดเลือก และพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มให้มีขีดความสามารถ (Talent
People) สามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาสถาบัน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารงานต่างๆ ของสถาบันให้เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจไปสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการ

๑๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การภายนอก ทั้งในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างแบรนด์ของสถาบันใหม่ (Rebranding)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตร งานวิจัย และการบริการ
วิชาการที่มีความโดดเด่น และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาความเข้มแข็งของศูนย์พัฒนาวิชาการต่างๆ ของสถาบัน
โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะสอดคล้องตามปรัชญาของสถาบันที่ยึดตามแนวทางของมรรคแปด ซึ่ง
หมายถึงหลักธรรมที่สําคัญของพระพุทธศาสนาที่ใช้เป็นแนวทางไปสู่การพ้นทุกข์ด้วยการใช้ปัญญา คือ “สร้าง
ปัญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง” เพื่อให้บุคลากรยึดถือสําหรับการปฏิบัติงาน และปณิธานที่สถาบันน้อมนําพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระราชทานแก่บัณฑิตทั้งหลายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้ง
แรกของสถาบัน เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๓ ความว่า ...ท่านทั้งหลายที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้
เป็นผู้ที่เชื่อได้ว่า มีความรู้ความสามารถสูง จึงเป็นที่หวังของคนไทยทั้งชาติ รวมทั้งของข้าพเจ้าด้วย ที่จะได้อาศัย
ความรู้ ความคิด สติปัญญา และความสามารถ ในอันที่จะนําพาประเทศชาติให้ก้าวหน้าไปสู่ความมั่นคงและ
สมบูรณ์พูนสุข ขอให้ท่านรับหน้าที่อันมีเกียรตินี้ด้วยความมั่นใจ ตั้งใจและบริสุทธิ์ใจ แล้วร่วมกันปฏิบัติหน้าที่น้อย
ใหญ่ให้ลุล่วงไป ด้วยความขยันหมั่นเพียรและด้วยความสุจริต เที่ยงตรง ทั้งต่อตนเองและต่อประชาชน…

๒. กระบวนการนําแผนกลยุทธ์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖) ไปสู่การปฏิบัติ
สถาบันขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖) ของสถาบัน โดยการจัดการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สถาบันสู่หน่วยงาน จําแนกความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน เพื่อให้แต่ละหน่วยงานมีเข้าใจ และร่วมกันกําหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ เสนอที่ประชุมคณบดีและ
ผู้อํา นวยการสํ า นั ก การวางแผนและประเมิน ผล (ทคอ. การวางแผนและประเมิ นผล) ที่ ป ระชุ ม คณบดี แ ละ
ผู้อํานวยการสํานัก (ทคอ.) และที่ประชุมสภาสถาบัน อนุมัติแผนกลยุทธ์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔) หลังจาก
นั้นสถาบันแปลงแผนกลยุทธ์ที่กําหนดไว้ ออกเป็นแผนปฏิบัติการประจําปี
๒.๑ จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี (Action Plan)
กําหนดให้แต่ละหน่วยงานจัดทําแผนปฏิบัติการของแต่ละแผนงาน/โครงการ โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมในการดําเนินงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ผลผลิต/
ผลลัพธ์ของโครงการ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานแต่ละปีงบประมาณ
๒.๒ การปฏิบตั ิตามแผน (Take Action)
๒.๒.๑ มีกระบวนการในการถ่ายทอดแผนเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม โดยผู้บริหารสื่อสารทําความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง และผู้ให้
การสนั บ สนุ น ได้ ต ระหนั ก ถึ ง การมี เ ป้ า หมายร่ ว มกั น โดยให้ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในบทบาทและภารกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ
๑๓

มอบหมาย และนําไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยมีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร
ระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับผู้บริหารหน่วยงาน
๒.๒.๒ มีการเตรียมความพร้อมของระบบบริหารจัดการ ได้แก่
- มีระบบการจัดการความรู้ของสถาบัน (Knowledge Management) เพื่อเป็น
การเสริมสร้างขีดสมรรถนะการเรียนรู้ในองค์กร ให้มีเพียงพอต่อการนําไปใช้
ปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงระบบ/วิธีการทํางานให้สามารถสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการได้สําเร็จ
- มี ร ะบบโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ซึ่ ง ครอบคลุ ม เครื่ อ งมื อ
อุ ป กรณ์ ระบบฐานข้ อ มู ล ระบบเครื อ ข่ า ยการสื่ อ สาร ช่ ว ยสนั บ สนุ น การ
ดําเนินงานตามแผน
- มี ร ะบบการบริ ห ารความเสี่ ย งของสถาบั น เพื่ อ เป็ น กลไกในการควบคุ ม และ
จัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อสถาบัน และเป็นกระบวนการสําคัญที่
จะช่วยให้การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานบรรลุผล และเป็นภูมิคุ้มกันให้แก่
สถาบั น ในการเผชิ ญ ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้ อ มทั้ ง ภายในและ
ภายนอก
- มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก ภารกิ จ ทั้ ง ด้ า นการเรี ย นการสอน
งานวิจัย งานฝึกอบรม การคลัง การพัสดุ บุคคล และสารสนเทศ เพื่อควบคุมและ
ป้องกันความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับที่ถูกต้องตามที่สถาบันกําหนด และตามหลัก
ธรรมาภิบาล

๓. กระบวนการควบคุม และประเมินผล
สถาบันได้กําหนดให้มีระบบและกลไกในการควบคุม กํากับติดตาม และประเมินผล ดําเนินงาน
ตามแผนดังนี้
๓.๑ การติดตามผลการดําเนินงาน โดยผ่านที่ประชุม ทคอ.การวางแผนและประเมินผล ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้บริหารสถาบัน และรองคณบดีฝ่ายวางแผนของทุกคณะ/สํานัก
๓.๒ มีการรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงาน โดย ผู้บริหารคณะ/สํานัก รายงานผลต่อที่
ประชุม คณบดีและผู้อํานวยการสํานัก ทุกไตรมาส เพื่อรับทราบความก้าวหน้าในการดําเนินงาน
เป็นระยะ ๆ รวมทั้ งส่งข้อมูล ย้อนกลับ ให้แ ก่ผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปในแนวทางที่เหมาะสม
๓.๓ มีการวัดผลและประเมินผล โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือใน
การวัดผลการดําเนินงานที่ชัดเจน ครอบคลุมทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ มีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล ตลอดจนทําการสํารวจ
เพื่อประเมินผลสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนในแต่ละรอบเวลา ผลที่ได้จากการประเมินจะ
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนกลยุทธ์และจัดทําแผนปฏิบัติราชการในปีต่อไป

๑๔

ส่วนที่ ๒
แผนกลยุทธ์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
องค์ประกอบ
๑. ปรัชญา :
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ เ ป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามพระราชดํ า ริ ข อง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๐๙ เนื่องจากทรงเห็นว่า การพัฒนาประเทศในขณะนั้น มี
ความจําเป็นที่ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยกันพัฒนา ดังพระราชปรารภที่ว่า ประเทศไทยมี
ความจําเป็นที่ต้องผลิตผู้เชี่ยวชาญสถิติ และผู้เชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ
เมื่อได้ก่อตั้งสถาบันขึ้นแล้วตามพระราชดําริ สถาบันได้กําหนดตราสัญลักษณ์ของสถาบันเป็นรูปกงล้อ
คล้ายธรรมจักร ภายในดวงตราสัญลักษณ์มีรูปคบเพลิง ๘ อัน สื่อความหมายถึง มรรคแปด ซึ่งหมายถึงหลักธรรมที่
สําคัญของพระพุทธศาสนาที่ใช้เป็นแนวทางไปสู่การพ้นทุกข์ด้วยการใช้ปัญญา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงเห็นสมควรใช้แนวทางของมรรคแปด มาเป็นกรอบแนวคิดของ
ปรัชญาที่พึงยึดถือสําหรับการทํางานของบุคลากรของสถาบัน โดยกําหนดเป็นปรัชญาของสถาบันว่า
“สร้างปัญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง”
“WISDOM for Change”
๒. ปณิธาน :
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ถือกําเนิดจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สถาบันจึงน้อมนําพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระราชทานแก่
บัณฑิตทั้งหลายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งแรกของสถาบัน เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๓ มาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติภารกิจ โดยนําความรู้และคุณธรรม มาสร้างปัญญา สร้างจิตสํานึก และความรับผิดชอบต่อ
สังคม ประเทศชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับให้
เป็นสถาบันการศึกษาของประเทศ ที่มีศักยภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
ข้ อ ความตามพระบรมราโชวาท ซึ่ ง สถาบั น น้ อ มนํ า มาใช้ เ ป็ น ปณิ ธ านของสถาบั น มี ร ายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
...ท่านทั้งหลายที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ เป็นผู้ที่เชื่อได้ว่า มีความรู้ความสามารถสูง จึง
เป็ น ที่ ห วั ง ของคนไทยทั้ ง ชาติ รวมทั้ ง ของข้ า พเจ้ า ด้ ว ย ที่ จ ะได้ อ าศั ย ความรู้ ความคิ ด สติ ปั ญ ญา และ
ความสามารถ ในอันที่จะนําพาประเทศชาติให้ก้าวไปสู่ความมั่นคงและสมบูรณ์พูนสุข ขอให้ท่านรับหน้าที่อันมี
เกี ย รติ นี้ ด้ ว ยความมั่ น ใจ ตั้ ง ใจและบริ สุ ท ธิ์ ใ จ แล้ ว ร่ ว มกั น ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ น้ อ ยใหญ่ ใ ห้ ลุ ล่ ว งไป ด้ ว ยความ
ขยันหมั่นเพียรและด้วยความสุจริต เที่ยงตรง ทั้งต่อตนเองและต่อประชาชน...
๓. วิสัยทัศน์ :
“สถาบันชั้นนําแห่งชาติทสี่ ร้างผูน้ ําและองค์ความรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล”

๑๕

วิสัยทัศน์ของสถาบัน ประกอบด้วยสาระสําคัญ ๕ ประการ ดังต่อไปนี้ :
๑. ความเป็นสถาบันชั้นนํา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําด้านการบริหารการพัฒนา
๒. ความเป็นสถาบันแห่งชาติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งชาติ
๓. ความเป็นสถาบันที่ได้มาตรฐานติดอันดับโลก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สามารถดําเนินภารกิจหลัก ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
๔. ความเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งเดียวในประเทศไทยที่ทําการสอน
เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา (สูงกว่าปริญญาตรี) ในสาขาวิชาทางด้านการบริหารการพัฒนา
ซึ่งแตกต่างจากสถาบันอื่น
๕. ความเป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศใน ๓ ภารกิจหลัก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีความเป็นเลิศในภารกิจหลัก คือ งานด้านการวิจัย การจัดการ
ศึกษา และการให้บริการวิชาการ
๔. พันธกิจ :
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ของสถาบัน จึงกําหนดพันธกิจที่ต้องดําเนินการไว้ ดังต่อไปนี้
๑. สร้างผู้นําที่มีปัญญาคู่คุณธรรมเพื่อพัฒนาประเทศ
๒. สร้างองค์ความรู้ ศึกษาวิจัย ด้านการบริหารการพัฒนา
๓. สร้างงานบริการวิชาการที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ
๔. สร้างเสริมค่านิยมและจิตสํานึกมุ่งมั่นพัฒนาประเทศ บนพื้นฐานความเข้มแข็งของศิลปวัฒนธรรมไทย
๕. สร้างเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้คุณค่ากับการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร
๖. สร้างประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยสรุปพันธกิจของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คือ การมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
ที่มีภาวะผู้นํา พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และให้บริการวิชาการ ด้านการบริหารการพัฒนา เพื่อให้บุคลากรของ
ประเทศมีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
๕. ค่านิยมร่วม :
WISDOM มีความหมายมากกว่าคําแปลปกติโดยทั่วไป ว่า “ปัญญา” ทั้งนี้เพราะ WISDOM เป็นคําย่อมา
จากพยัญชนะตัวแรกของค่านิยมร่วมของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ๖ ค่านิยมร่วมกัน ดังนี้
W เป็นพยัญชนะตัวแรกของค่านิยม “World Class” ซึ่งสื่อความหมายถึง ความมุ่งมั่นของประชาคม
นิด้าที่ต้องการพัฒนาสถาบันไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับโลก
I เป็นพยัญชนะตัวแรกของค่านิยม “Innovation” ซึ่งสื่อความหมายถึง ความมุ่งมั่นของประชาคมนิด้าที่
มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับสังคมไทย
S เป็นพยัญชนะตัวแรกของค่านิยม “Social Responsibility” ซึ่งสื่อความหมายถึง ความมุ่งมั่นของ
ประชาคมนิด้าที่ให้ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรทุกคนให้เป็นผู้ที่มีสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม
D เป็นพยัญชนะตัวแรกของค่านิยม “Discipline” ซึ่งสื่อความหมายถึง ความมุ่งมั่นของประชาคมนิด้าที่
ต้องการให้บุคลากรทุกคนเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย
๑๖

O เป็นพยัญชนะตัวแรกของค่านิยม “Open-mindedness” ซึ่งสื่อความหมายถึง ความมุ่งมั่นของ
ประชาคมนิด้าที่ต้องการให้บุคลากรทุกคนเป็นผู้ที่มีจิตใจเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
M เป็นพยัญชนะตัวแรกของค่านิยม “Morality” ซึ่งสื่อความหมายถึง ความมุ่งมั่นของประชาคมนิด้าที่
ต้องการให้ทุกคนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล
๖. สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของสถาบัน (SWOT Analysis)
จุดแข็ง
๑. คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญ
๒. ความสามารถในการหารายได้จากการสอน วิจัย บริการวิชาการ
๓. การบริหารจัดการสมัยใหม่
๔. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีเอกลักษณ์ด้านพัฒนบริหารศาสตร์
๕. มีชื่อเสียง ซึ่งสร้างสมมาตั้งแต่ในอดีต
๖. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาสามารถเข้าศึกษาต่อได้ทุกหลักสูตร
๗. ผู้บริหารมีชอื่ เสียง/มีความสามารถเป็นทีย่ อมรับ
จุดอ่อน
๑. ข้อจํากัดของแหล่งทุน
๒. ไม่มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
๓. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่สมบูรณ์
๔. ทําเลที่ตั้งห่างไกลจากศูนย์กลางของเมือง
๕. ขาดวัฒนธรรมการทํางานเป็นทีม
๖. การตลาดยังไม่เข้มแข็ง
๗. ขาดการสนับสนุนและส่งเสริมความเป็นเลิศ
๘. อัตลักษณ์ของสถาบันด้านการบริหารการพัฒนายังไม่เป็นรูปธรรม
๙. ความไม่ต่อเนื่องเชิงยุทธศาสตร์และนโยบายของสถาบัน
โอกาส
๑. ค่านิยมของสังคมที่ต้องการวุฒิการศึกษาสูงขึ้น
๒. ค่านิยมของสังคมเรื่องการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต
๓. บัณฑิตศึกษาเป็นที่ต้องการของสังคม
๔. องค์การสมัยใหม่ในกระแสโลกาภิวัตน์กดดันให้บุคลากรขององค์การต้องพัฒนาขีดความสามารถของ
ตนเองเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องตลอดเวลา ทั้งด้านการศึกษาต่อเนื่องและการฝึกอบรม
๕. มีศิษย์เก่าทีป่ ระสบความสําเร็จดํารงตําแหน่งระดับสูง ในองค์การภาครัฐ/เอกชน
๖. สถาบันมีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศจํานวนมาก
๗. แนวนโยบายของรัฐให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา
๘. ผู้เรียนมีความต้องการที่จะพัฒนาทักษะสูงขึ้น
๙. ผู้เรียนมีความต้องการความรู้แบบบูรณาการมากขึ้น
อุปสรรค
๑. การเปิดสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตมีจํานวนมากและหลักสูตรมีความหลากหลาย
๒. ข้อจํากัดของงบประมาณแผ่นดิน
๓. ค่านิยมของผู้ศึกษาต่อไม่ให้คุณค่ากับคุณภาพการศึกษา
๑๗

๔. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมแี นวโน้มคุณภาพลดลง
๕. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
๖. การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๑. ยุทธศาสตร์การสรรหา/คัดเลือก และพัฒนาบุคคลทุกกลุ่มให้มีขีดความสามารถสูง (Talent People)
สามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกได้
๒. ยุทธศาสตร์การระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาสถาบัน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานต่างๆ ของสถาบัน ให้เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจไปสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการ
๔. ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การภายนอก ทั้งในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ
๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างแบรนด์ของสถาบันใหม่ (Rebranding)
๖. ยุทธศาสตร์การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มี
ความโดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
๗. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของศูนย์พัฒนาวิชาการต่าง ๆ ของสถาบัน

๑๘

๑๙

๘. เป้าประสงค์ ผลผลิต และกลยุทธ์
๘.๑ ยุทธศาสตร์การสรรหา/คัดเลือก และพัฒนาบุคคลทุกกลุ่มให้มีขดี ความสามารถสูง (Talent People) สามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสูค่ วามเป็นมหาวิทยาลัย
ระดับโลกได้
เป้าประสงค์

ผลลัพธ์และตัวชี้วัด/
ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต

- มีบุคลากรที่มีความสามารถ ผลผลิต
และศักยภาพสูง มีคุณธรรม - ผลการดําเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (สรรหา
คัดเลือก พัฒนา และรักษาบุคลากร)
ตัวบ่งชี้ สกอ.
- อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒)
- อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓)
- ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (ตัว
บ่งชี้ที่ ๒.๔)

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

๑.๑ สรรหาคัดเลือก พัฒนา และ
รักษาบุคลากรที่มีความสามารถและ
ศักยภาพสูง มีคุณธรรม (Talent
Worker) ไว้กับสถาบัน (บุคลากร
หมายถึง ผู้บริหาร คณาจารย์/
นักวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุน)

- แผนพัฒนาบุคลากร
- โครงการจ้างศาสตราจารย์วุฒิคุณ
- โครงการกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู*้
- โครงการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัย*
- โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลงานทางวิชาการ*
- โครงการจัดจ้างอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ*
- โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
- โครงการสัมมนาวิชาการประจําปี
- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของ
บุคลากรสายสนับสนุน
- โครงการสนับสนุนอาจารย์ให้มีตาํ แหน่งทาง
วิชาการ
- โครงการพัฒนาอาจารย์ดา้ นวิจัย บริการวิชาการ
การเรียนการสอน และอื่นๆ
- โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
- โครงการประกันสุขภาพของบุคลากร
- โครงการพัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะด้านของ
อาจารย์
- โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนอย่างเป็น
ระบบ
- บริการทุนส่งเสริมงานวิจัยสมบูรณ์แบบ

- ๘ คณะ/ ๔ สํานัก/ กอง/ส่วน

๒๐

- คณะ สป.
- คณะ พม.
- สํานักวิจัย
- คณะนิติศาสตร์
- กองบริหารทรัพยากรบุคคล

- คณะ รศ.
- คณะ พศ.
- คณะ พค.
- คณะ พค.
- คณะ ภส.
- คณะ ภส.
- คณะ ภส.
- คณะ ภส.
- คณะ พม.
- คณะ พม.
- สํานักวิจัย

เป้าประสงค์

ผลลัพธ์และตัวชี้วัด/
ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต

- มีบุคลากรที่มีความสามารถ
และศักยภาพสูง มีคุณธรรม
(ต่อ)

- มีนักศึกษาที่มีความสามารถ ผลลัพธ์
ผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
และศักยภาพสูง
- ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําตรงสาขา
- ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา ศึกษาต่อ หรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา ๑ ปี (สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ ๑)
ผลผลิต
ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
- จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

๑.๑ สรรหาคัดเลือก พัฒนา และ
รักษาบุคลากรที่มีความสามารถและ
ศักยภาพสูง มีคุณธรรม (Talent
Worker) ไว้กับสถาบัน (บุคลากร
หมายถึง ผู้บริหาร คณาจารย์/
นักวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุน)
(ต่อ)

- บริการทุนส่งเสริมการเขียนตําราและสื่อการสอน
- โครงการพัฒนาบุคลากรห้องสมุด

- สํานักวิจัย
- สํานักบรรณสารการพัฒนา

- โครงการสัมมนาบุคลากรประจําปี
- โครงการทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตําแหน่ง
ทางวิชาการทุกระดับ
- โครงการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกใน
ต่างประเทศเพื่อกลับมาเป็นอาจารย์
- โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ทางด้านภาษา และด้าน
IT
- โครงการจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาต่อ
- โครงการพัฒนาบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- โครงการพัฒนาตนเองด้านทักษะภาษาอังกฤษ
- โครงการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายใน
สถาบัน
- โครงการฝึกงานสําหรับนักศึกษาภาคปกติ*
- โครงการพัฒนานักศึกษาอย่างเป็นระบบ*
- โครงการ HRD Academy Camp
- โครงการรางวัลสําหรับวิทยานิพนธ์และบทนิพนธ์
- โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ด้านพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ประจําปี ๒๕๕๓ (The NIDA Thesis
Award ๒๐๑๐)
- โครงการทุนการศึกษาปริญญาเอกนานาชาติ
(Matching Fund)

- สํานักฝึกอบรม
- คณะ บธ.

๑.๒ คัดเลือกนักศึกษาที่มี
ความสามารถและศักยภาพสูง
(Talent Student) เข้ามาเรียนใน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบัน

๒๑

- คณะ บธ.
- คณะ บธ.
- คณะ สป.
- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล
- กองบริหารทรัพยากรบุคคล
- กองบริหารทรัพยากรบุคคล
- คณะ รศ.
- คณะ พม.
- คณะ พม.
- กองบริการการศึกษา
- กองบริการการศึกษา
- กองบริการการศึกษา

เป้าประสงค์

ผลลัพธ์และตัวชี้วัด/
ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต

- มีนักศึกษาที่มีความสามารถ - ร้อยละผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร
และศักยภาพสูง (ต่อ)
- ร้อยละของผู้สาํ เร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์จบ

การศึกษาตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กําหนด

กลยุทธ์
๑.๒ คัดเลือกนักศึกษาที่มี
ความสามารถและศักยภาพสูง
(Talent Student) เข้ามาเรียนใน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบัน (ต่อ)

ผลลัพธ์
ขยายการผลิตกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ
- ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําตรงสาขา
- ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา ศึกษาต่อ หรือประกอบ
อาชีพอิสระภายในระยะเวลา ๑ ปี (สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ ๑)
ผลผลิต
ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ร้อยละผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จบ
การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
- ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จบการศึกษาตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กําหนด
ตัวบ่งชี้ สกอ.
- ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖)
- ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต (ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗)
- ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร (ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑)
- ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา(ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒)

แผนงาน/โครงการ
- โครงการทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ ๑
(Full Scholarships) ระดับปริญญาโท*
- โครงการทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ ๑
(Full Scholarships) ระดับปริญญาเอก*
- โครงการประชุมเสนอผลงานวิจัย ระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ ๑๘
- โครงการสนับสนุนการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา*
- โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและ
แนะแนวอาชีพ*

ผู้รับผิดชอบ
- กองบริการการศึกษา
- กองบริการการศึกษา
- กองบริการการศึกษา
- กองบริการการศึกษา
- กองงานผู้บริหาร (กลุ่ม
งานกิจการนักศึกษา)

- คณะนิติศาสตร์
- คณะนิติศาสตร์
- สํานักบรรณสารการ
- โครงการฝึกงานนักศึกษา
พัฒนา
- โครงการทุนสนับสนุนการวิจยั ของนักศึกษา - คณะ สป.
- คณะ สป.
- โครงการพานักศึกษาไปดูงาน
- คณะ สป.
- โครงการบรรยายพิเศษ
- โครงการ LL.M. Talent Student
- โครงการ LL.D. Talent Student

๒๒

เป้าประสงค์
- มีนักศึกษาที่มี
ความสามารถ และ
ศักยภาพสูง (ต่อ)

- คณาจารย์ นักวิจัย
ผลิตผลงานและเผยแพร่
ผลงานมากยิ่งขึ้น

ผลลัพธ์และตัวชี้วัด/
ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต
ตัวบ่งชี้ สมศ.
- คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ที่ ๒)
- การพัฒนาคณาจารย์ (ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔)
ตัวชี้วัด ก.พ.ร.
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต
(ตัวชี้วัดที่ ๖.๑)
ผลผลิต
- ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย
ตัวชี้วัด สถาบัน
- ร้อยละของผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติต่ออาจารย์
ประจํา*
- ร้อยละของจํานวนอาจารย์ที่นําเสนอผลงานวิชาการระดับ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจํา*

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

๑.๒ คัดเลือกนักศึกษาที่มี
ความสามารถและศักยภาพสูง
(Talent Student) เข้ามาเรียนใน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบัน (ต่อ)

๑.๓ ขับเคลื่อนให้คณาจารย์/นักวิจัย - งานวิจัย
- การเขียนตํารา
ผลิตผลงานและเผยแพร่ผลงานให้
- โครงการตําราและเอกสารวิชาการของคณะ
มากยิ่งขึ้น
- โครงการ Academic Forum
- โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ทั้ง
ในและต่างประเทศ
- โครงการส่งเสริมการทําวิจัยของคณาจารย์ใน
คณะ
- โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์ เผยแพร่ งานวิจัย
และผลงานวิชาการ
- โครงการสนับสนุนงานวิจัย
- โครงการสนับสนุนการเขียนตําราหนังสือ และ
เอกสารคําสอน
- โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
- โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ

๒๓

- ๘ คณะ
- ๘ คณะ
- ๘ คณะ
- คณะนิติศาสตร์
- คณะ พศ.
- คณะ พศ.
- คณะ ภส.
- คณะ รศ.
- คณะ สป.
- คณะ สป.
- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล

เป้าประสงค์
- ปลูกฝังค่านิยมร่วม
WISDOM

ผลลัพธ์และตัวชี้วัด/
ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต
ผลผลิต
- ผลการดําเนินงานเกี่ยวกับค่านิยมร่วม WISDOM
ตัวชี้วัด สถาบัน
- จํานวนกิจกรรมในการส่งเสริมค่านิยมร่วม WISDOM*

กลยุทธ์
๑.๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ค่านิยมร่วม WISDOM ให้เป็นส่วน
หนึ่งของวัฒนธรรมองค์การของ
สถาบัน (กลยุทธ์เดียวกับ ๗.๑)

๒๔

แผนงาน/โครงการ
- โครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการ
ปฏิบัติงาน (โครงการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
ภายในองค์การ เดิม)

ผู้รับผิดชอบ
- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล

๘.๒ ยุทธศาสตร์การระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาสถาบัน
เป้าประสงค์
- เพิ่มขีดความสามารถใน
การระดมทรัพยากร เพื่อ
พัฒนาสถาบัน

ผลลัพธ์และตัวชี้วัด/
ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต
- ความสามารถในการระดมทรัพยากร

๒.๑ ขยายฐานเงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ตัวบ่งชี้ สกอ.
- ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑)

- โครงการศึกษา วิเคราะห์ทางการเงิน
๒.๒ ขยายฐานรายได้ของสถาบัน
และปรับปรุงวิธีจัดสรรเงินรายได้เข้า
สถาบัน
๒.๓ ระดมทุนเพื่อการพัฒนาสถาบัน - โครงการ "กองทุนนิด้าพัฒนา"*
ด้วยกลยุทธ์การระดมทุนรูปแบบใหม่

๒.๔ บูรณาการการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันทั้งภายในและภายนอก
สถาบันฯ

- การบริหารงบประมาณแผ่นดิน

- โครงการระดมทุนร่วมกับศิษย์เก่า
- โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์
- แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานและ
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน

- โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์คณะ

๒๕

ผู้รับผิดชอบ
- กองคลังและพัสดุ
- คณะกรรมการนโยบาย
ทางการเงิน
- กองงานผู้บริหาร (กลุ่ม
งานสื่อสารองค์การและ
กิจกรรมเพื่อสังคม)
- คณะ พค.
- คณะ สป.
- คณะทํางานวิเคราะห์
ความต้องการการใช้
ทรัพยากรและพัฒนาแนว
ทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงานที่สะท้อน
ค่าใช้จ่ายและต้นทุน
ผลผลิตของสถาบัน
- คณะ สป.

๘.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานต่างๆ ของสถาบัน ให้เอือ้ ต่อการปฏิบตั ิภารกิจไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
เป้าประสงค์
- คณาจารย์มีภาระงานที่
เหมาะสมและยืดหยุ่น

- ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภายใน
สถาบันให้มีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์และตัวชี้วัด/
ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต
ผลผลิต
- ภาระงานของอาจารย์ที่เหมาะสม
ตัวชี้วัด สถาบัน
- ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ผ่านเกณฑ์ภาระงานของ
สถาบัน
ผลผลิต
- ผลการดําเนินงานด้านระบบการบริหารจัดการภายใน
สถาบัน

กลยุทธ์
๓.๑ กําหนดภาระงานของอาจารย์ให้
มีความยืดหยุ่น

แผนงาน/โครงการ
- ประเมินภาระงานสอนของอาจารย์

- โครงการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร
ตําแหน่งวิชาการเพื่อกําหนดภาระงานให้
เหมาะสมและยืดหยุ่น
๓.๒ พัฒนาสถาบันฯ ให้เป็นองค์การ - โครงการบริหารจัดการความรู้ภายในองค์การ
แห่งความเป็นเลิศ (High
(KM) "การเตรียมการหาวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
Performance Organization : HPO) (Best Practice)"*
ด้วยการพัฒนาระบบงาน และระบบ - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านบริหาร
ตัวบ่งชี้ สกอ.
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ต่อไปนี้
จัดการ : พัฒนาระบบสารสนเทศ*
- กระบวนการพัฒนาแผน (ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑)
๑) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การดําเนินการอย่างต่อเนื่องของแผนจัดการ
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (ตัวบ่งชี้ (Information Technology : IT)
ความรู้ของคณะ Students' Journey : Ways
๒) ระบบบริการการศึกษา
ที่ ๗.๓)
to Success) เส้นทางเดินสู่ความสําเร็จของ
๓) ระบบการเงิน และบัญชี
- ระบบบริหารความเสี่ยง (ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔)
นักศึกษา คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์*
๔) ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ตัวชี้วัด ก.พ.ร.
(Human Resource Management : HRM) - โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษาของ
๕) ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ของคณะ* (โครงการต่อเนื่อง)
๖) ระบบงบประมาณ
นิสิตนักศึกษา (ตัวชี้วัดที่ ๖.๒)
- โครงการระบบบริหารอาคารสถานที่และ
๗) ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
- ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ยานพาหนะ และการจองใช้ทรัพยากร (e๘) ระบบการควบคุมภายใน
(ตัวชี้วัดที่ ๘.๑)
office)
๙) ระบบการจัดการความเสี่ยง
- ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
๑๐) ระบบการตรวจสอบภายใน
- โครงการระบบสารสนเทศศิษย์เก่าสัมพันธ์ (e(ตัวชี้วัดที่ ๘.๒)
๑๑) ระบบการกํากับติดตามและประเมินผล office)
๑๒) ระบบการสรรหาผู้บริหาร
- ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน (ตัวชี้วัดที่
๑๓) ระบบการจัดการความรู้
๘.๓)
(Knowledge Management : KM)
- ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
๑๔) ระบบสุขาภิบาล
(ตัวชี้วัดที่ ๙)

๒๖

ผู้รับผิดชอบ
- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล
- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล
- คณะ พศ.
- คณะ พค.
- คณะ พม.

- คณะ พม.
- สํานักการศึกษาระบบ
สารสนเทศ
- สํานักการศึกษาระบบ
สารสนเทศ

เป้าประสงค์
- ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภายใน
สถาบันให้มีประสิทธิภาพ
(ต่อ)

ผลลัพธ์และตัวชี้วัด/
ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

- โครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประสิทธิภาพของ eUniversity
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและ
โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
๑) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสิทธิภาพของ e-University
(Information Technology : IT)
- โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒) ระบบบริการการศึกษา
เพื่อการบริหาร
๓) ระบบการเงิน และบัญชี
- โครงการพัฒนา Hardware และระบบงาน*
๔) ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Management : HRM) ดังนี้
๕) ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
 โครงการจัดหาระบบ/เครื่องคอมพิวเตอร์/
๖) ระบบงบประมาณ
อุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมการจัดทําและติดตั้ง
๗) ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
network
๘) ระบบการควบคุมภายใน
 โครงการจัดทําห้องสมุดดิจิทัล
๙) ระบบการจัดการความเสี่ยง
๑๐) ระบบการตรวจสอบภายใน
 โครงการระบบห้องสมุดอัตโนมัติทดแทน
๑๑) ระบบการกํากับติดตามและประเมินผล ของเดิม (ทดแทนระบบ Horizon)
๑๒) ระบบการสรรหาผู้บริหาร
 โครงการระบบยืมคืนด้วยตนเองและ
๑๓) ระบบการจัดการความรู้
ระบบงาน inventory
(Knowledge Management : KM)
- โครงการติดตั้งแผงตรวจจับทรัพยากร
๑๔) ระบบสุขาภิบาล
(ต่อ)
สารสนเทศทางออกห้องสมุดมารวย
- โครงการขยายการติดตั้งเครือข่ายโทรทัศน์
LCD เพื่อการประชาสัมพันธ์ในสถาบัน

๓.๒ พัฒนาสถาบันฯ ให้เป็นองค์การ
แห่งความเป็นเลิศ (High
Performance Organization : HPO)
ด้วยการพัฒนาระบบงาน และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ต่อไปนี้

- โครงการประเมินผลการเรียนการสอนของ
อาจารย์ แบบ Online
- โครงการพัฒนาระบบงานบริหารจัดการ*

๒๗

ผู้รับผิดชอบ
- สํานักการศึกษาระบบ
สารสนเทศ
- สํานักการศึกษาระบบ
สารสนเทศ
- สํานักการศึกษาระบบ
สารสนเทศ
- สํานักบรรณสารการ
พัฒนา

- สํานักบรรณสารการ
พัฒนา
- กองงานผู้บริหาร (กลุ่ม
งานสื่อสารองค์การและ
กิจกรรมเพื่อสังคม)

- กองแผนงาน
- กองแผนงาน

เป้าประสงค์
- ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภายใน
สถาบันให้มีประสิทธิภาพ
(ต่อ)

ผลลัพธ์และตัวชี้วัด/
ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

- โครงการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายใน
องค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(Knowledge Management)*
- โครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ*
- โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์แบบ Open
๑) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
License For Academic ปีที่ ๓
(Information Technology : IT)
- โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการและ
๒) ระบบบริการการศึกษา
จัดทําเนื้อหาบทเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e๓) ระบบการเงิน และบัญชี
Learning)
๔) ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Management : HRM) - โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕) ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อรองรับการเป็น World Class University*
๖) ระบบงบประมาณ
 ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์
๗) ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สนับสนุนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และ
๘) ระบบการควบคุมภายใน
การเรียนการสอน
๙) ระบบการจัดการความเสี่ยง
๑๐) ระบบการตรวจสอบภายใน
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
๑๑) ระบบการกํากับติดตามและประเมินผล เรียนการสอน
๑๒) ระบบการสรรหาผู้บริหาร
- โครงการจัดทําคลังรูปภาพ
๑๓) ระบบการจัดการความรู้

๓.๒ พัฒนาสถาบันฯ ให้เป็นองค์การ
แห่งความเป็นเลิศ (High
Performance Organization : HPO)
ด้วยการพัฒนาระบบงาน และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ต่อไปนี้

(Knowledge Management : KM)
๑๔) ระบบสุขาภิบาล

(ต่อ)

๒๘

- โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาระบบ
การจัดการความเสี่ยง*
- โครงการพัฒนาระบบทุนการศึกษา
- โครงการแปลระเบียบข้อบังคับและแบบฟอร์ม
ต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ

ผู้รับผิดชอบ
- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล
- คณะ รศ.
- สํานักการศึกษาระบบ
สารสนเทศ
- สํานักการศึกษาระบบ
สารสนเทศ
- สํานักการศึกษาระบบ
สารสนเทศ

- กองงานผู้บริหาร (กลุ่ม
งานสื่อสารองค์การและ
กิจกรรมเพื่อสังคม)

- กองแผนงาน
- กองบริการการศึกษา
- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล

เป้าประสงค์
- ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภายใน
สถาบันให้มีประสิทธิภาพ
(ต่อ)

ผลลัพธ์และตัวชี้วัด/
ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

- โครงการพัฒนาสถาบันสู่ความเป็นเลิศ (NIDA
Management Excellence)
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความรู้
(KM)
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
๑) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหาร วิชาการ วางแผน พัฒนา และการ
(Information Technology : IT)
สื่อสารของคณะ
๒) ระบบบริการการศึกษา
- โครงการบริหารความเสี่ยง
๓) ระบบการเงิน และบัญชี
- โครงการส่งเสริมให้บุคลากรของสํานักวิจัยเข้า
๔) ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Management : HRM) ร่วมกิจกรรม KM
๕) ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
- โครงการบริหารความเสี่ยง
๖) ระบบงบประมาณ
- โครงการกิจกรรม ๕ ส
๗) ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
- โครงการสํารวจและปรับปรุงประสิทธิภาพการ
๘) ระบบการควบคุมภายใน
ให้บริการ
๙) ระบบการจัดการความเสี่ยง
๑๐) ระบบการตรวจสอบภายใน
- โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์แบบ
๑๑) ระบบการกํากับติดตามและประเมินผล Campus Agreement
๑๒) ระบบการสรรหาผู้บริหาร
- โครงการตรวจนับและติดตามครุภัณฑ์ของ
๑๓) ระบบการจัดการความรู้
สถาบันด้วย RFID
(Knowledge Management : KM)
- โครงการจัดทํา Studio ตัดต่อภาพเคลื่อนไหว
๑๔) ระบบสุขาภิบาล
(ต่อ)
และบันทึกเสียง
- โครงการปรับปรุงและขยายระบบ e meeting
- โครงการปรับปรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร

๓.๒ พัฒนาสถาบันฯ ให้เป็นองค์การ
แห่งความเป็นเลิศ (High
Performance Organization : HPO)
ด้วยการพัฒนาระบบงาน และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ต่อไปนี้

๒๙

ผู้รับผิดชอบ
- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล
- คณะ ภส.
- คณะ ภส.
- คณะ ภส.
- สํานักวิจัย
- สํานักวิจัย
- สํานักวิจัย
- สํานักการศึกษาระบบ
สารสนเทศ
- สํานักการศึกษาระบบ
สารสนเทศ
- สํานักการศึกษาระบบ
สารสนเทศ
- สํานักการศึกษาระบบ
สารสนเทศ
- สํานักการศึกษาระบบ
สารสนเทศ
- สํานักการศึกษาระบบ
สารสนเทศ

เป้าประสงค์
- ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภายใน
สถาบันให้มีประสิทธิภาพ
(ต่อ)

ผลลัพธ์และตัวชี้วัด/
ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

- โครงการปรับปรุงครุภัณฑ์สําหรับผู้บรรยายใน
ห้องบรรยายส่วนกลาง
- การปรับปรุงทรัพยากรห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
- โครงการฝึกอบรมการทํางานแบบเป็นทีมและ
๑) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
(Information Technology : IT)
- โครงการบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กร
๒) ระบบบริการการศึกษา
- โครงการอบรมสัมมนาการจัดการทั่วไปและ
๓) ระบบการเงิน และบัญชี
การศึกษาดูงานสถาบันการศึกษาและ
๔) ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Management : HRM) บริษัทเอกชนที่มีการจัดการที่ดี
๕) ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
- โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
๖) ระบบงบประมาณ
- โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบ
๗) ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
การเรียน โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์ (e ๘) ระบบการควบคุมภายใน
learning)
๙) ระบบการจัดการความเสี่ยง
๑๐) ระบบการตรวจสอบภายใน
- โครงการจัดทําระบบบริหารจัดการความรู้
๑๑) ระบบการกํากับติดตามและประเมินผล (KM) จัดสรรจากงบกลาง
๑๒) ระบบการสรรหาผู้บริหาร
- โครงการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของคณะ
๑๓) ระบบการจัดการความรู้
- โครงการทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
(Knowledge Management : KM)
- โครงการจัดหาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่
๑๔) ระบบสุขาภิบาล
(ต่อ)
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการเรียน
การสอน

๓.๒ พัฒนาสถาบันฯ ให้เป็นองค์การ
แห่งความเป็นเลิศ (High
Performance Organization : HPO)
ด้วยการพัฒนาระบบงาน และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ต่อไปนี้

๓๐

ผู้รับผิดชอบ
- สํานักการศึกษาระบบ
สารสนเทศ
- สํานักการศึกษาระบบ
สารสนเทศ
- คณะ บธ.
- คณะ บธ.
- คณะ บธ.
- คณะ บธ.
- คณะ บธ.
- คณะ สป.
- คณะ สป.
- คณะ สป.
- คณะ สป.

เป้าประสงค์
- ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภายใน
สถาบันให้มีประสิทธิภาพ
(ต่อ)

ผลลัพธ์และตัวชี้วัด/
ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต
ผลผลิต
- ผลการดําเนินงานด้านระบบการบริหารจัดการภายใน
สถาบัน

กลยุทธ์
๓.๓ เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้ สกอ.
- ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของ
สถาบัน (ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑)
ตัวบ่งชี้ สมศ.
- การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน (ตัวบ่งชี้ที่
๑๒)
- การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน (ตัวบ่งชี้
ที่ ๑๓)
- ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถาบัน (ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕)
- ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัญชา ปณิธาน พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน (ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖)
- ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน (ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗)
ผลผลิต
- ผลการดําเนินงานด้านระบบการบริหารจัดการภายใน
สถาบัน

๓.๔ สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาคมในทุกๆ ระบบงานของ
สถาบัน

ตัวบ่งชี้ สกอ.
- การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒)

๓๑

แผนงาน/โครงการ
- โครงการพัฒนาการทํางานเป็นทีม และการ
ทํางานแบบมีส่วนร่วม*
- โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรนิด้าใส
สะอาด ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์*
- โครงการประเมินการเรียนการสอน
- โครงการพิจารณาอาจารย์ราชพฤกษ์*
- โครงการศึกษาความพึงพอใจต่อผลงานของ
ผู้บริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประจําปี ๒๕๕๐-๒๕๕๒
- โครงการกํากับดูแลสถาบันตามหลักธรรมาภิบาล
- โครงการ GSLC Transparancy
- โครงการสํารวจด้านทรัพยากรบุคคลของ
สถาบัน
- โครงการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น

- โครงการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายใน
องค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(Knowledge Management)*

ผู้รับผิดชอบ
- คณะ พค.
- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล
- สภาคณาจารย์
- สภาคณาจารย์
- สภาคณาจารย์
- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล
- คณะ ภส.
- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล
- สภาคณาจารย์

- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล

เป้าประสงค์

ผลลัพธ์และตัวชี้วัด/
ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต

- ปรับปรุงโครงสร้างให้เอื้อต่อ ผลผลิต
การปฏิบัติภารกิจไปสู่ความ - ผลการดําเนินงานของกองงานผู้บริหารในสํานักงาน
เป็นเลิศทางวิชาการ
อธิการบดี และกลุ่มงานสภาสถาบันฯ

- พัฒนาด้านกายภาพของ
สถาบันให้มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดสถาบัน
- ร้อยละความสําเร็จโครงการตามยุทธศาสตร์ของกองงาน
ผู้บริหาร
- จํานวนครั้งของการประชุมสภาสถาบัน
- จํานวนวันที่กรรมการสภาสถาบันได้รับวาระการประชุม
เอกสารและข้อมูลประกอบวาระการประชุม
ผลผลิต
- ผลการดําเนินงานด้านกายภาพของสถาบัน

กลยุทธ์
๓.๕ จัดตั้งกองงานผู้บริหารใน
สํานักงานอธิการบดี

๓.๖ จัดตั้งสํานักงานสภาสถาบันฯ

๓.๗ พัฒนาด้านกายภาพของสถาบัน
ให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ

ตัวบ่งชี้ สกอ.
- ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
(ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕)

๓๒

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

- งานนโยบายสถาบันและพัฒนาองค์การ
- งานกิจการนักศึกษา
- งานกิจการนานาชาติ
- งานวินัยและนิติการ
- งานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม
- งานสภาสถาบันฯ

- กองงานผู้บริหาร

- โครงการปรับปรุงสถานที่ทํางานให้มีความ
พร้อมและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน*
- โครงการก่อสร้างอาคารสํานักบริหารและ
อํานวยการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์*
- โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด
๒๐ ชั้น พร้อมส่วนประกอบ (ทดแทนอาคาร
เดิม)*
- โครงการจัดตั้ง Child Care International
- กิจกรรม ๕ ส. และการปรับปรุงสํานักงานให้
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
- โครงการตกแต่งภายในสํานักงานอาคาร ๒๐
ชั้น (ชั้น ๑๘-๑๙)
- โครงการจัดหา/ซ่อมบํารุง ครุภัณฑ์สํานักงาน

- คณะ พม.

- กองกลาง (กลุ่มงาน
สภาสถาบัน)

- กองกลาง
- กองกลาง
- กองกลาง
- คณะ รศ.
- คณะ พค.
- คณะ ภส.

เป้าประสงค์
- พัฒนาด้านกายภาพของ
สถาบันให้มีประสิทธิภาพ
(ต่อ)

ผลลัพธ์และตัวชี้วัด/
ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

๓.๗ พัฒนาด้านกายภาพของสถาบัน
ให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ (ต่อ)

- โครงการปรับภูมิทัศน์ระเบียงห้องสมุด ชั้น ๒,
๓ ,๔
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
- โครงการปรับปรุงกายภาพของห้องพัก
นักศึกษา
- โครงการปรับปรุงกายภาพของสํานักงาน
- โครงการปรับปรุงทางกายภาพของสํานักงาน

- สํานักบรรณสารการ
พัฒนา
- สํานักการศึกษาระบบ
สารสนเทศ
- คณะ บธ.

๓๓

- คณะ บธ.
- คณะ สป.

๘.๔ ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การภายนอก ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์
- เสริมสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางด้านวิชาการใน
ระดับชาติ/นานาชาติ

ผลลัพธ์และตัวชี้วัด/
ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต
ผลผลิต
- ผลงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
ตัวชี้วัดสถาบัน
- จํานวนโครงการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

ผลผลิต
- ผลการดําเนินงานเครือข่ายความ
ร่วมมือทางด้านวิชาการ

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

๔.๑ การวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ ทั้งในกลุ่มทวีปอเมริกา
เหนือ ยุโรป ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์
และจีน ฯลฯ

- โครงการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยมองโกเลีย
- โครงการวิจัยร่วมกับ Northern IIIinois
University
- โครงการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ
- โครงการส่งเสริมการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ
- โครงการหลักสูตรร่วมทาง นิติศาสตร์กับ
มหาวิทยาลัยใน ยุโรป
- โครงการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาวิจัยใน
ต่างประเทศ
- โครงการ AACSB*
- โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
คณะและสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ร่วม
จัด Workshop จัดทําหลักสูตรและการ
พัฒนาการเรียนการสอน*
- โครงการประชุมวิชาการประจําปีของคณะ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HROD Intelligence)
- โครงการพัฒนาเครือข่ายงานห้องสมุด*

๔.๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่
เข้มแข็งระดับชาติ/นานาชาติ

ตัวชี้วัดสถาบัน
- จํานวนข้อตกลงความร่วมมือ ทั้งระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ (ยังมีความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง)

- โครงการกิจกรรมนันทนาการให้แก่นักศึกษา
ต่างชาติ*

๓๔

ผู้รับผิดชอบ
- คณะ รศ.
- คณะ รศ.
- คณะ พค.
- คณะ ภส.
- กองบริการการศึกษา
- คณะ สป.
- คณะ บธ.
- คณะ พม.

- คณะ พม.
- สํานักบรรณสารการ
พัฒนา
- กองงานผู้บริหาร (กลุ่ม
งานกิจการนานาชาติ)

เป้าประสงค์
- เสริมสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางด้านวิชาการใน
ระดับชาติ/นานาชาติ
(ต่อ)

ผลลัพธ์และตัวชี้วัด/
ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต

กลยุทธ์
๔.๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่
เข้มแข็งระดับชาติ/นานาชาติ (ต่อ)

๓๕

แผนงาน/โครงการ
- โครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติ
- โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
(ISQOLS)
- โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ระหว่างสถาบัน (การประชุม
วิชาการด้านทรัพยากรมนุษย์ระดับประเทศ)
(HRC)
- โครงการสัมมนาวิชาการนักศึกษาปริญญาเอก
ระดับนานาชาติ
- โครงการประชุม EROPA
- โครงการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
ในประเทศและต่างประเทศ
- โครงการแสวงหาและส่งเสริมความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
- โครงการแสวงหาและส่งเสริมความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันต่างๆทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
- โครงการความร่วมมือกับสถาบันเสริมสร้างขีด
ความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (FTI) และตลาดหลักทรัพย์ MAI
- โครงการสหกิจศึกษา
- โครงการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
ในประเทศต่างๆ
- โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยในและต่างประเทศ

ผู้รับผิดชอบ
- คณะ บธ.
- คณะ พม.
- คณะ พม.

- คณะ รศ.
- คณะ รศ.
- คณะ พค.
- คณะ ภส.
- คณะนิติศาสตร์
- คณะ บธ.
- คณะ บธ.
- คณะ รศ.
- คณะ สป.

เป้าประสงค์
- มีเครือข่ายความร่วมมือ
กับศิษย์เก่าในการส่งเสริม
และพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ
ของสถาบัน

ผลลัพธ์และตัวชี้วัด/
ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต
ผลผลิต
- ผลการดําเนินงานของเครือข่าย/ศิษย์เก่า

กลยุทธ์
๔.๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทุก
ด้านกับศิษย์เก่า

ตัวชี้วัดสถาบัน
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือ กับศิษย์เก่า

แผนงาน/โครงการ
- โครงการจัดงาน Home Coming Day*
- โครงการ Home Coming*
- โครงการจัดสัมมนาวิชาการเพื่อเพิ่มความรู้ และ
ประสบการณ์ ตลอดจนสร้างเครือข่ายทาง
วิชาการระหว่างคณะกับศิษย์เก่า (รวมพล
Cutting- Edge งานคืนสู่เหย้าผู้ผ่านหลักสูตรการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่องค์การ
ยุคใหม่)*
- โครงการเสวนาหลักสูตรระหว่างคณาจารย์และ
ศิษย์เก่า
- โครงการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าในกิจกรรมต่างๆ
- สนับสนุนการจัดกิจกรรม Orange Night Party

ผู้รับผิดชอบ
- คณะ บธ.
- คณะ พค.
- คณะ พม.

- คณะ พม.

- คณะ พม.
- คณะ สป. ร่วมกับ
สมาคมศิษย์เก่า
- คณะ สป.
- สนับสนุนการจัดวิพากษ์หลักสูตร
- สนับสนุนการจัดการอบรมอินเทอร์เน็ตสําหรับ - คณะ สป. ร่วมกับ
สมาคมศิษย์เก่า
ผู้สูงอายุ
- คณะนิติศาสตร์
- โครงการสานสัมพันธ์นิติ นิด้า
- คณะ รศ.
- กิจกรรม Homecoming Day
- คณะ รศ.
- กิจกรรมสัมมนาวิชาการประจําปี
- คณะ รศ.
- กิจกรรมสัมมนาวิชาการของนักศึกษา
- คณะ พศ.
- โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า
- โครงการฝึกอบรมทางวิชาการร่วมกับสมาคม - คณะ พค.
ศิษย์เก่า

๓๖

เป้าประสงค์

ผลลัพธ์และตัวชี้วัด/
ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต

๔.๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทุก
ด้านกับศิษย์เก่า (ต่อ)

- มีเครือข่ายความร่วมมือ
กับศิษย์เก่าในการส่งเสริม
และพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ
ของสถาบัน (ต่อ)

- ประชาคมมีส่วนร่วมใน
การดําเนินงานของสถาบัน

กลยุทธ์

ผลผลิต
- ผลงานการมีส่วนร่วมของประชาคม
ตัวชี้วัดสถาบัน
- จํานวนครั้งของการประชุมกรรมการภาคประชาชน
ผลผลิต
- ผลงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ

ตัวชี้วัดสถาบัน
- จํานวนนักศึกษาต่างชาติ

แผนงาน/โครงการ

- โครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างคณะ
และสมาคมศิษย์เก่า
- โครงการจัดบรรยายแลกเปลี่ยนการเรียนรู้จาก
ศิษย์เก่าจากพี่สู่น้อง
- โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า MBA
- โครงการความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร
(Demand Driver Curricular)
- โครงการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า
๔.๔ สร้างคุณค่าแก่สังคมและการมีส่วน - โครงการส่งเสริมความร่วม มือกับองค์การ
ร่วมของประชาคม การเปิดโอกาสให้ ต่างๆ ทั้งองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ
ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ และภาคประชาสังคม
ดําเนินงานของสถาบัน
- แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาสํานัก
ฝึกอบรม
๔.๕ ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนของ
- โครงการทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาต่างชาติ*
- โครงการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ
สถาบันผ่านสถานทูตหรือองค์กร
ในสังคม
ระหว่างประเทศ
- โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติใน
ต่างประเทศ
- โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาปริญญาเอกกับ
๔.๖ ปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาให้เอื้อต่อการสร้างเครือข่าย สถาบันการศึกษาต่างประเทศ
- โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
ความร่วมมือระหว่าง
วิชาการ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและนอก
ประเทศ

๓๗

ผู้รับผิดชอบ
- คณะ ภส.
- กองงานผู้บริหาร (กลุ่ม
งานกิจการนักศึกษา)
- คณะ บธ.
- คณะ บธ.
- คณะ สป.
- คณะ พค.
- สํานักฝึกอบรม
- กองบริการการศึกษา
- คณะ รศ.
- คณะ สป.
- คณะ ภส.
- คณะ บธ.

๘.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างแบรนด์ของสถาบันใหม่ (Rebranding)
เป้าประสงค์

ผลลัพธ์และตัวชี้วัด/
ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต

- ปรับปรุงหลักสูตรด้านการ ผลผลิต
บริหารและการพัฒนา ให้มี - หลักสูตรด้านการบริหารและการพัฒนา สอดคล้องกับ
คุณธรรม และสอดคล้องกับ ความต้องการของสังคม
ความต้องการของสังคม
ตัวชี้วัดสถาบัน
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการปรับปรุงหลักสูตร

- นักศึกษามีความรู้และ
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ/
คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับดี

ผลผลิต
- นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ/
คอมพิวเตอร์
ตัวชี้วัด ก.พ.ร.
- ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

๕.๑ ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร
รวมทั้งหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่ให้มี
เนื้อหาที่มีจุดเน้น ซึ่งสะท้อน
เอกลักษณ์สําคัญของสถาบัน คือ
ความรู้และทักษะด้านการบริหารและ
การพัฒนา

- พัฒนาหลักสูตร
- โครงการประเมินผลหลักสูตร
- โครงการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต
- โครงการปรับปรุงหลักสูตรเดิม
- โครงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
- โครงการประเมินผลหลักสูตร
- โครงการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ ก.พ.อ.
- โครงการสัมมนาและประชาพิจารณ์การศึกษา
และปรับปรุงหลักสูตร

- ๘ คณะ
- คณะ ภส.
- คณะ รศ.

- ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็น
วิชาบังคับ ในหลักสูตรภาคปกติ
- โครงการสอนเสริมให้นักศึกษาเพื่อการสอบจัด
ระดับความรู้ทางคอมพิวเตอร์
- โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาและ
การสื่อสาร

- ๘ คณะ

๕.๒ สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษา
ของสถาบัน มีความรู้และทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์อยู่ใน
ระดับดี นอกเหนือจากความรู้และทักษะ
ด้านวิชาการของแต่ละหลักสูตรก่อน
สําเร็จการศึกษา

ตัวชี้วัดสถาบัน
- ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้าน
คอมพิวเตอร์

๓๘

ผู้รับผิดชอบ

- คณะ พค.
- คณะ ภส.
- คณะ ภส.
- คณะ พม.
- คณะ รศ.

- สํานักการศึกษาระบบ
สารเทศ
- คณะ ภส.

เป้าประสงค์

ผลลัพธ์และตัวชี้วัด/
ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต

- มีหลักสูตรที่บูรณาการทั้ง
ระดับสถาบันและคณะ

ผลผลิต
- หลักสูตรมีการบูรณาการร่วมกัน

- ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางการวิจัย

ตัวชี้วัดสถาบัน
- จํานวนวิชาที่เปิดให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรียนร่วมกัน
ผลผลิต
- ผลงานวิจัย

กลยุทธ์
๕.๓ เปิดหลักสูตรที่บูรณาการทั้ง
ระดับสถาบันและคณะ

๕.๔ สร้างความเป็นเลิศทางการวิจัย
การส่งเสริมโครงการวิจัย เพื่อการ
ตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับ
ตัวบ่งชี้ สกอ.
นานาชาติ การจัดประกวดวิทยานิพนธ์
- ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ผลงานวิจัย

(ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑)
- ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจยั หรืองาน
สร้างสรรค์ (ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒)
- เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัย (ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓)

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

- การจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างคณะ
- โครงการหลักสูตรทวิปริญญา (Joint-Dual
Program)

- กองบริการการศึกษา
- คณะนิติศาสตร์

- แผนการวิจัย
- โครงการให้รางวัลพิเศษแก่อาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัยได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
- โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติของนัก
เศรษฐศาสตร์*
- โครงการจัดทําบทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ
เผยแพร่ต่อสาธารณะ*
- โครงการส่งเสริมการนําผลงานวิจัยตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติ*
- โครงการส่งเสริมให้นักศึกษาส่งวิทยานิพนธ์เข้า
ประกวด*
- โครงการจัดทําวารสารระดับชาติของคณะ
- โครงการสนับสนุนให้นักศึกษาปริญญาโทเขียน
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์เพื่อการประกวด*
- โครงการส่งเสริมให้อาจารย์วิจัย เพื่อตีพิมพ์
ผลงานในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ
* (โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์งานวิจัย : บรรยาย

- ๘ คณะ/สํานักวิจัย
- คณะ รศ.

พิเศษเรื่อง Impact Factor และเทคนิคการตีพิมพ์ใน
วารสารที่มี Impact Factor)

๓๙

- คณะ พศ.
- คณะ พศ.
- คณะ พค.
- คณะ พค.
- คณะ ภส.
- คณะ พม.
- คณะ พม.

เป้าประสงค์
- ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางการวิจัย (ต่อ)

ผลลัพธ์และตัวชี้วัด/
ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

๕.๔ สร้างความเป็นเลิศทางการวิจัย
การส่งเสริมโครงการวิจัย เพื่อการ
ตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับ
นานาชาติ การจัดประกวดวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัย (ต่อ)

- โครงการจัดทํา "วารสารการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และองค์การ" (Human Resource and
Organizational Development Journal
หรือ HROD Journal)*
- โครงการ HROD Intelligence
- โครงการพัฒนาและส่งเสริมหลักสูตร HROD
International
- โครงการจัดสัมมนาทางวิชาการ*
- โครงการส่งเสริมผลงานวิชาการที่ได้รับการ
ตีพมิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติ*
- โครงการเผยแพร่ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ผ่าน
สื่อโทรทัศน์*
- โครงการจัดประชุมระดับนานาชาติทางสถิติ
ประยุกต์
- โครงการประชุมวิชาการประจําปีของคณะ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ HROD Intelligence :
Floating Knowledge Market ตลาดน้ําความรู้
- โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา เครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์
- โครงการสนับสนุนการมอบรางวัล "ป๋วย อึ๊ง
ภากรณ์ สําหรับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่"
- โครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติร่วมกับ
Jinan University, Ritsumeikan University
และ Pusan University

๔๐

ผู้รับผิดชอบ
- คณะ พม.

- คณะ พม.
- คณะ พม.
- คณะ รศ.
- คณะ รศ.
- คณะ พศ.
- คณะ สป.
- คณะ พม.
- กองบริการการศึกษา
- คณะ พศ.
- คณะ พศ.

เป้าประสงค์
- ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางการวิจัย (ต่อ)

ผลลัพธ์และตัวชี้วัด/
ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

๕.๔ สร้างความเป็นเลิศทางการวิจัย - โครงการส่งเสริมคุณภาพการค้นคว้าอิสระ
การส่งเสริมโครงการวิจัย เพื่อการ
- โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับ
- โครงการอาจารย์สัญญาจ้าง Adjuct Professor
นานาชาติ การจัดประกวดวิทยานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ผลงานวิจัย (ต่อ)
- โครงการวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงปริมาณและ
การวิเคราะห์
- โครงการนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ
- โครงการจัดพิมพ์ NIDA Economic Review
- โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากรณีศึกษา (Case
Study)
- โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหาร

จัดการแก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
เอกชน
- โครงการสนับสนุนการทําวิจัยและเขียนตํารา
ของคณาจารย์คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
- โครงการตัวแบบในการพัฒนาคุณภาพสังคมใน
ระดับชุมชน/ชาติ
- โครงการวิจัยแก้ปัญหาโลกร้อน
- โครงการวิจัยการพัฒนาตัวแบบในการจัดการ
คุณภาพสังคมระดับชาติและระดับชุมชน
- โครงการสัมมนาวิชาการทางการพัฒนาสังคม
และจัดการสิ่งแวดล้อมระดับชาติและนานาชาติ

๔๑

ผู้รับผิดชอบ
- คณะ พศ.
- คณะ พศ.
- คณะ พศ.
- คณะ พศ.
- คณะ พศ.
- คณะ พศ.
- คณะ พค.
- คณะ พค.
- คณะ พค.
- คณะ พค.
- คณะ พค.
- คณะ พค.
- คณะ พค.

เป้าประสงค์

ผลลัพธ์และตัวชี้วัด/
ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต

- ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางการวิจัย (ต่อ)

- มีบริการทางวิชาการครบ
วงจร และบูรณาการการ
ฝึกอบรมกับหลักสูตรในแต่
ละสาขาวิชา

ผลผลิต
- ผลการบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ สมศ.
- การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ
มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย (ตัวบ่งชี้ที่
๘)

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

๕.๔ สร้างความเป็นเลิศทางการวิจัย
การส่งเสริมโครงการวิจัย เพื่อการ
ตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับ
นานาชาติ การจัดประกวดวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัย (ต่อ)

- โครงการจัดทําวารสารระดับชาติของคณะ
- โครงการส่งเสริมงานวิจัยของคณะ
- โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
- โครงการสนับสนุนนักศึกษาปริญญาเอกทําวิจัย
และนําเสนอผลงานวิจัยหรือเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
- โครงการส่งเสริมการทําวิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
โททางภาษาและการสื่อสาร
- โครงการ ภส. พาเพลิน
- โครงการปรับวารสารให้ได้มาตรฐานสากล
- โครงการสนับสนุนการเขียนกรณีศึกษา
- โครงการเพื่อดําเนินโครงการวิจัยตามความ
ต้องการของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
เอกชน
- โครงการส่งเสริมเพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ทํางาน
วิจัย
- โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์เพือ่ ส่งเสริม
งานวิจัย

ผู้รับผิดชอบ
- คณะ ภส.
- คณะ ภส.
- คณะ ภส.
- คณะ ภส.
- คณะ ภส.
- คณะ ภส.
- คณะ บธ.
- คณะ บธ.
- คณะ บธ.
- คณะ สป.
- คณะ สป.

๕.๕ ให้บริการทางวิชาการครบวงจร โดย - โครงการจัดฝึกอบรมตามความต้องการของ - สํานักฝึกอบรม
การบูรณาการทั้งการวิจัย การให้
หน่วยงาน (In-house Training)
คําปรึกษาและการฝึกอบรมเข้าด้วยกัน
กล่าวคือ ให้บริการทางวิชาการ โดย
เริ่มต้นจากการทําวิจัย เพื่อค้นหาปัญหา
ของหน่วยงานที่ขอรับบริการ แล้วนํามา
พัฒนาจัดทําเป็นหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว แล้วจึงดําเนินการ
ฝึกอบรมบุคลากรให้กับหน่วยงานที่ขอรับ
บริการ

๔๒

เป้าประสงค์
- มีบริการทางวิชาการครบ
วงจร และบูรณาการการ
ฝึกอบรมกับหลักสูตรในแต่
ละสาขาวิชา (ต่อ)

ผลลัพธ์และตัวชี้วัด/
ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต
ผลผลิต
- นักศึกษามีความรู้คู่คุณธรรม
ตัวบ่งชี้ สกอ.
- ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่
จัดให้กับนักศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๘)

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

๕.๖ ปรับปรุงหลักสูตรหรือเสนอ
หลักสูตรที่เน้นความรู้คู่คุณธรรมและ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

- โครงการประเมินผลหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขา
บริหารธุรกิจ*
- โครงการประเมินผลหลักสูตร
- โครงการเปิดหลักสูตรปริญญาเอก สาขาภาษา
และการสื่อสาร เพื่อการพัฒนา (หลักสูตร
นานาชาติ)
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านประเมินผล
หลักสูตร*
- โครงการจัดทําหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาโทที่
เน้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- โครงการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนการ
เรียนการสอนหลักสูตร HROD International
- โครงการพัฒนาและดําเนินการหลักสูตรการ
พัฒนาภาวะผู้นําเพื่อความยั่งยืน*
- โครงการเปิดสาขาวิชาเอกการบริหารงานเมือง
สาขาวิชาเอกองค์การที่ไม่แสวงหากําไร ของ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
- โครงการปรับปรุงหลักสูตรคณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ
- โครงการหลักสูตรปริญญาเอกทางบริหารธุรกิจ
(DBA)
- โครงการหลักสูตรปริญญาเอก ทางการเงิน
(Ph.D. in Finance)
- โครงการประเมินผลหลักสูตร/ปรับปรุง
หลักสูตร

๔๓

ผู้รับผิดชอบ
- คณะ บธ.
- คณะ ภส.
- คณะ ภส.
- คณะ พค.
- คณะ พค.
- คณะ พม.
- คณะ พม.
- คณะ รศ.
- คณะ พศ.
- คณะ บธ.
- คณะ บธ.
- คณะ สป.

เป้าประสงค์

ผลลัพธ์และตัวชี้วัด/
ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต

- มีบริการทางวิชาการครบ
วงจร และบูรณาการการ
ฝึกอบรมกับหลักสูตรในแต่
ละสาขาวิชา (ต่อ)

- บูรณาการการตลาดเชิงรุก
และพัฒนาช่องทางนํา
บริการ/ผลิตภัณฑ์ออกสู่
สังคม เพื่อให้สถาบันเป็นที่
รู้จักอย่างกว้างขวาง

ผลผลิต
- ผลการบูรณาการตลาดเชิงรุก

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

๕.๖ ปรับปรุงหลักสูตรหรือเสนอ
หลักสูตรที่เน้นความรู้คู่คุณธรรมและ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
(ต่อ)

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย
การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวแบบ
บูรณาการ (Doctor of Philosophy Program in
Integrated Tourism Policy, Planning and
Management)
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นโยบาย การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยว
แบบบูรณาการ
Master of Arts Program in Integrated
Tourism Policy, Planning and Management
- หลักสูตรปริญญาโททาง Disaster Management
Program
- โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะ (Open
House NIDA-SHRD)*
- โครงการแนะแนวหลักสูตรและ NIDA Open
House
- โครงการพัฒนาอัตลักษณ์คณะ*
- โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

- ศูนย์ศึกษาการจัดการการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

๕.๗ ทําการตลาดเชิงรุกและบูรณา
การร่วมกันทั้งสถาบัน

ตัวชี้วัดสถาบัน
- จํานวนครั้งในการจัดแนะแนวหลักสูตร Open House

- โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์
- โครงการความร่วมมือทางวิชาการ Nation HR
- โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก
- โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
- โครงการประชาสัมพันธ์ เชิงรุก
- โครงการประชาสัมพันธ์องค์กร
- ประชาสัมพันธ์โดยระบบจดหมายอิเล็คทรอนิกส์
- โครงการประชาสัมพันธ์แบบต่อเนือ่ ง

๔๔

- ศูนย์ศึกษาการจัดการการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

- ศูนย์ศึกษาการจัดการการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

- คณะ พม.
- กองบริการการศึกษา
- คณะ สป.
- กองงานผู้บริหาร (กลุ่ม
งานสื่อสารองค์การและ
กิจกรรมเพื่อสังคม)
- คณะนิติศาสตร์
- คณะ รศ.
- คณะ พศ.
- คณะ พค.
- คณะ ภส.
- คณะ ภส.
- สํานักฝึกอบรม
- คณะ สป.

เป้าประสงค์
- บูรณาการการตลาดเชิงรุก
และพัฒนาช่องทางนํา
บริการ/ผลิตภัณฑ์ออกสู่
สังคม เพื่อให้สถาบันเป็นที่
รู้จักอย่างกว้างขวาง (ต่อ)

ผลลัพธ์และตัวชี้วัด/
ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต
ผลผลิต
- ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้ามาเรียนในหลักสูตรต่างๆ
ตัวชี้วัดสถาบัน
- จํานวนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบัน ผ่าน
ทางโครงการทุนส่งเสริมการศึกษา
ผลผลิต
- ผลงานการฝึกอบรมที่เชื่อมโยงกับหลักสูตรในแต่ละ
สาขาวิชา
ตัวบ่งชี้ สมศ.
- การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมา
ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย (ตัวบ่งชี้ที่ ๘)
ผลผลิต
- ช่องทางการนําบริการ/ผลิตภัณฑ์ออกสู่สังคม

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

๕.๘ ใช้หลักสูตรฝึกอบรมเป็นแนวทาง - งานสถิติและสารสนเทศ
ในการสรรหาคัดเลือกนักศึกษาเข้ามา - โครงการฝึกอบรมพัฒนาการเศรษฐกิจแก่
ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
เรียนในหลักสูตรต่างๆ
- โครงการสรรหานักศึกษาที่มีศักยภาพ

ผู้รับผิดชอบ
- กองบริการการศึกษา
- คณะ พศ.
- คณะ ภส.

๕.๙ บูรณาการการฝึกอบรมกับการ
ผลิตบัณฑิตเข้าด้วยกัน โดยจัดทํา
หลักสูตรฝึกอบรมให้เชื่อมโยงสัมพันธ์
กับหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา

- แผนงานบริการวิชาการ
- โครงการพัฒนาการแปลจากหลักสูตรอบรม

- ๘ คณะ/สํานักฝึกอบรม
- คณะ ภส.

๕.๑๐ ขยายช่องทางนําบริการ/
ผลิตภัณฑ์ของสถาบันออกสู่สังคม

- โครงการสถานีวิทยุสาธารณะนิด้า*

- กองงานผู้บริหาร (กลุ่ม

ตัวชี้วัดสถาบัน
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมเผยแพร่ผลงาน (บริการ/
ผลิตภัณฑ์) ของสถาบันออกสู่สังคม

- โครงการจดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์*
- โครงการประชาสัมพันธ์สถาบันผ่านรายการ
โทรทัศน์*
- โครงการผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อใช้ในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ LCD
- โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายประชาสัมพันธ์
- โครงการจัดทําหนังสือเศรษฐศาสตร์นักคิด*

๔๕

งานสื่อสารองค์การและ
กิจกรรมเพื่อสังคม)
- กองงานผู้บริหาร (กลุ่ม
งานสื่อสารองค์การและ
กิจกรรมเพื่อสังคม)
- กองงานผู้บริหาร (กลุ่ม
งานสื่อสารองค์การและ
กิจกรรมเพื่อสังคม)
- กองงานผู้บริหาร (กลุ่ม
งานสื่อสารองค์การและ
กิจกรรมเพื่อสังคม)
- กองงานผู้บริหาร (กลุ่ม
งานสื่อสารองค์การและ
กิจกรรมเพื่อสังคม)

- คณะ พศ.

เป้าประสงค์

ผลลัพธ์และตัวชี้วัด/
ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต

๕.๑๐ ขยายช่องทางนําบริการ/
ผลิตภัณฑ์ของสถาบันออกสู่สังคม
(ต่อ)

- บูรณาการการตลาดเชิงรุก
และพัฒนาช่องทางนํา
บริการ/ผลิตภัณฑ์ออกสู่
สังคม เพื่อให้สถาบันเป็นที่
รู้จักอย่างกว้างขวาง (ต่อ)

- บูรณาการการตลาดเชิงรุก
และพัฒนาช่องทางนํา
บริการ/ผลิตภัณฑ์ออกสู่
สังคม เพื่อให้สถาบันเป็นที่
รู้จักอย่างกว้างขวาง (ต่อ)

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ
- โครงการผลิตหนังสือและตําราทางเศรษฐศาสตร์
- โครงการจัดทําวารสารวิชาการ
- โครงการจัดทําฐานข้อมูลงานวิจัยของบุคลากร
NIDA
- โครงการจัดทําฐานข้อมูล E-books ของบุคลากร
NIDA
- โครงการ Road Show หลักสูตร

ผลผลิต
- ภาพลักษณ์ของสถาบัน
ตัวบ่งชี้ สกอ.
- จํานวนผูส้ มัครเข้าศึกษาและผูร้ ับบริการ
- จํานวนอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ที่ได้รบั การยกย่อง
ชมเชย/ได้รับรางวัล โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ (ตัวบ่งชี้
ที่ ๒.๘ เกณฑ์มาตรฐานที่ ๕ )

๕.๑๑ ดําเนินการสร้างแบรนด์
- โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์*
(Brand Creation) เพื่อให้สถาบันเป็น - โครงการออกแบบและพัฒนาเอกลักษณ์ของ
ที่รับรู้อย่างกว้างขวางทั้งภายในและ สถาบันสู่ World Class
ภายนอกประเทศ

ผลผลิต
- เผยแพร่บริการ/ผลิตภัณฑ์ออกสู่สังคม

๕.๑๒ ปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความ
น่าสนใจ ทันสมัย และเป็นประโยชน์

ตัวชี้วัดสถาบัน
- อัตราการเพิ่มขึ้นของผู้เข้าชมเว็บไซต์

๔๖

- โครงการพัฒนาเว็บไซต์ของสํานักวิจัย
- โครงการจัดทําเว็บไซต์ภาษาต่างประเทศของ
สถาบัน และของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ
- โครงการปรับปรุง web Application ของระบบ
บริการการศึกษา สพบ.
- โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะให้ทันสมัยและ
เป็นสากล
- โครงการปรับปรุงเว็บไซต์
- โครงการพัฒนาเว็บไซต์
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ สํานักฝึกอบรม
- โครงการปรับปรุงเว็บไซด์ของคณะ

ผู้รับผิดชอบ
- คณะ พศ.
- คณะ พค.
- สํานักบรรณสารการ
พัฒนา
- สํานักบรรณสารการ
พัฒนา
- คณะ บธ.

- คณะ รศ.
- กองงานผู้บริหาร (กลุ่ม
งานสื่อสารองค์การและ
กิจกรรมเพื่อสังคม)

- สํานักวิจัย
- สํานักการศึกษาระบบ
สารสนเทศ
- กองบริการการศึกษา
- คณะ พศ.
- คณะ พค.
- คณะ ภส.
- สํานักฝึกอบรม
- คณะ สป.

เป้าประสงค์
- พัฒนาสู่ความเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นนํา

ผลลัพธ์และตัวชี้วัด/
ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต
ผลผลิต
- ผลการพัฒนาสถาบันสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนํา
ของโลก (World Class University)
ตัวชี้วัดสถาบัน
- จํานวนหลักสูตรนานาชาติ
- จํานวนคณาจารย์ชาวต่างชาติ

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

- โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
๕.๑๓ พัฒนาสถาบันสู่ความเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับภูมิภาค
และมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ - โครงการจัดทํา Content ให้เป็น Digital
อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก ประกอบด้วย ๒ โครงการย่อย ดังนี้
(World Class University)
 โครงการการแปลงไมโครฟิล์มให้อยู่ในรูป
ของ digital
 โครงการ scan วารสารวิชาการ ภาคนิพนธ์
งานวิจัย สิ่งพิมพ์สถาบันเป็น digital
- โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะ
- โครงการพัฒนาคณะสู่ความเป็นคณะชั้นนํา
ทางเศรษฐศาสตร์ในระดับภูมิภาค
- โครงการพัฒนาคณะสู่ World Class
University
- โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
- โครงการ Colloquim

๔๗

ผู้รับผิดชอบ
- สํานักบรรณสารการ
พัฒนา
- สํานักบรรณสารการ
พัฒนา

- คณะนิติศาสตร์
- คณะ พศ.
- คณะ ภส.
- คณะ ภส.
- คณะ ภส.

๘.๖ ยุทธศาสตร์การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
เป้าประสงค์
- ส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาและการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ

ผลลัพธ์และตัวชี้วัด/
ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต
ผลผลิต
- ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาและการ
ปฏิบัติราชการ

๖.๑ ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา

ตัวบ่งชี้ สกอ.
- ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ตัว
บ่งชี้ที่ ๙.๑)
ตัวบ่งชี้ สมศ.
- ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
(ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕)

- ส่งเสริมการพัฒนา
สาขาวิชา/หลักสูตรใหม่ ๆ
ที่ตอบสนองความต้องการ
ของสังคม

กลยุทธ์

ผลผลิต
- หลักสูตรตอบสนองความต้องการของสังคม
ตัวบ่งชี้ สกอ.
- ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่
๒.๑)
- ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖)

๖.๒ ส่งเสริมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ

๖.๓ พัฒนาสาขาวิชา/หลักสูตรใหม่ๆ
ที่สามารถตอบสนองตรงตามความ
ต้องการของสังคม ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ภายใต้แรง
กดดันของปัจจัยแวดล้อมต่างๆ เพื่อให้
มีสาขาวิชาครบถ้วนในด้านพัฒนบริ
หารศาสตร์

๔๘

แผนงาน/โครงการ
- โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์*
- โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา*
- โครงการประกันคุณภาพการศึกษา*
- โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน*
- โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
- โครงการพัฒนาและประกันคุณภาพงานวิจัย
และการบริการงานวิจัย
- โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพงาน
ห้องสมุด
- แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับสํานัก
- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองของสํานักฝึกอบรม

ผู้รับผิดชอบ
- คณะ รศ.
- คณะ พค.
- คณะ ภส.
- คณะ พม.
- คณะนิติศาสตร์
- สํานักวิจัย
- สํานักบรรณสารการ
พัฒนา
- สํานักฝึกอบรม
- สํานักฝึกอบรม

- โครงการเปิดหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาโท
- คณะ ภส.
สาขาการสอนภาษาอังกฤษและสาขาการสื่อสาร
และวัฒนธรรมญี่ปุ่น
- โครงการเปิดสาขาวิชาเอกสาขาการบริหารงาน - คณะ รศ.
เมือง องค์การที่ไม่แสวงหากําไร

เป้าประสงค์

ผลลัพธ์และตัวชี้วัด/
ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต

- ส่งเสริมการพัฒนา
สาขาวิชา/หลักสูตรใหม่ ๆ
ที่ตอบสนองความต้องการ
ของสังคม
(ต่อ)

- ส่งเสริมและพัฒนา
ผลผลิต
บริการ/ผลิตภัณฑ์ (service - ผลงาน การวิจัยและพัฒนา Research and
and Product) ของสถาบัน Development) บริการ/ผลิตภัณฑ์

- ส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัยของสถาบันให้เป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล

ตัวชี้วัดสถาบัน
- จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
ทะเบียนลิขสิทธิ์/สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
ผลลัพธ์
วิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้าง
นวัตกรรมที่นําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทั้ง
ถิ่นและประเทศ
- จํานวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
- จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นําไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์/ประโยน์ต่อสังคม ชุมชน

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

๖.๓ พัฒนาสาขาวิชา/หลักสูตรใหม่ๆ
ที่สามารถตอบสนองตรงตามความ
ต้องการของสังคม ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ภายใต้แรง
กดดันของปัจจัยแวดล้อมต่างๆ เพื่อให้
มีสาขาวิชาครบถ้วนในด้านพัฒนบริหารศาสตร์ (ต่อ)

- โครงการเปิดหลักสูตร MPA หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ ร่วมกับ Hong Bang University,
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
- โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ จํานวน ๓
หลักสูตร
- สร้างหลักสูตรฝึกอบรมใหม่ที่ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม
- โครงการอบรมของศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ

ผู้รับผิดชอบ
- คณะ รศ.
- คณะ พค.
- สํานักฝึกอบรม
- คณะ บธ.

๖.๔ จัดตั้งหน่วยงานวิจัยและพัฒนา - การศึกษา วิจัยและพัฒนา (Research and
(Research and Development)
Development)
เพื่อพัฒนาบริการ/ผลิตภัณฑ์
(Service and Product) ของสถาบัน
ในเชิงพาณิชย์

- ๘ คณะ/สํานักวิจัย/
สํานักฝึกอบรม

๖.๕ พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ และ
ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารชั้นนําระดับนานาชาติ เพื่อให้
สถาบันได้รับการยอมรับในระดับ
สากล ว่าเป็นถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นที่
รวมของนักวิชาการชั้นนําของประเทศ
ซึ่งมีผลงานได้รับการอ้างอิง (citation)
อย่างกว้างขวาง

- สํานักวิจัย
- สํานักวิจัย

๔๙

- โครงการ NIDA Research Excellent Forum*
- โครงการจัดประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศ
ไทย ครั้งที่ ๒๔
- โครงการคุณภาพชีวิตของคนไทย*
- โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ของการ
เปลี่ยนเงินหวยเป็นเงินออม
- โครงการบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย*

- สํานักวิจัย
- สํานักวิจัย
- สํานักวิจัย

เป้าประสงค์
- ส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัยของสถาบันให้เป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล
(ต่อ)

ผลลัพธ์และตัวชี้วัด/
ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต
ผลผลิต
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
- จํานวนโครงการวิจัย
- จํานวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด
- จํานวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด

ตัวบ่งชี้ สมศ.
- ผลงานของผู้สาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ตัวบ่งชี้ที่ ๓)
- ผลงานของผู้สาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ตัวบ่งชี้ที่ ๔)
- งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ตัวบ่งชี้
ที่ ๕)
- งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับการตีพมิ พ์หรือ
เผยแพร่ (ตัวบ่งชี้ที่ ๕)
- งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ (ตัวบ่งชีท้ ี่ ๖)
- ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ที่
๗)

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

๖.๕ พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ และ
ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารชั้นนําระดับนานาชาติ เพื่อให้
สถาบันได้รับการยอมรับในระดับ
สากล ว่าเป็นสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็น
ที่รวมของนักวิชาการชั้นนําของ
ประเทศ ซึ่งมีผลงานได้รับการอ้างอิง
(citation) อย่างกว้างขวาง (ต่อ)

- โครงการจัดประชุมวิชาการประจําปีของ
สํานักวิจัย
- โครงการจัดประชุมวิชาการในวันสถาปนา
สถาบัน*
- โครงการส่งเสริมและพัฒนากรณีศึกษา
- โครงการเผยแพร่งานวิจัยร่วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ*
- โครงการสังคมไทยกับการบริจาคและการ
ประกอบกิจกรรมทางศาสนา
- โครงการวัดกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
- โครงการร่วมจัดประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ
- โครงการการจัดประชุมสัมมนากรณีศึกษา
ระดับนานาชาติ
- โครงการประกวดผลงานวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปี
๒๕๕๔
- โครงการประกวดผลงานวิชาการระดับชาติ
ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปี ๒๕๕๔
- จัดทําวารสารพัฒนบริหารศาสตร์
- จัดทํา NIDA Case Research Journal
- โครงการการศึกษาสุขภาพการสูงอายุ และการ
เกษียณในประเทศไทย โดยใช้ตัวอย่างซ้ํา: การ
นําร่องรอบที่สอง
- โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมที่สมดุล
และยั่งยืนของประเทศไทย

๕๐

ผู้รับผิดชอบ
- สํานักวิจัย
- สํานักวิจัย
- สํานักวิจัย
- สํานักวิจัย
- สํานักวิจัย
- สํานักวิจัย
- สํานักวิจัย
- สํานักวิจัย
- สํานักวิจัย
- สํานักวิจัย
- สํานักวิจัย
- สํานักวิจัย
- สํานักวิจัย
- สํานักวิจัย

เป้าประสงค์
- ส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัยของสถาบันให้เป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล
(ต่อ)

ผลลัพธ์และตัวชี้วัด/
ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

๖.๕ พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ และ
ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารชั้นนําระดับนานาชาติ เพื่อให้
สถาบันได้รับการยอมรับในระดับ
สากล ว่าเป็นสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็น
ที่รวมของนักวิชาการชั้นนําของ
ประเทศ ซึ่งมีผลงานได้รับการอ้างอิง
(citation) อย่างกว้างขวาง (ต่อ)

- โครงการศึกษาสุขภาพการสูงอายุและการ
เกษียณในประเทศไทย โดยการใช้ตัวอย่างซ้ํา:
การสํารวจระดับชาติ รอบที่ ๑
- โครงการอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจาก
เงินกู้เพื่อการศึกษา
- โครงการพยากรณ์เศรษฐกิจมหภาคและ
วิเคราะห์ผลกระทบเชิงนโยบายโดยตัวแบบ
เศรษฐกิจมหภาคของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์
- โครงการจัดการความรู้แพทย์แผนไทย
- โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการเปลี่ยน
เงินหวยเป็นเงินออมของประชาชนในต่างจังหวัด
- โครงการระบบการแปลภาษาอังกฤษ-ไทย
พร้อมการสังเคราะห์เสียงภาษาไทย
- โครงการจัดทําวารสารพัฒนบริหารศาสตร์
- ทุนส่งเสริมงานวิจัยที่ดําเนินการแล้วและได้รบั
การตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI
- ทุนสนับสนุนการพัฒนากรณีศึกษา
- ทุนส่งเสริมงานวิจัยที่ผลกระทบในเชิงนโยบาย
สูง
- ทุนส่งเสริมงานวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
- ทุนอุดหนุนการจัดทําข้อเสนอโครงการ เพื่อขอ
ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน

๕๑

ผู้รับผิดชอบ
- สํานักวิจัย
- สํานักวิจัย
- สํานักวิจัย

- สํานักวิจัย
- สํานักวิจัย
- สํานักวิจัย
- สํานักวิจัย
- สํานักวิจัย
- สํานักวิจัย
- สํานักวิจัย
- สํานักวิจัย
- สํานักวิจัย

เป้าประสงค์

ผลลัพธ์และตัวชี้วัด/
ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต

- ส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัยของสถาบันให้เป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล
(ต่อ)

- ส่งเสริมให้มีนักวิชาการ
ชาวต่างประเทศ

- ส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัยของสถาบันให้เป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล

ผลผลิต
- อาจารย์/นักวิชาการชาวต่างประเทศ
ตัวชี้วัดสถาบัน
- จํานวนอาจารย์ visiting Professor

ผลผลิต
- ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post - Doctoral
Fellowship)
ตัวชี้วัดสถาบัน
- จํานวนทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post - Doctoral
Fellowship)

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

๖.๕ พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ และ
ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารชั้นนําระดับนานาชาติ เพื่อให้
สถาบันได้รับการยอมรับในระดับ
สากล ว่าเป็นสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็น
ที่รวมของนักวิชาการชั้นนําของ
ประเทศ ซึ่งมีผลงานได้รับการอ้างอิง
(citation) อย่างกว้างขวาง (ต่อ)

- ทุนอุดหนุนการส่งบทความวิชาการ เพื่อรับ
การพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
- รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ
- ทุนส่งเสริมการเผยแพร่บทความวิจัยเพื่อการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (งานแปล)
- โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
อิสระ
- โครงการห้องพัฒนางานวิจัยทางกฎหมาย

๖.๖ รับ/แลกเปลี่ยนอาจารย์ชาว
ต่างประเทศ

- โครงการเชิญ Visiting Professor จาก
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ
- โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์กับ
สถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ
- โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ในการทําวิจัยกับ
ต่างประเทศ
- โครงการเชิญ Visiting Professor จาก
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ
๖.๗ สนับสนุนทุนวิจัยหลังปริญญาเอก - โครงการทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post (Post - Doctoral Fellowship)
Doctoral Fellowship)

๕๒

ผู้รับผิดชอบ
- สํานักวิจัย
- สํานักวิจัย
- สํานักวิจัย
- คณะ ภส.
- คณะนิติศาสตร์
- ๘ คณะ
- คณะ พศ.
- คณะ พค.
- คณะ ภส.
- สํานักวิจัย

๘.๗ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม
เป้าประสงค์
-ส่งเสริมและพัฒนาภารกิจ
หลักของสถาบัน ให้
ตอบสนองความต้องการของ
สังคม

ผลลัพธ์และตัวชี้วัด/
ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต
ผลผลิต
- ตอบสนองความต้องการของสังคม
ตัวบ่งชี้ สกอ.
- ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ตัว
บ่งชี้ที่ ๖.๑)
ตัวบ่งชี้ สมศ.
- การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (ตัว
บ่งชี้ที่ ๑๐)
- การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (ตัว
บ่งชี้ที่ ๑๑)

กลยุทธ์
๗.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ค่านิยมร่วม WISDOM ให้เป็นส่วน
หนึ่งของวัฒนธรรมองค์การของ
สถาบัน

๕๓

แผนงาน/โครงการ
- แผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ

- ๘ คณะ/กองงาน
ผู้บริหาร (กลุ่มงาน
กิจการนักศึกษา)
- โครงการประกวดภาพวาดและภาพถ่าย "สร้าง - กองงานผู้บริหาร
ปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง สู่สันติสุขที่ยั่งยืน" (กลุ่มงานสื่อสารองค์การ
และกิจกรรมเพื่อสังคม)
- โครงการส่งเสริมความรับผิดชอบของคณะต่อ - คณะ พศ.
สังคม
-โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางภาษาและ - คณะ ภส.
การสื่อสารแก่สังคม
- คณะ ภส.
- โครงการ "รักไทย รักษ์วัฒนธรรม"
- คณะ ภส.
- โครงการส่งเสริมความรู้ พัฒนา และเตรียม
ความพร้อมนักศึกษา "The way to success:
the way to GSLC"
- สํานักฝึกอบรม
- โครงการ Happy hour in English
- สํานักฝึกอบรม
- กิจกรรมนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best
Practice)
- โครงการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรม - สํานักฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพตามความต้องการของ
ตนเอง
- สํานักฝึกอบรม
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระดานข่าว
(Training Center Intranet)
- สํานักฝึกอบรม
- โครงการรณรงค์การตรงต่อเวลา

เป้าประสงค์
-ส่งเสริมและพัฒนาภารกิจ
หลักของสถาบัน ให้
ตอบสนองความต้องการของ
สังคม (ต่อ)

ผลลัพธ์และตัวชี้วัด/
ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต
ผลผลิต
- กระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสังคม
ตัวชี้วัดสถาบัน
- เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาต่อ
ผลลัพธ์
บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและ
สังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
- ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่
รับบริการวิชาการต่อประโยชน์จากการบริการ
ผลผลิต
ผลงานการให้บริการวิชาการ
- จํานวนผู้เข้ารับบริการ
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ
ให้บริการ
- ร้อยละงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด
ตัวบ่งชี้ สกอ.
- ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (ตัวบ่งชี้ที่
๕.๑)
- กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
(ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒)

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

๗.๒ พัฒนากระบวนการทํางานหลัก
ของสถาบัน ซึ่งได้แก่ การผลิตบัณฑิต
การวิจัย และการให้บริการวิชาการ
ตามแนวคิดห่วงโซ่คุณค่า (Value
Chain) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สังคมไทย
๗.๓ จัดกิจกรรมบริการทางวิชาการ
เพื่อให้บริการต่อสาธารณะ

- การขับเคลื่อนการใช้ระบบสมัครสอบ Online
- โครงการส่งเสริมจิตสาธารณะ

- กองบริการการศึกษา
- คณะ ภส.

- โครงการสร้างและปรับปรุงหลักสูตรอบรมการ
วิจัยเชิงพฤติกรรม*
- โครงการสร้างและปรับปรุงหลักสูตรอบรมการ
วิจัยเชิงนโยบาย*
- โครงการสร้างและปรับปรุงหลักสูตรอบรมการ
วิจัยองค์การ*
- โครงการสร้างและปรับปรุงหลักสูตรอบรมการ
วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม*
- โครงการ HROD TALK ร่วมกับสื่อ Theory
and Application Linked Knowledge)
- โครงการพัฒนา Monologue series
- การฝึกอบรมโครงการ "ผู้นําเยาวชน"
- โครงการเสวนาทางวิชาการ "แนวโน้มและทิศ
ทางการลงทุนกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย"
- ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง

- คณะ พค.
- คณะ พค.
- คณะ พค.
- คณะ พค.
- คณะ พม.
- คณะ พม.
- สํานักฝึกอบรม
- สํานักฝึกอบรม

- ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจ
พอเพียง
- การประชุมวิชาการ (Symbosium) การ
- ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจ
นําเสนอผลงานองค์ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง
พอเพียง

๕๔

เป้าประสงค์

ผลลัพธ์และตัวชี้วัด/
ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต

-ส่งเสริมและพัฒนาภารกิจ
ตัวบ่งชี้ สมศ.
หลักของสถาบัน ให้
ตอบสนองความต้องการของ - ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก (ตัวบ่งชี้ที่ ๙)
สังคม (ต่อ)

กลยุทธ์
๗.๓ จัดกิจกรรมบริการทางวิชาการ
เพื่อให้บริการต่อสาธารณะ (ต่อ)

๕๕

แผนงาน/โครงการ
- โครงการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ "การ
ประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
- โครงการจัดการแข่งขันพัฒนา Game Online
- โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่เป็นประเด็น
ที่น่าสนใจตามสถานการณ์เพื่อชี้แนะสังคม
- โครงการคลีนิคกฎหมาย
- โครงการ HR Nation
- โครงการสัมมนาวิชาการของคณะ
- โครงการส่งเสริมการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมที่
ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม
- โครงการจัดฝึกอบรมตามความต้องการของ
หน่วยงาน(In-house Training)
- โครงการจัดฝึกอบรมให้แก่สาธารณชนทั่วไป
(Public Training)
- โครงการหลักสูตรฝึกอบรม "การบริหารความ
เสี่ยงองค์กร"
- โครงการความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาความรู้
ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- โครงการบริการสังคม โครงการอบรม
อินเตอร์เน็ตให้ผู้สูงอายุภายนอก

ผู้รับผิดชอบ
- ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจ
พอเพียง
- คณะ สป.
- สํานักฝึกอบรม
- คณะนิติศาสตร์
- คณะ รศ.
- คณะ รศ.
- คณะ ภส.
- สํานักฝึกอบรม
- สํานักฝึกอบรม
- คณะ บธ.
- คณะ บธ.
- คณะ สป.

เป้าประสงค์
-ส่งเสริมและพัฒนาภารกิจ
หลักของสถาบัน ให้
ตอบสนองความต้องการ
ของสังคม (ต่อ)

ผลลัพธ์และตัวชี้วัด/
ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ผลผลิต
- ผลการเตือนสติ ชี้นํา และตอบสนองความต้องการของ
สังคม

๗.๔ เสริมสร้างบทบาทด้านการ
เตือนสติ ชี้นํา และตอบสนองความ
ต้องการของสังคม

- โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสําเร็จ
การศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคปกติ*

- คณะ รศ.

ตัวบ่งชี้ สมศ.
- ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ของ
สถาบัน (ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘)
ผลผลิต
- ผลการสํารวจต่อประเด็นสาธารณะต่างๆ

๗.๕ สํารวจความคิดเห็นต่อประเด็น
สาธารณะต่างๆ ด้วยนิด้าโพล

- ศูนย์สํารวจความคิดเห็นของประชาชน "นิด้า
โพล"

- ศูนย์สํารวจความ
คิดเห็นของประชาชน
"นิด้าโพล"

- โครงการพัฒนาเครือข่ายฟื้นฟูและอนุรักษ์คู
คลอง

- กองงานผู้บริหาร (กลุ่ม
งานสื่อสารองค์การและ
กิจกรรมเพื่อสังคม)
- กองงานผู้บริหาร (กลุ่ม
งานสื่อสารองค์การและ
กิจกรรมเพื่อสังคม)

ตัวชี้วัดสถาบัน
- จํานวนการสํารวจความคิดเห็นต่อประเด็นสาธารณะต่างๆ
ด้วยนิด้าโพล
๗.๖ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ผลผลิต
- ผลการดําเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ประชาชนในการแก้ไขปัญหาสังคม
ในการแก้ไขปัญหาสังคม
ตัวชี้วัดสถาบัน
- จํานวนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
แก้ไขปัญหาสังคม
ผลผลิต
- หลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันที่มีเนื้อหาความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility : SR)
ตัวชี้วัดสถาบัน
- จํานวนหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันที่มีเนื้อหา
เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility :
SR)

- โครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลอง
แสนแสบ
- โครงการ รศ. อาสาเพื่อสังคม
๗.๗ ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ - การปรับปรุงหลักสูตร
สอนของสถาบันให้มีเนื้อหาเรื่องความ - โครงการภาคสนามเพื่อบําเพ็ญประโยชน์แก่
รับผิดชอบต่อสังคม (Social
สังคม
Responsibility : SR) เป็นส่วนหนึ่ง - โครงการ Educational Excursion
ของหลักสูตร

๕๖

- คณะ รศ.
- ๘ คณะ
- คณะ พค.
- คณะ ภส.

เป้าประสงค์
-ส่งเสริมและพัฒนาภารกิจ
หลักของสถาบัน ให้
ตอบสนองความต้องการ
ของสังคม (ต่อ)

ผลลัพธ์และตัวชี้วัด/
ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต
ผลผลิต
- ผลการดําเนินงาน “เศรษฐกิจพอเพียง”
ตัวชี้วัดสถาบัน
- จํานวนโครงการ/กิจกรรม “เศรษฐกิจพอเพียง”

กลยุทธ์
๗.๘ พัฒนาองค์ความรู้ “เศรษฐกิจ
พอเพียง” ให้มีความเป็นรูปธรรม
สามารถนําไปประยุกต์ใช้เป็น
ทางเลือกในการพัฒนาประเทศได้

๕๗

แผนงาน/โครงการ
- โครงการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การบนฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง*
- โครงการวิจัย "การสํารวจความรู้ความเข้าใจ
และการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการวิจัย "การประยุกต์ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการองค์การ
ภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กร
สาธารณประโยชน์" ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒
- โครงการจัดทําเอกสารวิชาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ผู้รับผิดชอบ
- คณะ พม.
- ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจ
พอเพียง
- ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจ
พอเพียง
- ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจ
พอเพียง

๘.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของศูนย์พัฒนาวิชาการต่างๆ ของสถาบัน
เป้าประสงค์
-ส่งเสริมและพัฒนาการ
ดําเนินงานของศูนย์พัฒนา
วิชาต่างๆ ของสถาบัน

ผลลัพธ์และตัวชี้วัด/
ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต
ผลผลิต
- ผลการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาวิชาการต่างๆ
ตัวชี้วัดสถาบัน
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการผ่านศูนย์พัฒนา
วิชาการต่างๆ ของสถาบัน

กลยุทธ์
๘.๑ ยกสถานภาพของศูนย์พัฒนา
วิชาการต่างๆของสถาบันให้มีความ
เป็นศูนย์ระดับสถาบัน
๘.๒ สร้างระบบกํากับติดตามเพื่อ
พัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ศูนย์พัฒนาวิชาการต่างๆ
๘.๓ พัฒนาศูนย์พัฒนาวิชาการให้
สามารถสร้างความรู้และสร้างรายได้
แก่สถาบัน

๕๘

แผนงาน/โครงการ
- โครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาวาทกรรมเพื่อการ
พัฒนา
- จัดตั้งศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบ
บูรณาการ

ผู้รับผิดชอบ
- คณะ ภส.
- ศูนย์ศึกษาการจัดการ
การท่องเที่ยวแบบ
บูรณาการ

๙. ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
๙.๑ เป้าประสงค์ : มีบุคลากรที่มีความสามารถและศักยภาพสูง มีคุณธรรม
๑) ผลผลิต : ผลการดําเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (สรรหา คัดเลือก พัฒนา และรักษาบุคลากร)

ตัวชี้วัด
- อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ. ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒)
- อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (สกอ. ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓)
- ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ. ตัวบ่งชี้ที่
๒.๔)

ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
ร้อยละ
๘๘.๐๓
ร้อยละ
๔๐.๘๕

ร้อยละ
๘๙.๓๖
ร้อยละ
๔๕.๓๙

ร้อยละ
๙๐.๗๘
ร้อยละ
๔๔.๖๘

-

-

-

๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
ร้อยละ ๗๐

๒๕๕๓

ค่าเป้าหมาย/ปี
๒๕๕๔

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๔๐

ร้อยละ ๔๐

ร้อยละ ๔๐

ร้อยละ ๔๐

ร้อยละ ๔๐

๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

๒๕๕๓

ค่าเป้าหมาย/ปี
๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

ร้อยละ ๗๕

ร้อยละ ๗๕

ร้อยละ ๗๕

ร้อยละ ๗๕

ร้อยละ ๘๐
(๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.)

ร้อยละ ๘๐
(๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.)

ร้อยละ ๘๐
(๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.)

ร้อยละ ๘๐
(๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.)

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๙.๒ เป้าประสงค์ : มีนักศึกษาที่มีความสามารถ และศักยภาพสูง
๑) ผลลัพธ์ : เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

ตัวชี้วัด
- ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่ได้งานทําตรงสาขา
(ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี)
 นักศึกษาภาคปกติ
 นักศึกษาภาคพิเศษ
- ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ที่ได้งานทํา ศึกษาต่อ
หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา ๑ ปี (สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ ๑ และ
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี)
 นักศึกษาภาคปกติ
 นักศึกษาภาคพิเศษ

ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
-

-

-

ร้อยละ
๘๑.๗๕

ร้อยละ
๘๓.๒๖

ร้อยละ
๙๓.๓๙

๕๙

๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
ร้อยละ ๗๕

ร้อยละ ๘๐
(๔ คะแนนตาม
เกณฑ์ สมศ.)

๒) ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ตัวชี้วัด

ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒

๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
๒๕๕๓
๓,๑๔๖ คน ๒,๔๔๙ คน ๒,๑๘๕ คน ๑๐,๓๙๖ คน ๒,๔๙๖ คน
(๖๐๑ คน) (๔๔๘ คน) (๔๖๕ คน)
(๒,๕๔๕ คน) (๒,๐๐๑ คน) (๑,๗๒๐ คน) (๒,๓๕๖ คน)
(๕๗๖ คน)
(๘,๐๔๐ คน) (๑,๙๒๐ คน)
ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐
-

ค่าเป้าหมาย/ปี
๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒,๖๙๔ คน ๒,๕๕๓ คน
- จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
๔ ปี)
(๕๗๓ คน)
(๖๑๔ คน)
 นักศึกษาภาคปกติ
(๒,๐๘๐ คน) (๑,๙๘๐ คน)
 นักศึกษาภาคพิเศษ
ร้อยละ๑๐๐ ร้อยละ๑๐๐
- ร้อยละผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จบการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี)
 นักศึกษาภาคปกติ
 นักศึกษาภาคพิเศษ
- ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จบการศึกษาตาม
หลักสูตรในระยะเวลาที่กําหนด (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี)
 นักศึกษาภาคปกติ
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๙๐
 นักศึกษาภาคพิเศษ
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๘๐
๓) ผลลัพธ์ : เพื่อขยายการผลิตกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

ตัวชี้วัด
- ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้งาน
ทําตรงสาขา (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี)
 นักศึกษาภาคปกติ
 นักศึกษาภาคพิเศษ
- ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้งาน
ทํา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา ๑ ปี (สมศ. ตัว
บ่งชี้ที่ ๑ และตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี)
 นักศึกษาภาคปกติ
 นักศึกษาภาคพิเศษ

ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
-

-

-

ร้อยละ
๘๑.๗๕

ร้อยละ
๘๓.๒๖

ร้อยละ
๙๓.๓๙

๖๐

๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
ร้อยละ ๗๕

ร้อยละ ๘๐
(๔ คะแนนตาม
เกณฑ์ สมศ.)

๒๕๕๖
๒,๖๕๓ คน
(๕๙๓ คน)
(๒,๐๖๐ คน)
ร้อยละ๑๐๐

ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๘๐

๒๕๕๓

ค่าเป้าหมาย/ปี
๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

ร้อยละ ๗๕

ร้อยละ ๗๕

ร้อยละ ๗๕

ร้อยละ ๗๕

ร้อยละ ๘๐
(๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.)

ร้อยละ ๘๐
(๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.)

ร้อยละ ๘๐
(๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.)

ร้อยละ ๘๐
(๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.)

๔) ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด

ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๓๓ คน

๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
๑,๑๕๓ คน
๒๕๖ คน

(๑๒๙ คน)
(๑๐๔ คน)
-

(๙๐ คน)
(๑๖๖ คน)
-

-

-

๒๓๕ คน
- จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี)
(๑๑๔ คน)
 นักศึกษาภาคปกติ
(๑๒๑ คน)
 นักศึกษาภาคพิเศษ
- ร้อยละผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จบการศึกษา
ตามมาตรฐานหลักสูตร (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี)
 นักศึกษาภาคปกติ
 นักศึกษาภาคพิเศษ
- ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จบ
การศึกษาตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กําหนด (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
๔ ปี)
 นักศึกษาภาคปกติ
 นักศึกษาภาคพิเศษ
หมายเหตุ : (จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา)* อยู่ระหว่างการปรับแผนเป้าหมายผลผลิต

๒๕๕๓

ค่าเป้าหมาย/ปี
๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๘๔ คน

๒๙๗ คน

๒๘๑ คน

๒๙๑ คน

(๔๐๓ คน)
(๗๕๐ คน)
ร้อยละ ๑๐๐

(๙๙ คน)
(๑๘๕ คน)
ร้อยละ ๑๐๐

(๘๒ คน)
(๒๑๕ คน)
ร้อยละ๑๐๐

(๑๐๑ คน)*
(๑๘๐ คน)*
ร้อยละ๑๐๐

(๑๒๑ คน)*
(๑๗๐ คน)*
ร้อยละ๑๐๐

ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๗๐

๒๕๕๓

ค่าเป้าหมาย/ปี
๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.
๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.
๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.
๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.
๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

๕) ตัวบ่งชี้ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร.

ตัวชี้วัด

ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒

- ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ. ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖)

-

-

-

- ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต (สกอ. ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗)

-

-

-

๖๑

๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
๕ คะแนนตาม
เกณฑ์ สกอ.
๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

ตัวชี้วัด

ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒

๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
๕ คะแนนตาม
เกณฑ์ สกอ.

- ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ.
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑)

-

-

-

- ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ. ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒)

-

-

-

๕ คะแนนตาม
เกณฑ์ สกอ.

- คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ ( สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ ๒)

-

-

-

๔ คะแนนตาม
เกณฑ์ สมศ.

- การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔)

-

-

-

๕ คะแนนตาม
เกณฑ์ สมศ.

- ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต (ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑)

๔.๐๕ คะแนน ๔.๙๒ คะแนน ๕.๐๐ คะแนน ร้อยละ ๘๕
ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์ (๕ คะแนนตาม
ก.พ.ร.
ก.พ.ร.
ก.พ.ร.
เกณฑ์ ก.พ.ร.)

๒๕๕๓

ค่าเป้าหมาย/ปี
๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.
๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.
๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.
๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.
ร้อยละ ๘๕
(๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
ก.พ.ร.)

๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.
๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.
๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.
๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.
ร้อยละ ๘๕
(๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
ก.พ.ร.)

๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.
๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.
๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.
๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.
ร้อยละ ๘๕
(๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
ก.พ.ร.)

๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.
๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.
๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.
๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.
ร้อยละ ๘๕
(๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
ก.พ.ร.)

๒๕๕๓
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๓๐
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๓๐

ค่าเป้าหมาย/ปี
๒๕๕๔
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๓๐
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๓๐

๒๕๕๕
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๓๐
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๓๐

๒๕๕๖
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๓๐
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๓๐

๙.๓ เป้าประสงค์ : คณาจารย์ นักวิจัย ผลิตผลงานและเผยแพร่ผลงานมากยิ่งขึ้น
๑) ผลผลิต : ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย

ตัวชี้วัด
- ร้อยละของผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา*
- ร้อยละของจํานวนอาจารย์ที่นําเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจํา*

ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
-

-

-

๖๒

๒๕๕๓ - ๒๕๕๖

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๓๐
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๓๐

๙.๔ เป้าประสงค์ : ปลูกฝังค่านิยมร่วม WISDOM
๑) ผลผลิต : ผลการดําเนินงานเกี่ยวกับค่านิยมร่วม WISDOM

ตัวชี้วัด
- จํานวนกิจกรรมในการส่งเสริมค่านิยมร่วม WISDOM

ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
-

ค่าเป้าหมาย/ปี
๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๐ กิจกรรม ๕ กิจกรรม ๕ กิจกรรม ๕ กิจกรรม

๒๕๕๖
๕ กิจกรรม

๙.๕ เป้าประสงค์ : เพิ่มขีดความสามารถในการระดมทรัพยากร เพื่อพัฒนาสถาบัน
๑) ผลผลิต : ความสามารถในการระดมทรัพยากร

ตัวชี้วัด
- ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ( สกอ. ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑)

ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
-

๒๕๕๓ - ๒๕๕๖

๒๕๕๓

ค่าเป้าหมาย/ปี
๒๕๕๔

๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

๒๕๕๕
๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

๒๕๕๖
๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

๒๕๕๓

ค่าเป้าหมาย/ปี
๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๖๓

ร้อยละ ๖๖

๒๕๕๓

ค่าเป้าหมาย/ปี
๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

๙.๖ เป้าประสงค์ : คณาจารย์มีภาระงานที่เหมาะสมและยืดหยุ่น
๑) ผลผลิต : ภาระงานของอาจารย์ที่เหมาะสม

ตัวชี้วัด
- ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ผ่านเกณฑ์ภาระงานของสถาบัน*

ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
-

-

-

๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
ร้อยละ ๖๙
(นับซ้ํา)

ร้อยละ ๖๙

๙.๗ เป้าประสงค์ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในสถาบันให้มีประสิทธิภาพ
๑) ผลผลิต : ผลการดําเนินงานด้านระบบการบริหารจัดการภายในสถาบัน (กลยุทธ์ ๓.๒)

ตัวชี้วัด
- กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑)

ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
-

-

-

๖๓

๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
๕ คะแนนตาม
เกณฑ์ สกอ.

ตัวชี้วัด
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ. ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓)

ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒

๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
๕ คะแนนตาม
เกณฑ์ สกอ.

๒๕๕๓

ค่าเป้าหมาย/ปี
๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.
๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.
๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.
๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.
๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

-

-

-

๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

๕ คะแนนตาม
เกณฑ์ สกอ.

- ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา
(ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ ๖.๒)

-

-

-

ร้อยละ ๘๐
๔ คะแนน ตาม
เกณฑ์ ก.พ.ร.

ร้อยละ ๘๐
๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
ก.พ.ร.

ร้อยละ ๘๐
๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
ก.พ.ร.

ร้อยละ ๘๐
๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
ก.พ.ร.

ร้อยละ ๘๐
๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
ก.พ.ร.

- ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่
๘.๑)

ร้อยละ
๙๙.๐๐

ร้อยละ
๑๐๐.๐๐

ร้อยละ
๙๙.๔๓

๕ คะแนน ตาม
เกณฑ์ ก.พ.ร.

ร้อยละ ๘๑
(๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
ก.พ.ร.)

ร้อยละ ๗๘
(๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
ก.พ.ร.)

๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
ก.พ.ร.

๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
ก.พ.ร.

- ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ก.พ.ร. ตัวชี้วัด
ที่ ๘.๒)

-

-

-

๕ คะแนน ตาม
เกณฑ์ ก.พ.ร.

ร้อยละ ๙๖
(๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
ก.พ.ร.)

ร้อยละ ๙๕
(๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
ก.พ.ร.)

๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
ก.พ.ร.

๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
ก.พ.ร.

- ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน (ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ ๘.๓)

-

-

-

๕ คะแนน ตาม
เกณฑ์ ก.พ.ร.

-

๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
ก.พ.ร.

๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
ก.พ.ร.

- ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (ก.พ.ร. ตัวชี้วัด
ที่ ๙)

๑ คะแนน
ตามเกณฑ์
ก.พ.ร.

๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
ก.พ.ร.

๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
ก.พ.ร.

๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
ก.พ.ร.

๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
ก.พ.ร.

ร้อยละ ๑๐๐
(๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
ก.พ.ร.)
๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
ก.พ.ร.

๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
ก.พ.ร.

๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
ก.พ.ร.

- ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔)

๖๔

๒) ผลผลิต : ผลการดําเนินงานด้านระบบการบริหารจัดการภายในสถาบัน (กลยุทธ์ ๓.๓)

ตัวชี้วัด
- ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ.
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑)

ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
-

- การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน (สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒)

-

-

-

- การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน (สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓)

-

-

-

- ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้
สถาบัน (สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖)

-

-

-

- ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน (สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗)

-

-

-

๒๕๕๓ - ๒๕๕๖

๒๕๕๓

ค่าเป้าหมาย/ปี
๒๕๕๔

๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.
๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.
๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.
๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.
๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.

๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.
๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.
๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.
๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.

๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.
๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.
๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.
๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.

๒๕๕๓

ค่าเป้าหมาย/ปี
๒๕๕๔

๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

๒๕๕๕
๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.
๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.
๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.
๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.
๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.

๒๕๕๖
๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.
๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.
๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.
๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.
๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.

๒๕๕๕
๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

๒๕๕๖
๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

๓) ผลผลิต : ผลการดําเนินงานด้านระบบการบริหารจัดการภายในสถาบัน (กลยุทธ์ ๓.๔)

ตัวชี้วัด
- การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ. ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒)

ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
๕ คะแนน ๕ คะแนน ๕ คะแนน ๕ คะแนน
ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.

๖๕

๙.๘ เป้าประสงค์ : ปรับปรุงโครงสร้างให้เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
๑) ผลผลิต : ผลการดําเนินงานของกองงานผู้บริหารในสํานักงานอธิการบดี และกลุ่มงานสภาสถาบันฯ

ตัวชี้วัด
- ร้อยละความสําเร็จโครงการตามยุทธศาสตร์ของกองงานผู้บริหาร*
- จํานวนครั้งของการประชุมสภาสถาบัน*

ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๘ ครั้ง
๘ ครั้ง
๙ ครั้ง

- จํานวนวันที่กรรมการสภาสถาบันได้รับวาระการประชุม เอกสารและ
ข้อมูลประกอบวาระการประชุม*

-

-

-

ค่าเป้าหมาย/ปี
๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๑๐๐
อย่างน้อย ๒๔ อย่างน้อย ๖ อย่างน้อย ๖ อย่างน้อย ๖ อย่างน้อย ๖
ครั้ง
ครั้งต่อปี
ครั้งต่อปี
ครัง้ ต่อปี
ครัง้ ต่อปี
ก่อนประชุม ๗
วัน
(นับซ้ํา)

ก่อนประชุม
๗ วัน

ก่อนประชุม
๗ วัน

๒๕๕๓ - ๒๕๕๖

๒๕๕๓

ค่าเป้าหมาย/ปี
๒๕๕๔

๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

ก่อนประชุม
๗ วัน

ก่อนประชุม
๗ วัน

๒๕๕๕
๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

๒๕๕๖
๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

๙.๙ เป้าประสงค์ : พัฒนาด้านกายภาพของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ
๑) ผลผลิต : ผลการดําเนินงานด้านกายภาพของสถาบัน

ตัวชี้วัด
- ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (สกอ. ตัว
บ่งชี้ที่ ๒.๕)

ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
-

๙.๑๐ เป้าประสงค์ : เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการในระดับชาติ/นานาชาติ
๑) ผลผลิต : ผลงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

ตัวชี้วัด
- จํานวนโครงการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ*

ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
-

๖๖

ค่าเป้าหมาย/ปี
๒๕๕๔

๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
๒๕๕๓
๒๕๕๕
๒๕๕๖
ไม่น้อยกว่า ๘ ไม่น้อยกว่า ๒ ไม่น้อยกว่า ๒ ไม่น้อยกว่า ๒ ไม่น้อยกว่า ๒
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

๒) ผลผลิต : ผลการดําเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ

ตัวชี้วัด
- จํานวนข้อตกลงความร่วมมือ ทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ* (ยัง
มีความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง)

ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
-

๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
๒๕๕๓
๓๐ ข้อตกลง ๓๐ ข้อตกลง
(นับซ้ํา)

ค่าเป้าหมาย/ปี
๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๓๐ ข้อตกลง

๓๐ ข้อตกลง

๑๕ ข้อตกลง
(Activity)

ค่าเป้าหมาย/ปี
๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

อย่างน้อย ๗
กิจกรรม/
โครงการ

อย่างน้อย ๗
กิจกรรม/
โครงการ

อย่างน้อย ๘
กิจกรรม/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย/ปี
๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

อย่างน้อย ๑
ครั้งต่อปี

อย่างน้อย ๑
ครั้งต่อปี

อย่างน้อย ๑
ครั้งต่อปี

ค่าเป้าหมาย/ปี
๒๕๕๔
๓๕ คน

๒๕๕๕
๓๖ คน

๒๕๕๖
๓๖ คน

๙.๑๑ เป้าประสงค์ : มีเครือข่ายความร่วมมือกับศิษย์เก่าในการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมต่างๆ ของสถาบัน
๑) ผลผลิต : ผลการดําเนินงานของเครือข่าย/ศิษย์เก่า

ตัวชี้วัด
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือ กับศิษย์เก่า*

ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
-

๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
๒๕๕๓
อย่างน้อย ๒๙ อย่างน้อย ๗
กิจกรรม/
กิจกรรม/
โครงการ
โครงการ

๙.๑๒ เป้าประสงค์ : ประชาคมมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของสถาบัน
๑) ผลผลิต : ผลงานการมีส่วนร่วมของประชาคม

ตัวชี้วัด
- จํานวนครั้งของการประชุมกรรมการภาคประชาชน*

ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
-

๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
๒๕๕๓
อย่างน้อย ๔ อย่างน้อย ๑
ครั้ง
ครัง้ ต่อปี

๒) ผลผลิต : ผลงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ

ตัวชี้วัด
- จํานวนนักศึกษาต่างชาติ*

ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
๔๑ คน
๕๐ คน
๕๑ คน
๓๖ คน
(๓๐ ต.ค. ๕๒)

๖๗

๒๕๕๓
๓๕ คน

๙.๑๓ เป้าประสงค์ : ปรับปรุงหลักสูตรด้านการบริหารและการพัฒนา ให้มีคุณธรรม และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
๑) ผลผลิต : หลักสูตรด้านการบริหารและการพัฒนา สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

ตัวชี้วัด
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการปรับปรุงหลักสูตร*

ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
-

ค่าเป้าหมาย/ปี
๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๓๐ ครั้งต่อปี ๖ ครั้งต่อปี ๘ ครั้งต่อปี ๘ ครั้งต่อปี

๒๕๕๖
๘ ครั้งต่อปี

๙.๑๔ เป้าประสงค์ : นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ/คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับดี
๑) ผลผลิต : นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ/คอมพิวเตอร์

ตัวชี้วัด
- ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ ๔.๑.๓)

ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
-

- ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ *

-

-

-

๒๕๕๓
ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐
(๕ คะแนน
(๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์
ก.พ.ร.)
ก.พ.ร.)
ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐

๒๕๕๓ - ๒๕๕๖

ค่าเป้าหมาย/ปี
๒๕๕๔
ร้อยละ ๑๐๐
(๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
ก.พ.ร.)
ร้อยละ ๑๐๐

๒๕๕๕
ร้อยละ ๑๐๐
(๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
ก.พ.ร.)
ร้อยละ ๑๐๐

๒๕๕๖
ร้อยละ ๑๐๐
(๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
ก.พ.ร.)
ร้อยละ ๑๐๐

๙.๑๕ เป้าประสงค์ : มีหลักสูตรที่บูรณาการทั้งระดับสถาบันและคณะ
๑) ผลผลิต : หลักสูตรมีการบูรณาการร่วมกัน

ตัวชี้วัด
- จํานวนวิชาที่เปิดให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรียนร่วมกัน*

ข้อมูลพื้นฐาน
ค่าเป้าหมาย/ปี
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ ๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย ๒ อย่างน้อย ๒ อย่างน้อย ๒ อย่างน้อย ๒ อย่างน้อย ๒
๒ วิชา
๒ วิชา
๒ วิชา
วิชา
วิชา
วิชา
วิชา
วิชา
(นับซ้ํา)

๖๘

๙.๑๖ เป้าประสงค์ : ส่งเสริมความเป็นเลิศทางการวิจัย
๑) ผลผลิต : ผลงานวิจัย

ตัวชี้วัด
- ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. ตัว
บ่งชี้ที่ ๔.๑)
- ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
(สกอ. ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒)
- เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
และนักวิจัย (สกอ. ตัวบ่งชีท้ ี่ ๔.๓)

ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.
๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.
๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.
๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.
๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.
๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.
๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

๒๕๕๓ - ๒๕๕๖

๒๕๕๓

ค่าเป้าหมาย/ปี
๒๕๕๔

๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.
๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.
๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

๒๕๕๕
๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.
๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.
๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

๒๕๕๖
๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.
๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.
๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

๒๕๕๓

ค่าเป้าหมาย/ปี
๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.

๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.

๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.

๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.

๒๕๕๓ - ๒๕๕๖

๒๕๕๓

ค่าเป้าหมาย/ปี
๒๕๕๔

๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

๒๕๕๕
๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

๒๕๕๖
๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

๙.๑๗ เป้าประสงค์ : มีบริการทางวิชาการครบวงจร และบูรณาการการฝึกอบรมกับหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา
๑) ผลผลิต : ผลการบริการวิชาการ

ตัวชี้วัด
- การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย (สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ ๘)

ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
-

๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
๔ คะแนน ตาม
เกณฑ์ สมศ.

๒) ผลผลิต : นักศึกษามีความรู้คู่คุณธรรม

ตัวชี้วัด
- ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับ
นักศึกษา (สกอ. ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๘)

ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
-

๖๙

๙.๑๘ เป้าประสงค์ : บูรณาการการตลาดเชิงรุกและพัฒนาช่องทางนําบริการ/ผลิตภัณฑ์ออกสู่สังคม เพื่อให้สถาบันเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
๑) ผลผลิต : ผลการบูรณาการตลาดเชิงรุก

ตัวชี้วัด
- จํานวนครั้งในการจัดแนะแนวหลักสูตร Open House *

ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๑ ครั้ง

ค่าเป้าหมาย/ปี
๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
อย่างน้อย ๔ อย่างน้อย ๑ อย่างน้อย ๑ อย่างน้อย ๑ อย่างน้อย ๑
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

๒) ผลผลิต : ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้ามาเรียนในหลักสูตรต่างๆ

ตัวชี้วัด
- จํานวนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบัน ผ่านทาง
โครงการทุนส่งเสริมการศึกษา*

ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
-

ค่าเป้าหมาย/ปี
๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๖๐ คนต่อปี ๖๐ คนต่อปี ๖๐ คนต่อปี ๖๐ คนต่อปี
(นับซ้ํา)

๒๕๕๖
๖๐ คนต่อปี

๓) ผลผลิต : ผลงานการฝึกอบรมที่เชื่อมโยงกับหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา

ตัวชี้วัด
- การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย (สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ ๘)

ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
-

๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.

๒๕๕๓

ค่าเป้าหมาย/ปี
๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.

๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.

๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.

๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.

๔) ผลผลิต : ช่องทางการนําบริการ/ผลิตภัณฑ์ออกสู่สังคม

ตัวชี้วัด
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมเผยแพร่ผลงาน (บริการ/ผลิตภัณฑ์) ของ
สถาบันออกสู่สังคม*

ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
-

๗๐

ค่าเป้าหมาย/ปี
๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
อย่างน้อย ๑๒ อย่างน้อย ๓ อย่างน้อย ๓ อย่างน้อย ๓ อย่างน้อย ๓
โครงการ/
โครงการ/
โครงการ/
โครงการ/
โครงการ/
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม

๕) ผลผลิต : ภาพลักษณ์ของสถาบัน

ตัวชี้วัด
- จํานวนผู้สมัครเข้าศึกษาและผู้รับบริการ*
- จํานวนอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ที่ได้รับการยกย่องชมเชย/ได้รับ
รางวัล โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ ( สกอ. ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๘ เกณฑ์
มาตรฐานที่ ๕ )
๖) ผลผลิต : เผยแพร่บริการ/ผลิตภัณฑ์ออกสู่สังคม

ตัวชี้วัด
- อัตราการเพิ่มขึ้นของผู้เข้าชมเว็บไซต์*

ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
-

ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
-

๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
เพิ่มขึ้น

๒๕๕๓

ค่าเป้าหมาย/ปี
๒๕๕๔

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

อย่างน้อย
๒๐ คน

อย่างน้อย
๕ คน

อย่างน้อย
๕ คน

อย่างน้อย
๕ คน

อย่างน้อย
๕ คน

๒๕๕๕
ร้อยละ ๕

๒๕๕๖
ร้อยละ ๕

๒๕๕๓

ค่าเป้าหมาย/ปี
๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๗ หลักสูตร

๗ หลักสูตร

๗ หลักสูตร

๗ คน

๗ คน

๗ คน

ค่าเป้าหมาย/ปี
๒๕๕๓
๒๕๕๔
ร้อยละ ๕
ร้อยละ ๕

๒๕๕๓ - ๒๕๕๖

ร้อยละ ๒๐

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๙.๑๙ เป้าประสงค์ : พัฒนาสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนํา
๑) ผลผลิต : ผลการพัฒนาสถาบันสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก (World Class University)

ตัวชี้วัด
- จํานวนหลักสูตรนานาชาติ*
- จํานวนคณาจารย์ชาวต่างชาติ*

ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒

๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
๖ หลักสูตร ๖ หลักสูตร ๖ หลักสูตร ๗ หลักสูตร
(นับซ้ํา)
๔ คน
๖ คน
๗ คน
(นับซ้ํา)

๗ หลักสูตร
๗ คน

๙.๒๐ เป้าประสงค์ : ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
๑) ผลผลิต : ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัด
- ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. ตัวบ่งชี้ที่
๙.๑)

ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒

ค่าเป้าหมาย/ปี
๒๕๕๔

๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
๒๕๕๓
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๕ คะแนนตาม ๕ คะแนนตาม ๕ คะแนนตาม ๕ คะแนนตาม ๔ คะแนนตาม ๔ คะแนนตาม ๕ คะแนนตาม ๕ คะแนนตาม
เกณฑ์ สกอ. เกณฑ์ สกอ. เกณฑ์ สกอ. เกณฑ์ สกอ.
เกณฑ์ สกอ. เกณฑ์ สกอ. เกณฑ์ สกอ. เกณฑ์ สกอ.

๗๑

ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖

ตัวชี้วัด
- ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด (สมศ. ตัว
บ่งชี้ที่ ๑๕)

๒.๖๙ คะแนน ๒.๗๒ คะแนน ๒.๘๗ คะแนน
(๓.๐๐
(๓.๐๐
(๓.๐๐
คะแนน)
คะแนน)
คะแนน)

๒๕๕๓

ค่าเป้าหมาย/ปี
๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๔.๕๑ คะแนน ๔.๕๑ คะแนน ๔.๕๑ คะแนน ๔.๕๑ คะแนน ๔.๕๑ คะแนน
ตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.

๙.๒๑ เป้าประสงค์ : ส่งเสริมการพัฒนาสาขาวิชา/หลักสูตรใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
๑) ผลผลิต : หลักสูตรตอบสนองความต้องการของสังคม

ตัวชี้วัด
- ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ. ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑)
- ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ. ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖)

ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.
-

๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.
-

๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
๕ คะแนน
๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์
สกอ.
สกอ.
๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

๒๕๕๓

ค่าเป้าหมาย/ปี
๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.
๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.
๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.
๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.
๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.

๒๕๕๓
๑๕ ชิ้น

ค่าเป้าหมาย/ปี
๒๕๕๔
๑๕ ชิ้น

๒๕๕๕
๑๕ ชิ้น

๒๕๕๖
๑๕ ชิ้น

๙.๒๒ เป้าประสงค์ : ส่งเสริมและพัฒนาบริการ/ผลิตภัณฑ์ (service and Product) ของสถาบัน
๑) ผลผลิต : ผลงาน การวิจัยและพัฒนา Research and Development)บริการ/ผลิตภัณฑ์

ตัวชี้วัด
- จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนลิขสิทธิ์/
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร*

ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
-

๗๒

๒๕๕๓ - ๒๕๕๖

๖๐ ชิ้น

๙.๒๓ เป้าประสงค์ : ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของสถาบันให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
๑) ผลลัพธ์ : เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทั้งถิ่นและประเทศ

ตัวชี้วัด
- จํานวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี) (เฉพาะเงิน
งบประมาณแผ่นดิน)
- จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/
ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี) (เฉพาะเงิน
งบประมาณแผ่นดิน)
๒) ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

ตัวชี้วัด
- จํานวนโครงการวิจัย (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี)
 เงินงบประมาณแผ่นดิน
 เงินนอกงบประมาณ
- จํานวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ
ราชการ ๔ ปี) (เฉพาะเงินงบประมาณแผ่นดิน)
- จํานวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด (ตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี) (เฉพาะเงินงบประมาณแผ่นดิน)

ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
-

-

-

๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
๘ โครงการ

-

-

-

๑๓ โครงการ

ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒

๒๕๕๓

ค่าเป้าหมาย/ปี
๒๕๕๔

๒ โครงการ

๒ โครงการ

๒ โครงการ

๒ โครงการ

๓ โครงการ

๓ โครงการ

๓ โครงการ

๔ โครงการ

๒๕๕๕

๒๕๕๖

ค่าเป้าหมาย/ปี
๒๕๕๔

-

-

-

-

-

-

๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
๒๕๕๓
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๔๕๗ โครงการ ๑๐๙ โครงการ ๑๑๓ โครงการ ๑๑๗ โครงการ ๑๑๘ โครงการ
(๑๘ โครงการ) (๓ โครงการ) (๔ โครงการ) (๕ โครงการ) (๘ โครงการ)
(๔๓๙ โครงการ) (๑๐๖ โครงการ) (๑๐๙ โครงการ) (๑๑๒ โครงการ) (๑๑๒ โครงการ)
๑๓ โครงการ
๓ โครงการ ๔ โครงการ
๕ โครงการ
๘ โครงการ

-

-

-

๑๓ โครงการ

๓ โครงการ

๔ โครงการ

๕ โครงการ

๘ โครงการ

ค่าเป้าหมาย/ปี
๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
ร้อยละ ๒๕ ร้อยละ ๒๕ ร้อยละ ๒๕ ร้อยละ ๒๕
ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์
สมศ.
สมศ.
สมศ.
สมศ.

๒๕๕๖
ร้อยละ ๒๕
ตามเกณฑ์
สมศ.

๓) ผลผลิต : ตัวบ่งชี้ สมศ.

ตัวชี้วัด
- ผลงานของผู้สาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ (สมศ. ตัวบ่งชีท้ ี่ ๓)

ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
-

๗๓

ตัวชี้วัด
- ผลงานของผู้สาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพมิ พ์
หรือเผยแพร่ (สมศ. ตัวบ่งชีท้ ี่ ๔)
- งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. ตัวบ่งชีท้ ี่ ๕) (ตัว
บ่งชี้พื้นฐานสําหรับประเมินทุกมหาวิทยาลัย)

ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
-

ค่าเป้าหมาย/ปี
๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๕๐
ตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์
สมศ.
สมศ.
สมศ.
สมศ.
ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๒๐

๒๕๕๖
ร้อยละ ๕๐
ตามเกณฑ์
สมศ.
ร้อยละ ๒๐

-

-

-

- งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ทีไ่ ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. ตัวบ่งชีท้ ี่ ๕)
(ตัวบ่งชี้พื้นฐานสําหรับประเมินทุกมหาวิทยาลัย)

-

-

-

ร้อยละ ๑๐

ร้อยละ ๑๐

ร้อยละ ๑๐

ร้อยละ ๑๐

ร้อยละ ๑๐

- งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ (สมศ. ตัวบ่งชีท้ ี่ ๖)

-

-

-

ร้อยละ ๒๐

ร้อยละ ๒๐

ร้อยละ ๒๐

ร้อยละ ๒๐

ร้อยละ ๒๐

- ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ. ตัวบ่งชีท้ ี่ ๗)

-

-

-

ร้อยละ ๑๐

ร้อยละ ๑๐

ร้อยละ ๑๐

ร้อยละ ๑๐

ร้อยละ ๑๐

๒๕๕๓
๔ ทุน

ค่าเป้าหมาย/ปี
๒๕๕๔
๔ ทุน

๒๕๕๕
๔ ทุน

๒๕๕๖
๔ ทุน

 ระดับชาติ
 ระดับนานาชาติ

 ระดับชาติ
 ระดับนานาชาติ

๔) ผลผลิต : ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post - Doctoral Fellowship)

ตัวชี้วัด
- จํานวนทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post - Doctoral Fellowship)*

ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
-

๗๔

๒๕๕๓ - ๒๕๕๖

๑๖ ทุน

๙.๒๔ เป้าประสงค์ : ส่งเสริมให้มีนักวิชาการชาวต่างประเทศ
๑) ผลผลิต : อาจารย์/นักวิชาการชาวต่างประเทศ

ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
-

ตัวชี้วัด
- จํานวนอาจารย์ visiting Professor *

ค่าเป้าหมาย/ปี
๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
อย่างน้อย ๔ อย่างน้อย ๑ อย่างน้อย ๑ อย่างน้อย ๑ อย่างน้อย ๑
คนต่อปี
คนต่อปี
คนต่อปี
คนต่อปี
คนต่อปี

๙.๒๕ เป้าประสงค์ : ส่งเสริมและพัฒนาภารกิจหลักของสถาบัน ให้ตอบสนองความต้องการของสังคม
๑) ผลผลิต : ตอบสนองความต้องการของสังคม

ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒

ค่าเป้าหมาย/ปี
๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.
-

๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.
-

-

-

๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.
๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.
๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.

๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.
๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.
๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.

๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.
๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.
๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.

๒๕๕๕
๒.๗๕ ขึ้นไป

๒๕๕๖
๒.๗๕ ขึ้นไป

ตัวชี้วัด
- ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. ตัวบ่งชี้ที่
๖.๑)
- การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. ตัวบ่งชี้ที่
๑๐)
- การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. ตัวบ่งชี้ที่
๑๑)

๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
๒๕๕๓
๔ คะแนน
๕ คะแนน
๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์
สกอ.
สกอ.
สกอ.
๔ คะแนนตาม ๔ คะแนนตาม
เกณฑ์ สมศ.
เกณฑ์ สมศ.
-

๕ คะแนนตาม
เกณฑ์ สมศ.

๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.

๒) ผลผลิต : กระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสังคม
ตัวชี้วัด
- เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาต่อ*

๒๕๕๐
-

ข้อมูลพื้นฐาน
ค่าเป้าหมาย/ปี
๒๕๕๑
๒๕๕๒ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๓.๐๐ ขึ้นไป ๒.๗๕ ขึ้นไป ๒.๗๕ ขึ้นไป ๒.๗๕ ขึ้นไป

๗๕

๓) ผลลัพธ์ : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

ตัวชี้วัด
- ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์

ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒

๒๕๕๓

ค่าเป้าหมาย/ปี
๒๕๕๔

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๘๕

ร้อยละ ๘๕

ร้อยละ ๘๕

ค่าเป้าหมาย/ปี
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๑,๔๔๐ คน ๑,๔๔๐ คน

๒๕๕๕
๑,๘๔๐ คน

๒๕๕๖
๑,๘๔๐ คน

๒๕๕๕

๒๕๕๖

-

-

-

๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
ร้อยละ ๘๐

-

-

-

ร้อยละ ๘๕

๒๕๕๐
-

ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๕๑
-

๒๕๕๒
-

๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
๖,๕๖๐ คน

-

-

-

ร้อยละ ๘๕

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๘๕

ร้อยละ ๘๕

ร้อยละ ๘๕

-

-

-

ร้อยละ ๙๕

ร้อยละ ๙๕

ร้อยละ ๙๕

ร้อยละ ๙๕

ร้อยละ ๙๕

 เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณแผ่นดินและที่ดําเนินการโดยสํานักฝึกอบรม
(ตัวชี้วัด สงป.)
 โครงการฝึกอบรมของสถาบันทุกโครงการ (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี)

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ
วิชาการต่อประโยชน์จากการบริการ
 เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณแผ่นดินและที่ดําเนินการโดยสํานักฝึกอบรม
(ตัวชี้วัด สงป.)
 โครงการฝึกอบรมของสถาบันทุกโครงการ (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี)

๔) ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ
ตัวชี้วัด
- จํานวนผู้เข้ารับบริการ (ตัวชี้วัด สงป.)
 เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณแผ่นดินและที่ดําเนินการโดยสํานักฝึกอบรม

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ
 เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณแผ่นดินและที่ดําเนินการโดยสํานักฝึกอบรม
(ตัวชี้วัด สงป.)
 โครงการฝึกอบรมของสถาบันทุกโครงการ (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี)

- ร้อยละงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
 เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณแผ่นดินและที่ดําเนินการโดยสํานักฝึกอบรม
(ตัวชี้วัด สงป.)
 โครงการฝึกอบรมของสถาบันทุกโครงการ (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี)

๗๖

๕) ผลผลิต : ตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ.
ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
๕ คะแนน ๕ คะแนน ๕ คะแนน
๕ คะแนน
- ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ. ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑)
ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
๕ คะแนน
- กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ. ตัวบ่งชี้
ตามเกณฑ์
ที่ ๕.๒)
สกอ.
๕ คะแนน
- ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ตามเกณฑ์
ภายนอก (สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ ๙)
สมศ.
๖) ผลผลิต : ผลการเตือนสติ ชี้นํา และตอบสนองความต้องการของสังคม
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
- ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ของสถาบัน (สมศ.
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘)

ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
-

๒๕๕๓ - ๒๕๕๖

๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.

๒๕๕๓
๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.
๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.
๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.

ค่าเป้าหมาย/ปี
๒๕๕๔
๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.
๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.
๔ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.

๒๕๕๕
๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.
๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.
๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.

๒๕๕๖
๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.
๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สกอ.
๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.

ค่าเป้าหมาย/ปี
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๔ คะแนน
๔ คะแนน
๕ คะแนน
ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์
สมศ.
สมศ.
สมศ.

๒๕๕๖
๕ คะแนน
ตามเกณฑ์
สมศ.

ค่าเป้าหมาย/ปี
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๑๒
๑๒
ครั้งต่อปี
ครั้งต่อปี

๒๕๕๖
๑๒
ครั้งต่อปี

๗) ผลผลิต : ผลการสํารวจต่อประเด็นสาธารณะต่างๆ

ตัวชี้วัด
- จํานวนการสํารวจความคิดเห็นต่อประเด็นสาธารณะต่างๆ ด้วย
นิด้าโพล*

ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
-

๗๗

๒๕๕๓ - ๒๕๕๖

๔๘
ครั้งต่อปี

๒๕๕๕
๑๒
ครั้งต่อปี

๘) ผลผลิต : ผลการดําเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาสังคม

ตัวชี้วัด
- จํานวนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหา
สังคม*

ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
-

ค่าเป้าหมาย/ปี
๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๐ โครงการ/ ๕ โครงการ/ ๕ โครงการ/ ๕ โครงการ/ ๕ โครงการ/
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม

๙) ผลผลิต : หลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันที่มีเนื้อหาความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility : SR)

ตัวชี้วัด
- จํานวนหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันที่มีเนื้อหาเรื่องความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility : SR)*

ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
-

ค่าเป้าหมาย/ปี
๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
อย่างน้อย ๘ อย่างน้อย ๒ อย่างน้อย ๒ อย่างน้อย ๒ อย่างน้อย ๒
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

๑๐) ผลผลิต : ผลการดําเนินงาน “เศรษฐกิจพอเพียง”

ตัวชี้วัด
- จํานวนโครงการ/กิจกรรม “เศรษฐกิจพอเพียง”*

ข้อมูลพื้นฐาน
ค่าเป้าหมาย/ปี
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ ๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๕
๘
๒ โครงการ/ ๒ โครงการ/ ๒ โครงการ/ ๒ โครงการ/
โครงการ/ โครงการ/
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม

๙.๒๖ เป้าประสงค์ : ส่งเสริมและพัฒนาการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาวิชาต่างๆ ของสถาบัน
๑) ผลผลิต : ผลการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาวิชาการต่างๆ

ตัวชี้วัด
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการผ่านศูนย์พัฒนาวิชาการต่างๆ
ของสถาบัน*

ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
-

๗๘

๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
๒๕๕๓
๘ โครงการ/ ๒ โครงการ/
กิจกรรมต่อปี กิจกรรมต่อปี

ค่าเป้าหมาย/ปี
๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒ โครงการ/
กิจกรรมต่อปี

๒ โครงการ/
กิจกรรมต่อปี

๒ โครงการ/
กิจกรรมต่อปี

