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ประจาปีการศึกษา 2553
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คานา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตระหนักถึงความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้
พัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา
ของ สถาบันอย่างต่อเนื่อง โดยกาหนดให้
ทุกหน่วยงานภายในดาเนินการประกันคุณภาพ มีการให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร
ทุกสายงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมื อและหล่อหลอมวัฒน ธรรมในการมุ่งเน้นคุณภาพในองค์กร และจัดทา
รายงานการประเมินตนเอง ทั้งในระดับคณะ /สานัก และระดับสถาบัน เป็นประจาทุกปี การศึกษา และเป็น
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่สามจากสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2553 สถาบัน ได้รายงานตามตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ .ศ.2553 ของ สกอ . และตัวบ่งชี้การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) โดยมีการปรับปรุงเปูาหมายของตัวบ่งชี้ให้
เหมาะสมตามผลการดาเนินงานและพัฒนาการของสถาบัน เพื่อเป็นการสะท้อนการพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของสถาบันในภาพรวม ทั้งในการจัดการเรียนการสอน การผลิตผลงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้
การให้บริการวิชาการต่อสังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งสถาบัน
อยู่ในประเภท
สถาบันอุ ดมศึกษา กลุ่ม ง เป็นสถาบันที่ เน้น การวิจัยขั้นสูงและผลิต บัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
ระดับปริญญาเอก โดยนาเสนอรายงานตามองค์ประกอบคุณภาพของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) รวมตัวบ่งชี้ที่รายงานทั้งหมด 43 ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ สถาบัน ไม่ได้รายงาน ตัวบ่งชี้ ส มศ.1
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เนื่องจากไม่มีบัณฑิตระดับปริญญาตรี ,
ตัวบ่งชี้ สมศ.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ,
ตัวบ่งชี้ สมศ .13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน และตัวบ่งชี้ สมศ.16.2 ผลการพัฒนา
บัณฑิตให้เกิดอัตลักษณ์ตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบัน เนื่องจาก อยู่ระหว่าง
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
สถาบันขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกระดับ ในการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงา นฉบับนี้จะแสดงถึงศักยภาพในการดาเนินงานตามพันธกิจอันจะนาไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ของสถาบัน คือ “สถาบันชั้นนาแห่งชาติที่สร้างผู้นาและองค์ความรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลง
ในระดับสากล” และก้าวสู่การเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลต่อไป
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บทสรุปผู้บริหาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ก่อตั้ง ขึ้นตามพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหา
ภูมิพล อดุลยเดชฯ ที่ทรงเห็นถึงความจาเป็นในการจัดให้มีสถาบันการศึกษาขั้นสูงด้านการบริหาร เพื่อผลิตนักบริ หาร
นักวิชาการในสาขาต่าง ๆ อันเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศ มีการแบ่ง
ส่วนราชการออกเป็น 12 หน่วยงาน ประกอบด้วย 8 คณะ 4 สานัก คือ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ คณะสถิติประยุกต์ คณะพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อม คณะภาษาและการสื่อสาร คณะพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ คณะนิติศาสตร์ สานักวิจัย สานักฝึกอบรม สานักบรรณสารการพัฒนา และสานักการศึกษาระบบ
สารสนเทศ จากวิสัยทัศน์และพันธกิจซึ่งมุ่งเน้นในด้านการวิจัยและพัฒนา
สถาบัน จึงจัดตนเองอยู่ ในประเภท
สถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม ง ที่เน้นการวิจัย ขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก นอกจากนี้
สถาบันได้มี พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยกาหนดให้ทุกหน่วยงานภายในถือว่าการ
ดาเนินการด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานและระบบการบริหารการศึกษา และกาหนดให้
มีการจัดทารายงานการประเมินตนเอง ในระดับคณะ/สานัก และระดับสถาบัน เป็นประจาทุกปีการศึกษา
สาหรับปีการศึกษา 2553 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ . ได้ปรับปรุงตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปและความเคลื่อนไหวด้านคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษาต่าง ๆ นอกจากนี้ สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ได้กาหนดตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) เพื่อประเมินผล
การจัดการศึกษา และยืนยันสภาพจริงของสถานศึกษา ตามความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาในแต่ละ
ระดับ ดังนั้น ในรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2553 สถาบันได้ มีการรายงานผลการ
ดาเนินงานทั้งในส่วนของ ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
และเพื่อให้การรายงานผลการประกันคุณภาพตรงตามปณิธานการจัดตั้งสถาบัน จึงมีการ กาหนดตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ “ระบบ
และกลไกการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีภาวะผู้นา มีความรู้คู่คุณธรรม ” ซึ่งเป็น การเน้นย้า ปณิธานของสถาบันที่
มุ่งมั่นจะเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ทาการสอนเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา โดยเน้นหนักในด้านการบริหารการพัฒนา และผลิต
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีภาวะผู้นา มีความรู้ คู่คุณธรรม มีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ ยู่หัว ที่พระราชทานแก่บัณฑิตทั้ งหลายในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกของสถาบัน และเพื่อให้การประกันคุณภาพของสถาบันดาเนินการอย่างมีศักยภาพจึงได้
การแต่งตั้งคณะทางานพัฒนาระบบคุณภาพ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทาหน้าที่ กาหนดแนวทางการ ดาเนินงาน
ติดตามและรายงาน ความก้าวหน้าการดาเนินงานประกันคุณภาพ ในระดับสถาบันและระดับคณะ /สานัก พร้อมทั้งนาผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบัน มาพัฒนาปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพ ของสถาบัน จึงทาให้ผลการ
ประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ จานวน 23 ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบตามนโ ยบายรัฐบาล
สถานศึกษา 3D จานวน 2 ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถาบัน จานวน 2 ตัวบ่งชี้ (ซึ่งไม่ได้นามา
คานวณคะแนนรวมของสถาบัน)
ในการประเมินตัวบ่งชี้ 23 ตัวบ่งชี้ ของ สกอ . พบว่า ภาพรวมระดับสถาบันมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.91 จากคะแนนเต็ม 5 (9 องค์ประกอบ 23 ตัวบ่งชี้) โดยมีคะแนนเฉลี่ยแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6
องค์ประกอบที่ 7
องค์ประกอบที่ 8
องค์ประกอบที่ 9
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ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
การผลิตบัณฑิต
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การบริการวิชาการแก่สังคม
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การบริหารและการจัดการ
การเงินและงบประมาณ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
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คะแนนเฉลี่ย 5.00
คะแนนเฉลี่ย 4.75
คะแนนเฉลี่ย 5.00
คะแนนเฉลี่ย 5.00
คะแนนเฉลี่ย 5.00
คะแนนเฉลี่ย 5.00
คะแนนเฉลี่ย 5.00
คะแนนเฉลี่ย 5.00
คะแนนเฉลี่ย 5.00
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องค์ประกอบที่ 10 อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถาบัน
องค์ประกอบที่ 99 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล สถานศึกษา 3D

คะแนนเฉลี่ย 5.00
คะแนนเฉลี่ย 5.00

โดยตัวบ่งชี้ที่ผลการดาเนินงานไม่ ได้ 5 คะแนน เป็นตัวบ่งชี้ที่อยู่ ในองค์ประกอบที่ 2 เรื่องการเรียนการสอน
จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
1. ตัวบ่งชี้ สกอ.2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร มีผลการดาเนินงาน 4 คะแนน เนื่องจาก
ใน ปีการศึกษา 2553 สถาบัน มีจานวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรเน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก
และปริญญาเอก ) น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวเป็นเกณฑ์
มาตรฐานเฉพาะสถาบันที่อยู่ใน กลุ่ม ค1 และ กลุ่ม ง เท่านั้น
2. ตัวบ่งชี้ สกอ .2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน มีผลการดาเนินงาน 4 คะแนน เนื่องจาก ใน
ปีการศึกษา 2553 สถาบันมีผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนบางรายวิชาต่ากว่า 3.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
ในส่วนตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ สมศ . ปีการศึกษา 2553 นี้ สถาบันมีการรายงานผล
การดาเนินงาน 19 ตัวบ่งชี้ จากตัวบ่งชี้ทั้งหมด 20 ตัวบ่งชี้ โดยมีตัวบ่งชี้ที่ไม่ได้รายงาน จานวน 1 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้ สมศ.1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เนื่องจากไม่มีบัณฑิตระดับปริญญาตรี
อนึ่ง การรายงานผลการดาเนินงานในตัวบ่งชี้ สมศ.13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน ผลการดาเนินงาน
จะอ้างอิงจากคะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ . จานวน 23 ตัว ทั้งนี้ สถาบันอยู่ระหว่างเสนอสภาสถาบันพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิลผลการดาเนินงานผู้บริหารสถาบัน ซึ่งจะใช้ในการประเมินภายนอกของ สมศ. ต่อไป
จากการประเมินตนเองพบว่า สถาบันมีค่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม (19 ตัวบ่งชี้ ) อยู่ในระดับดี ด้วยคะแนนเฉลี่ย
4.48 จากคะแนนเต็ม 5 ในส่วนกลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐานตามพันธกิจสถาบันอุดมศึกษา 10 ตัวบ่งชี้ สถาบันมีค่าคะแนนเฉลี่ยจาก
10 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ สมศ.2–ตัวบ่งชี้ สมศ.11) เท่ากับ 4.09 จาก คะแนนเต็ม 5
จากผลการประเมินทั้งในส่วนของการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในของ สกอ . และ การประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามของ สมศ. เป็นการแสดงถึงศักยภาพและความมุ่งมั่นของ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกระดับ ใน
การดาเนินงานตามพันธกิจอันจะนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของสถาบัน และเพื่อสร้างขีดความสามารถทางวิชาการ สร้าง
ศักยภาพการแข่งขันในตลาดแรงงาน รองรับการเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ .ศ.2558 และก้าวสู่การเป็นสถาบันแห่งการ
เรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สารบัญ
หน้า
คานา
บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ
บทที่ 1
ข้อมูลสถาบัน
1.1 ประวัติความเป็นมา
1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม และยุทธศาสตร์
1.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
1.4 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร ชุดปัจจุบัน
1.5 จานวนหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
1.6 จานวนนักศึกษา
1.7 จานวนอาจารย์และบุคลากร
1.8 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับงบประมาณ
1.9 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของสถาบัน
1.10 ตารางแสดงผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
บทที่ 2
ผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษา
2.1 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ปีการศึกษา 2553 (9 องค์ประกอบ)
2.2 ผลการดาเนินงานรายตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
องค์ประกอบ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
องค์ประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 2.2 อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ 2.3 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.8 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่
จัดให้กับนักศึกษา
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13
13
15
17
17
18
19
20
21
21
32

34
42
50
53
56
75
83
88
93

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สารบัญ
หน้า
องค์ประกอบ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.1 ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมู ล
ข่าวสาร
ตัวบ่งชี้ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
องค์ประกอบ 4 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวน
อาจารย์ประจาและนักวิจัย
องค์ประกอบ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
องค์ประกอบ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ 6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
องค์ประกอบ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
องค์ประกอบ 10 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ตัวบ่งชี้ 10.1 ระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มี
ภาวะผู้นา มีความรู้คู่คุณธรรม
ตัวบ่งชี้ 10.2 ระบบและกลไกในการพัฒนาสิ่ง อานวยความสะดวกทาง
การศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
องค์ประกอบ 99 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาลสถานศึกษา 3D
ตัวบ่งชี้ 99.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
ตัวบ่งชี้ 99.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้
เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิด พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ทั้ง 3 ด้าน
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97
107
112
118
121
127
135
142
147
157
162
165
172
176
184
189

192
195
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สารบัญ
หน้า
2.3

ผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.)
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ 1
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอาสระ
ภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ 2
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ 3

ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ 4
ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ 5
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ 6
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ตัวบ่งชี้ 7
ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ 8
ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริ การ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย
ตัวบ่งชี้ 9
ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก
ตัวบ่งชี้ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
ตัวบ่งชี้ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
ตัวบ่งชี้ 14 การพัฒนาคณาจารย์
ตัวบ่งชี้ 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ 16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
ตัวบ่งชี้ 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ 18 ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ
ตัวบ่งชี้ 18.1 ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1
ตัวบ่งชี้ 18.2 ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2
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197
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198
200
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208
209
211
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215
220
228
229
230

232
234
235

238
240
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สารบัญ
หน้า
บทที่ 3

บทที่ 4

SAR2553

สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
3.1 ตาราง ส1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
3.2 ตาราง ส2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ
3.3 ตาราง ส3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
3.4 ตาราง ส4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ
3.5 ตาราง ส5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน)
4.1 รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
4.2 บทสรุปผู้บริหาร
4.3 วิธีการประเมิน
4.4 ผลคะแนนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
- ตาราง ป1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
- ตาราง ป2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ
- ตาราง ป3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
- ตาราง ป4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ
- ตาราง ป5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
4.5 จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ
รายองค์ประกอบ
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บทที่ 1
ข้อมูลสถาบัน
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2509 ตามพระราชดาริของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ทรงเห็นถึงความจา เป็นในการจัดให้มีสถาบันการศึกษาขั้นสูงด้านการบริหาร
เพื่อผลิตนักบริหาร นักวิชาการในสาขาต่าง ๆ อันเป็นปัจจัยสาคัญที่จะพัฒนาประเทศให้มีความเจริญทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยในเบื้องต้นได้รับความช่วยเหลือจากกรมวิเทศสหการ มูลนิธิฟอร์ด และ
Midwest Universities
Consortium for International Affairs (Mucia) ตั้งเป็นสถาบันอิสระสมทบอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทาการสอน
ในระดับสูงกว่าระดับปริญญาตรี โดยเริ่มเปิดสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โอนมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) และ
จัดตั้งสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ขึ้นใหม่อีกคณ ะหนึ่ง นอกจากนี้ได้โอนงานฝึกอบรมส่วนหนึ่งของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
แห่งชาติ และงานส่วนหนึ่งของสานักงานสถิติแห่งชาติ มาจัดตั้งเป็นกิจกรรมหนึ่งของสถาบัน โดยจัดเป็นการเรียนการสอน
ในสาขาวิชาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสาขาวิชาสถิติในเวลาต่อมา ซึ่งถือได้ว่าสถาบันเป็นมหาวิทย าลัยของรัฐแห่งเดียวที่
จัดการเรียนการสอนเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา
จากสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันจึงได้พัฒนาหลักสูตรขึ้นใหม่หลายหลักสูตร
ทั้งระดับปริญญาเอก และปริญญาโท เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นตามยุคสมัย และเพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของหน่วยงาน และบุคลากรในหลากหลายสาขาอาชีพ นอกจากนี้ ยังได้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้ผู้ที่ทางาน
แล้วได้ศึกษาโดยไม่กระทบกับการทางาน โดยจัดการเรียนตอนเย็นและวันเสาร์-วันอาทิตย์ นอกจากนั้นได้ริเริ่มขยายโอกาส
ทางการศึกษาให้กับบุคลากรในท้องถิ่น โด ยการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญ าโทในส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ปี พ .ศ.2535
เป็นต้นมา และเนื่องจากปัจจุบันสถาบันการศึกษาในภูมิภาคต่าง ๆ มีความพร้อมมากขึ้น และสามารถจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาโทได้อย่างเหมาะสม สถาบันจึงปรับลดการจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาค และปรับหลักสู ตรระดับปริญญาเอก
และปริญญาโททั้งหลักสูตรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และนานาชาติให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นสากล และเพื่อนาพาสถาบันก้าวเข้าสู่การเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาของโลก นอกจากนั้น
ยังปรับปรุงคุณภาพการให้บริการทางการศึ กษา โดยการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ผู้เรียนและผู้สนใจใน
การศึกษาได้เข้าถึงความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น
นอกเหนือจากการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักแล้วสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ยังได้มุ่งพัฒนางานวิจัย ทัง้ การวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์อันเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนในระดับบัณฑิตศึกษาตลอดจนการให้บริการวิชาการแก่สังคม การฝึกอบรมในหลากหลายสาขา ตามความต้องการของ
สังคม เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ให้บุคลากรทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนบุคคลทั่วไป ให้ได้รับความรู้และทักษะ
ในการปฏิบัติงาน การร่วมคิดร่วมแก้ปัญหาของสังคม เพื่อพัฒนาสังคมไทย โดยดารงไว้ซึ่งจริยธรรมและคุณธรรม ซึ่งจะ
นาพาให้เกิดการปรับปรุง และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยปี พ.ศ. 2554 สถาบันได้ดาเนินงานมา
ครบรอบ 45 ปี ในวันที่ 1 เมษายน 2554 สถาบันได้ พัฒนาการดาเนินงานโดย มีการเปลี่ยนแปลงหลายประการด้วยความ
มุ่งมั่นสู่ความเป็นสากล
สถาบันมีที่ทาการหลักที่ : 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1.2 ตราสัญลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม และยุทธศาสตร์
ตราสถาบัน
รูปธรรมจักร อยู่ภายในวงกลมซ้อนสองวงด้วยกัน บริเวณขอบวงกลม ด้านบนมีคาขวัญ
ว่า “นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา ” แปลว่า “ไม่มีแสงสว่างใด เสมอด้วยปัญญา ”
ขอบด้านล่างวงกลมเป็นชื่อ “สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ” ภายในวงกลมทาเป็น
รูปคบเพลิง 8 อัน มีกงที่แยกออกเป็นแก่น 8 กง มีเปลวเป็นสีขาว ซึ่งหมายความว่า
“การใช้ความรู้ไปในทางที่ดีโดยถือมรรค 8 เป็นหลักจะส่งผลให้เกิดความรุ่งเรื องแก่
ประเทศชาติ หรือมวลมนุษย์”
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ปรัชญา
“สร้างปัญญาเพื่อความเปลี่ยนแปลง” (WISDOM for Change)
ปณิธาน
สถาบันบั ณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถือกาเนิดจากพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชฯ สถาบันจึงน้อมนาพระบรมราโชวาทของพระองค์ ซึ่งพระราชทานแก่บัณฑิตทั้งหลายในพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรครั้งแรกของสถาบัน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2513 มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจ โดยนาความรู้และคุณธรรม
มาสร้างปัญญา สร้างจิตสานึก และความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับให้เป็นสถาบันการศึกษาของประเทศ ที่มีศักยภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
ข้อความตามพระบรมราโชวาท ซึ่งสถาบันน้อมนามาใช้เป็นปณิธานของสถาบัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
...ท่านทั้งหลายที่สาเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ เป็นผู้ที่เชื่อได้ว่า มีความรู้ความสามารถสูง จึงเป็นที่หวังของ
คนไทยทั้งชาติ รวมทั้งของข้าพเจ้าด้วย ที่จะได้อาศัยความรู้ ความคิด สติปัญญา และความสามารถในอันที่จะนาพา
ประเทศชาติให้ก้าวไปสู่ความมั่นคง และสมบูรณ์พูนสุข ขอให้ท่านรับหน้าที่อันมีเกียรตินี้ ด้วยความมั่นใจ ตั้งใจและบริสุทธิ์
ใจแล้วร่วมกันปฏิบัติหน้าที่น้อยใหญ่ให้ลุล่วงไป ด้วยความขยันหมั่นเพียรและด้วยความสุจริต เที่ยงตรง ทั้งต่อตนเองและต่อ
ประชาชน...
วิสัยทัศน์
“สถาบันชั้นนาแห่งชาติที่สร้างผู้นาและองค์ความรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล”
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.

สร้างผู้นาที่มีปัญญาคู่คุณธรรมเพื่อพัฒนาประเทศ
สร้างองค์ความรู้ ศึกษาวิจัย ด้านการบริหารการพัฒนา
สร้างงานบริการวิชาการที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ
สร้างเสริมค่านิยมและจิตสานึกมุ่งมั่นพัฒนาประเทศ บนพื้นฐานความเข้มแข็งของศิลปวัฒนธรรมไทย
สร้างเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้คุณค่ากับการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร
6. สร้างประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ค่านิยมร่วม
ค่านิยมร่วมของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ค่านิยม คือ “WISDOM”
WISDOM มีความหมายมากกว่าคาแปลโดยทั่วไปที่ว่า “ปัญญา” โดย WISDOM เป็นคาย่อมาจากพยัญชนะตัวแรกของ
ค่านิยมร่วม 6 ค่านิยมรวมกัน ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นของประชาคมนิด้า ดังนี้
W : World Class
กาหนดทิศทางสู่ระดับโลก
I : Innovation
สร้างนวัตกรรม
S : Social Responsibility
สานึกรับผิดชอบต่อสังคม
D : Discipline
มีระเบียบวินัย
O : Open-mindedness
ยอบรับความคิดเห็นของผู้อื่น
M : Morality
มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และยึดหลักธรรมาภิบาล

SAR2553

- 14 -

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
แผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ.2553–2556) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสรรหา /คัดเลือก และพัฒนาบุคคลทุกกลุ่มให้มีขีดความสามารถสูง
(Talent People)
สามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกได้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาสถาบัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารงานต่างๆ ของสถาบัน ให้เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจไปสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การภายนอก ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างแบรนด์ของสถาบันใหม่ (Rebranding)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความ
โดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาความเข้มแข็งของศูนย์พัฒนาวิชาการต่างๆ ของสถาบัน

1.3

โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างองค์กร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คณะ (8)

สานัก (4)

สานักงาน
อธิการบดี (7)

คณะรัฐประศาสน
ศาสตร์

สานักวิจัย

สานักงาน
ตรวจสอบภายใน

คณะบริหารธุรกิจ
คณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ
คณะสถิติประยุกต์
คณะพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม
คณะภาษาและการ
สื่อสาร
คณะพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
คณะนิติศาสตร์ *

สานักฝึกอบรม

สภา
คณาจารย์

ศูนย์ (5)
ศูนย์
สาธารณประโยชน์
และประชาสังคม

กองกลาง
สานักบรรณ
สารการพัฒนา
สานัก
การศึกษาระบบ
สารสนเทศ

ศูนย์บริการวิชาการ
กองแผนงาน
กองบริการ
การศึกษา
กองคลังและ
พัสดุ
กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

กองงาน
ผู้บริหาร

ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจ
พอเพียง
ศูนย์สารวจความ
คิดเห็นของประชาชน
(นิด้าโพล)
ศูนย์ศึกษาการจัดการการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

หมายเหตุ - - - - เส้นประเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งโดยคาสั่งสภาสถาบัน/ข้อบังคับสภาสถาบัน
(ที่มา : กองบริหารทรัพยากรบุคคล 27 มิถุนายน 2554)
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โครงสร้างการบริหาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คณะกรรมการตรวจสอบ
สถาบัน

สภาวิชาการ
อธิการบดี

คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล
ที่ประชุม
คณบดี/ผู้อานวยการสานัก

สานักงานตรวจสอบภายใน

สภาคณาจารย์
รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ

รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายนิด้าสัมพันธ์

ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านกิจการนานาชาติ

ผู้อานวยการ
สานักงานอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายประชุมและสัมมนา
สากล

ผู้อานวยการกอง

รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผน

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจกรรมสังคม

ผู้อานวยการ
ศูนย์บริการวิชาการ

ผู้ช่วยอธิการบดี
ด้านกิจการนักศึกษา

ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาการ
จัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณา
การ
ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจ
พอเพียง

คณบดี/ผู้อานวยการสานัก
รองคณบดี/รองผู้อานวยการสานัก
เลขานุการคณะ/สานัก

ผู้อานวยการศูนย์สารวจความ
คิดเห็นของประชาชน (นิด้าโพล)
ผู้อานวยการ
ศูนย์สาธารณประโยชน์และ
ประชาสังคม
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1.4 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร ชุดปัจจุบัน
นายกสภาสถาบัน
รองศาสตราจารย์ จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ฑิตยา สุวรรณะชฎ
นายพิชิต อัคราฑิตย์
รองศาสตราจารย์ วีรวัฒน์ กาญจนดุล
นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
นายสวัสดิ์ โชติพานิช
นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน (13 พฤศจิกายน 2552 - 29 เมษายน 2554)
รองศาสตราจารย์ อนุมงคล ศิริเวทิน
กรรมการสภาสถาบันโดยตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ สมบัติ ธารงธัญวงศ์
อธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
ประธานสภาคณาจารย์
กรรมการสภาสถาบันจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
รองศาสตราจารย์ ประดิษฐ์ วรรณรัตน์
รองอธิการบดีฝุายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ธวัชชัย ศุภดิษฐ์
รองอธิการบดีฝุายวางแผน
รองศาสตราจารย์ บุญชัย หงส์จารุ
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
รองศาสตราจารย์ บรรเจิด สิงคะเนติ
คณบดีคณะนิตศิ าสตร์
กรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจา
รองศาสตราจารย์ จุรี วิจิตรวาทการ
รองศาสตราจารย์ จาลอง โพธิ์บุญ
เลขานุการสภาสถาบัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ภัทรนรากุล
รองอธิการบดีฝุายบริหาร

1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
ปีการศึกษา 2553 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 31 หลักสูตร
เป็นปริญญาเอก 9 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาโท 22 หลักสูตร ดังนี้
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
- รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ)
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
- การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจ
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเศรษฐกิจ
- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
SAR2553
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คณะสถิติประยุกต์
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
คณะภาษาและการสื่อสาร
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารประยุกต์
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- ปรัชญาดุษฎี สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหาร
คณะนิติศาสตร์
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายสาหรับนักบริหาร

1.6 นักศึกษา
ปีการศึกษา 2553 มีนักศึ กษาทุกระดับ จานวน 9,153 คน จาแนกเป็ นนักศึกษาระดับการศึกษาปริญญาโท
8,773 คน นักศึกษาระดับปริญญาเอก 380 คน รายละเอียดแยกตามแต่ละคณะ ดังนี้
หน่วย : คน
ปริญญาโท
คณะ
ภาคปกติ ภาคพิเศษ
รวม
ปริญญาเอก
รวม
รัฐประศาสนศาสตร์
394
2,419
2,813
202
3,015
บริหารธุรกิจ
509
1,326
1,835
22
1,857
พัฒนาการเศรษฐกิจ
337
783
1,120
74
1,194
สถิติประยุกต์
363
920
1,283
29
1,312
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
142
601
743
30
773
ภาษาและการสื่อสาร
83
332
415
4
419
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
200
343
543
19
562
นิติศาสตร์
21
21
21
รวม
2,028
6,745
8,773
380
9,153
ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2554
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1.7 จานวนอาจารย์และบุคลากร
ปัจจุบันสถาบันมีอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนรวมทั้งหมด 679.5 คน แบ่งเป็นอาจารย์ จานวน 179.5 คน
และบุคลากรสายสนับสนุน 500 คน แยกตามหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
หน่วยงาน

อาจารย์*

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะสถิติประยุกต์
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะภาษาและการสื่อสาร
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะนิติศาสตร์
สานักวิจัย
สานักฝึกอบรม
สานักบรรณสารการพัฒนา
สานักการศึกษาระบบสารสนเทศ
สานักงานอธิการบดี
รวม

40
23
23
31
18.5
20
13.5
10.5
179.5

บุคลากร
สายสนับสนุน**
16
10
15
24
15
19
12
9
12
12
52
30
274
500

รวม
56
33
48
55
23.5
39
25.5
19.5
12
12
52
30
274
679.5

หมายเหตุ * จานวนอาจารย์นับตามตามระยะเวลาการทางานในปีการศึกษา 2553
ทางาน น้อยกว่า 9 เดือน
: ไม่นับ
ทางาน 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน : คิดเป็น 0.5 คน
ทางาน 9-12 เดือน
: คิดเป็น 1 คน
** จานวนบุคลากรสายสนับสนุน นับ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2554
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1.8 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ
แผนภูมิเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2550-2553
ล้านบาท

ปีงบระมาณ พ.ศ.

งบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ จาแนกตามงบรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553
หน่วย : บาท
งบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
รายการ
รวม
เงินแผ่นดิน
เงินรายได้
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบกลาง
รวม

SAR2553

181,995,800
35,745,800
100,229,400
111,851,000
-

6,423,300
54,368,800
22,034,200
21,283,100
66,397,300

188,419,100
90,114,600
122,263,600
133,134,100
66,397,300

429,822,000

170,506,700

600,328,700
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1.9 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของสถาบัน
สถาบัน ได้พิจารณา อยู่ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา “กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสู งและผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะปริญญาเอก”
สถาบันได้กาหนดอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถาบัน โดยสภาสถาบันพิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว คือ
อัตลักษณ์สถาบัน : “บัณฑิตมีภาวะผู้นา มีความรู้คู่คุณธรรม”
เอกลักษณ์ สถาบัน : “สิ่งอานวยความสะดวกทางการศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
(Excellent facilities)”
โดยกาหนดเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของสถาบันเพิ่มเติม คือ
- ตัวบ่งชี้ 10.1 ระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีภาวะผู้นา มีความรู้คู่คุณธรรม
- ตัวบ่งชี้ 10.2 ระบบและกลไกในการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกทางการศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้และ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต (Excellent facilities)

1.10 ตารางแสดงผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
ข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมิน
ปีการศึกษา 2552

การดาเนินงานของสถาบันใน
ปีการศึกษา 2553

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
จุดแข็ง
1.มีปรัชญา ปณิธานที่กระชับ สื่อความหมายที่ชัดเจน สถาบันได้จัดทาโครงการเพื่อส่งเสริมความเป็นพัฒนบริหาร
แนวทางเสริมจุดแข็ง
ศาสตร์ในหลายส่วน อาทิ
1. สภาสถาบันควรขับเคลื่อนความเป็น “พัฒนบริหาร - การออกแบบหลักสูตร ที่มีรายวิชาด้านการบริหารจัดการ
ศาสตร์” ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของสถาบันให้ชัดเจนยิ่งขึ้น - โครงการประกวดผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
ด้านพัฒนบริหารศาสตร์
- การสนับสนุนการเงินอุดหนุนวิจัย
- การจัดประชุมทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ผลงานของ
สถาบันต่าง ๆ
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
จุดแข็ง
1. มีการสารวจความต้องการของตลาดก่อนการ
สถาบันได้สนับสนุนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการวิจัยระดับบัณฑิต
ปรับปรุงหลักสูตร/การเปิดหลักสูตรใหม่
โดยเป็นทุน Full Scholarships ทั้งในระดับปริญญาโทและ
แนวทางเสริมจุดแข็ง
ปริญญาเอก
1. ควรหาแนวทางในการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับ
ปริญญาโทเรียนแผน ก (ทาวิทยานิพนธ์) เพิ่มมากขึ้น
จุดแข็ง
2. มีหลักสูตรที่หลากหลายที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
แนวทางเสริมจุดแข็ง
2. ควรมีวิชาที่มีการบูรณาการระหว่างคณะให้มีการ
เรียนการสอนร่วมกัน เพื่อดึงทรัพยากรบุคคลที่มีค่า
ของแต่ละคณะมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
SAR2553

อาจารย์คณะภาษาและการสื่อสาร ได้จัดสอนวิชาเสริมพ้นฐาน
ภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา โดยครอบคลุมทุกคณะ นอกจากนี้
สถาบันได้จัดทาระบบ e-Learning เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาที่
สนใจศึกษาวิชานอกหลักสูตรที่ลงทะเบียนได้ศึกษาจาก
website ด้วย
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมิน
ปีการศึกษา 2552

การดาเนินงานของสถาบันใน
ปีการศึกษา 2553

จุดแข็ง
3. มีระบบและกลไกที่ดีในการส่งเสริมให้บุคลากรทาง สถาบันได้ดาเนินการในหลายแนวทาง อาทิ
วิชาการขอตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น
- จัดเสวนา เรื่อง "พนักงานสถาบันตาแหน่งวิชาการ
แนวทางเสริมจุดแข็ง
พบปะเสวนากับผู้บริหารสถาบัน" (21 ธ.ค.53) เพื่อเปิด
โอกาสให้บุคลากรตาแหน่งวิชาการพบปะผู้บริหาร
- จัดสัมมนา เรื่อง "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการ
ขอแต่งตั้งตาแหน่งทางวิชาการ" (6 ก.ค.54)
- ทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องมี
ความชัดเจนเหมาะสมเป็นปัจจุบัน
- กาหมดมาตรการเร่งงรัดกระบวนการพิจารณา
แต่งตั้งตาแหน่งทางวิชาการ
- ปรับปรุงฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ
ประเมินผลงานทางวิชาการให้เป็นปัจจุบันตามบัญชี
รายชื่อที่ ก.พ.อ. กาหนด
จุดที่ควรพัฒนา
1.สัดส่วนนักศึกษาต่อจานวนอาจารย์ประจายังไม่
เหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มจานวนอาจารย์ประจาให้เหมาะสมกับ
ปริมาณนักศึกษา

-

-

จุดที่ควรพัฒนา
2. การเผยแพร่ผลงานวิจัยกรณีศึกษาฉบับภาษาไทยมี
น้อยเกินไป
ข้อเสนอแนะ
2. ควรส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยกรณีศึกษา
ฉบับภาษาไทยให้มากขึ้น

-

-
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สถาบันได้จัดทาแผนอัตรากาลัง 4 ปี (ปีงบประมาณ
2554-2557) โดยได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารอัตรากาลังของสถาบัน ทั้งบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนระดับคณะ/สานัก และ
กองในสานักงานอธิการบดี
มีการเจรจาและหารือร่วมกับสถาบันการศึกษาที่มี
ความสัมพันธ์กับสถาบัน ในการขอทุนให้กับอาจารย์
ของสถาบัน มีการตกลงในเบื้องต้น ซึ่งจะมีการพูดคุย
เกี่ยวกับรายละเอียดต่อไป นอกจากนั้นยังมีการเวียน
แจ้งข่าวการให้ทุนจากองค์กรต่าง ๆ ให้แก่คณะและ
สานัก
สถาบันได้สนับสนุนการจัดทากรณีศึกษาของ
คณาจารย์ โดยให้เงินสนับสนุนการจัดทากรณีศึกษา
ละ 200,000 บาท
มีการกาหนดเงื่อนไขในการให้ทุนสนับสนุนให้มีการ
จัดทากรณีศึกษา 2 ภาษา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)
เพื่อนากรณีศึกษาภาษาอังกฤษจัดเผยแพร่ใน NIDA
Case Research Journal และภาษาไทยได้เผยแพร่
ในรูปแบบของหนังสือกรณีศึกษา รวมถึงมีทุน
สนับสนุนในการแปลกรณีศึกษา จากภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาไทยด้วย
มีทุนสนับสนุนในการแปลกรณีศึกษา จาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยให้ผู้เขียนกรณีศึกษา
เป็นผู้ดาเนินการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมิน
ปีการศึกษา 2552
จุดที่ควรพัฒนา
3. การเรียนการสอนในบางหลักสูตรเน้นทฤษฎีมาก
เกินไป ควรเน้นการประยุกต์ใช้ได้จริง
ข้อเสนอแนะ
3. ควรเชิญบุคคลภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
โดยเฉพาะภาคเอกชนที่มีประสบการณ์สูง มาร่วมสอน

การดาเนินงานของสถาบันใน
ปีการศึกษา 2553
คณะมีการกาหนดแนวทางสนับสนุน อาทิ การเชิญ
บุคคลภายนอกมาร่วมสอน การให้นักศึกษาเป็นผู้ช่วยงานสอน
งานวิจัยเพื่อเพิ่มทักษะ การฝึกงาน เช่น
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ :
- มีการเชิญบุคคลจากภายนอกมาร่วมสอนเป็นประจาเพิ่ม
ทักษะและประสบการณ์ในการเรียนรู้แก่นักศึกษา
- นักศึกษาฝึกงานระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2554 ใน
หน่วยงาน เช่น ธนาคารออมสิน กรมการขนส่งทางบก
สานักงานกิจการยุติธรรม และการท่าอากาศยานดอนเมือง
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม :
- มีการเชิญบุคคลภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มี
ประสบการณ์สูงมาร่วมสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะ
ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เช่น รองเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้อานวยการฝุายตรวจรรับรอง สถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ เป็นต้น
- มีโครงการสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีการฝึกปฏิบัติเพื่อ
เพิ่มทักษะการเรียนและประสบการณ์ทางาน เช่น เป็น
ผู้ช่วยงานวิจัย ผู้ช่วยงานสอน
1) โครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นักศึกษา เช่น การศึกษาดูงานการพัฒนา
สังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด
เพชรบุรี เมื่อวันที่ 9-10 ต.ค.53
2) โครงการสัมมนาทางวิชาการสิ่งแวดล้อมวันเสาร์
เมื่อวันที่ 19 ก.พ.2554
3) โครงการฝึกปฏิบัติงานวิจัยเชิงคุณภาพในมิติของ
สังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และ
การจัดการน้า เมื่อวันที่15-16 และ 22-23 พ.ค.2554
4) การสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลในพื้นที่ตาบลหนองปลา
ไหลของนักศึกษาหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม
วิชา จส6010 เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม

จุดที่ควรพัฒนา
4. หลักสูตรที่มีนักศึกษาน้อย
ข้อเสนอแนะ
4. ควรมีวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง
หลักสูตร ให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน

SAR2553
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สถาบันมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสื่อสารไปยัง
ภายนอก ให้คนภายนอกรู้จักสถาบันมากยิ่งขึน้ โดย
เริ่มจากการอบรมเพื่อจัดทาแผนประชาสัมพันธ์เชิง
รุกร่วมกันระหว่างบุคลากรของสถาบันกับคณะ
รวมถึงมีโครงการอื่น ๆ อาทิ จัดระบบปูายและบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ , ผลิตรายการประชาสัมพันธ์ผ่าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมิน
ปีการศึกษา 2552

การดาเนินงานของสถาบันใน
ปีการศึกษา 2553

-

ระบบเครือข่าย LED, จัดทา e-mail กลุ่มเปูาหมาย,
ปรับปรุงฐานข้อมูลส่งข่าวสารนิด้า, ประมวลผลการ
เก็บรวบรวมข่าวที่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์, ประชาสัมพันธ์
แบบเจาะกลุ่มเปูาหมายเพื่อเพิ่มจานวนผู้สมัคร เฉลี่ย
ไม่ต่ากว่าเดือนละ 1 ครั้ง, เพื่อสื่อสังคมออนไลน์
(twitter facebook youtube, จัดนิด้าพบ
สื่อมวลชน, วิทยุออนลน์ เป็นต้น
คณะมีการประชุมคณะกรรมการประจาคณะโดย
พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงมีโครงการ
อาทิ มีการเชิญผู้เกี่ยวข้องมาพิจารณาหลักสูตร มี
การวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร
โดยจัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตรทั้งในระดับปริญญา
โทและปริญญาเอก

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
1. การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดยัง
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา
ข้อเสนอแนะ
1. ควรสารวจความต้องการใช้ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา เพื่อจัดสรร
ทรัพยากรให้เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา

สานักบรรณสารการพัฒนาได้รับการจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดิน เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับ
มาตรฐานโลก นอกจากนี้ ยังดาเนินการวิจัย เรื่อง การใช้
ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน เพื่อ
ทราบถึงความต้องการใช้ฐานข้อมูลต่าง ๆ

จุดที่ควรพัฒนา
2. การปฏิสัมพันธ์ทางวิชาการและวัฒนธรรมระหว่าง สถาบันได้จัดตั้งชมรมนักศึกษานานาชาติ และสถาบันได้จัด
นักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างชาติ
โครงการกิจกรรมสร้างสรรค์/ประชุมการจัดทกิจกรรมสโมสร
ข้อเสนอแนะ
นักศึกษา โดยนักศึกษาจากแต่ละชมรมเข้าร่วม
2. ควรมีแผนการจัดกิจกรรมลักษณะ Colloquium
Series ให้กับนักศึกษาต่างชาติ และนักศึกษาไทยที่
นิด้า พูดคุยกันทางวิชาการและจัดกิจกรรม
นันทนาการทางวัฒนธรรมอย่างสม่าเสมอ
จุดที่ควรพัฒนา
3. กิจกรรมนักศึกษาในการพัฒนาสังคม
ข้อเสนอแนะ
3. ควรนาต้นแบบของ “โครงการประชาร่วมใจคืน
ความสดใสให้คลองแสนแสบ” มาขยายผลในการจัด
กิจกรรมเพื่อสังคมชุมชนในลักษณะอื่นๆ
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ระดับคณะจัดกิจกรรม CSR ของคณะ โดยให้มีนักศึกษาเข้า
ร่วม และให้มีกิจกรรมในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการให้นักศึกษา
มีส่วนร่วมกับชุมชน แต่ละคณะมีมาตรการ/กิจกรรม อาทิ
- คณะสถิติประยุกต์จัดโครงการอบรมอินเทอร์เน็ตเพื่อ
ผู้สูงอายุ, กิจกรรมการเรียนรู้การใช้ซอฟท์แวร์ SPSS
- คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการปลูก
ปุาชายเลนของนักศึกษาหลักสูตรการจัดการ
สิ่งแวดล้อมภาคพิเศษ
- คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัโดครงการHROD TALK,
โครงการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าในกิจกรรมต่าๆง
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ข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมิน
ปีการศึกษา 2552

การดาเนินงานของสถาบันใน
ปีการศึกษา 2553
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย

จุดแข็ง
1. มีแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ควรเชิญนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นระดับชาติ และ
นานาชาติมาสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
อย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์มีความสนใจทา
วิจัย

สถาบันจัดประชุมวิชาการในวันสถาปนาสถาบัน1 เมษายน
เป็นประจาทุกปี เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการ, โครงการ
NIDA Research Excellent Forum , การจัดประชุมสัมมนา
กรณีศึกษาระดับนานาชาติ (จัดวันที่ 8-9 ก.ย.2554)
นอกจากนั้นได้มกี ารประกวดผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจาปี 2554, การประกวดผลงาน
วิชาการระดับชาติ ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจาปี2554

จุดแข็ง
2. มีการให้รางวัลสาหรับผลงานที่ได้ตีพิมพ์ในระดับ สถาบันมอบหมายให้กองบริการการศึกษาพิจารณาถึงความ
นานาชาติ
เหมาะสมในการกาหนดลิขสิทธิ์ผลงานวิทยานิพนธ์ โดยเป็น
แนวทางเสริมจุดแข็ง
ลิขสิทธิ์ร่วมระหว่างสถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา
2. ควรทบทวนนโยบายการผลิตผลงานวิจัยร่วม
โดยเฉพาะบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
โดยใช้หลักปฏิบัติสากล เช่น การใส่ชื่อร่วมของทั้ง
นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
จุดที่ควรพัฒนา
1.สถาบันและคณะควรประชาสัมพันธ์ให้กับศิษย์เก่า สถาบันดาเนินกิจกรรมในหลายทางเพื่อประชาสัมพันธ์ อาทิ
ให้มากขึ้น เกี่ยวกับกิจกรรมเชิงวิชาการของสถาบัน
- โครงการกองทุนนิด้าพัฒนา
และคณะ
- โครงการสถานีวิทยุสาธารณะนิด้า โดยมี 2 รายการ คือ
ข้อเสนอแนะ
รายการวิทยุออนไลน์ผ่านทา website ของสถาบัน
1.ฝุายประชาสัมพันธ์ของคณะควรดาเนินการเชิงรุกให้ http://tv.nida.ac.th และรายการนานาสาระความรูจ้ าก
มากขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ศิษย์เก่าทราบ
นิด้า ผ่านทางวิทยุ FM 99.5 MHz เพื่อประชาสัมพันธ์
- โครงการประชาสัมพันธ์สถาบันผ่านรายการโทรทัศน์ โดยมี
2 รายการ คือ รายการสมัชชาประเทศไทย ปัจจุบันชื่อ ที่นี่
เสรีไทย(ทางเคเบิ้ลทีวี ช่องสุวรรณภูม)ิ และรายการ ปัญญา
แผ่นดิน (ทางเคเบิ้ลทีวี ช่องสยามไท)
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จุดแข็ง
1. มีผลการดาเนินการด้านบริการวิชาการและวิชาชีพ แก่สังคมที่เด่นชัด โดยมีจานวนกิจกรรม/โครงการ
จานวนมาก มีหน่วยงานที่มีหน้าที่เฉพาะในการ
ให้บริการวิชาการ (สานักฝึกอบรม และศูนย์เฉพาะทาง)
2. มีการบริการวิชาการที่โดดเด่นสอดรับกับหลักการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ตอบสนองต่อความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน
ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับชาติ
แนวทางเสริมจุดแข็ง
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ข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมิน
ปีการศึกษา 2552
จุดที่ควรพัฒนา
1.การบูรณาการการบริการวิชาการเข้ากับพันธกิจอื่น
ของสถาบัน
ข้อเสนอแนะ
1.ควรจัดทาแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการ
บริการทางวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอน
และการวิจัย และนาไปประเมินสัมฤทธิ์ผลในภาพรวม
ของสถาบัน

การดาเนินงานของสถาบันใน
ปีการศึกษา 2553
เบื้องต้นสานักฝึกอบรมได้ปรับปรุงแบบคาขอจัดฝึกอบรมโดย
เพิ่มการกรอกข้อมูลด้านการบูรณาการการบริการวิชาการ เพื่อ
เป็นการเก็บรวมรวบข้อมูลการจัดหลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ ว่ามี
เนื้อหาที่นาไปเชื่อมโยงการเรียนการสอน หรือการวิจัยทั้งนี้ ใน
ด้านแนวทาวการดาเนินงานเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการบูรณา
การ สถาบันได้แต่งตั้งคณะทางานพัฒนาระบบขึ้น ซึ่ง
คณะทางานแบ่งเป็น 8 ชุด รับผิดชอบแนวทางการดาเนินงานใน
แต่ละตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะทางานชุดที5่ กาหนดให้
พิจารณาแนวทางการบูรณาการงานตามพันธกิจหลักของสถาบัน

องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
จุดแข็ง
1. รูปแบบการจัดกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมยัง นอกจากกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมตามวันสาคัญทาง
ยึดการจัดตามวันสาคัญในเทศกาลต่าง ๆ
ศาสนาหรือเทศกาลแล้ว สถาบันได้จัดทาโครงการที่ส่งเสริม
แนวทางเสริมจุดแข็ง
ศิลปวัฒนธรรม อาทิ
1. ควรจัดกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมบูรณาการ
- โครงการประกวดภาพถ่าย/ภาพจิตรกรรม กิจกรรม
กับภารกิจอื่น เช่น การจัดสวนด้วยพันธุ์ไม้ไทย การ
ส่งเสริมและวัฒนธรรม
วิจัยเกี่ยวกับสังคมที่มีวัฒนธรรมหลากหลายหรือ
- โครงการมุทิตาจิต 85 ปี อังคาร กัลยาณพงศ์ ศิลปินที่
เศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมการใช้ภาษาไทยที่
มีการยอมรับในระดับชาติ ซึ่งภายในงานมีการอ่าน
ถูกต้อง
บทกวี แสดงหนังตะลุง และมีการเสวนาในหัวข้อ
“ทาอย่างไรจะรักษาอุดมคติไว้ได้อย่างมั่นคง”
- โครงการประกวดคาขวัญการรณรงค์วัฒนธรรมตรงต่อเวลา
- กิจกรรม Homecoming day “รศ. ชื่นบาน
สานสัมพันธ์ งานคืนถิ่น” ของคณะรัฐประศาสน
ศาสตร์ โดยนักศึกษากาหนด theme การจัดกิจกรรม
ที่มุ่งเน้นการการสร้างบรรยากาศแบบวัฒนธรรมไทย
แบบย้อนยุค ขบวนพาเหรดแต่งกายแบบไทยและ
การแสดงพื้นเมืองนักศึกษาภูมิภาค
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
1. สภาสถาบันมีส่วนสาคัญในการกาหนดนโยบายและ
การขับเคลื่อนสถาบันให้สามารถแข่งขันได้ในระดับ
สากล
2. ผู้บริหารมีภาวะผู้นาสูง มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการ
พัฒนาสถาบันสู่ World Class University
แนวทางเสริมจุดแข็ง
-
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ข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมิน
ปีการศึกษา 2552
จุดที่ควรพัฒนา
1. การจัดทาแผนและการประเมินผลความสาเร็จของ
การจัดการความรู้
ข้อเสนอแนะ
1. ควรปรับปรุงวิธีการประเมินผลสาเร็จของการจัดการ
ความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรกาหนด KPI ให้
เหมาะสม เน้นผลลัพธ์และตัวชี้วัดเชิงคุณภาพมากกว่า
เชิงปริมาณ
จุดที่ควรพัฒนา
2. การจัดทา Strategy Map ของหน่วยงานระดับคณะ
หรือเทียบเท่า
ข้อเสนอแนะ
2. มีบางคณะทา Strategy Map ได้ดี ควรใช้
กระบวนการจัดการความรู้ ถ่ายทอด เพื่อให้คณะอื่น
สามารถดาเนินการได้อย่างมีคุณภาพ หรือพัฒนา
ศักยภาพของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนให้
สามารถใช้ Balanced Scorecard เป็นเครื่องมือได้
อย่างมีประสิทธิผล

การดาเนินงานของสถาบันใน
ปีการศึกษา 2553
สถาบันมีการปรับการติดตามและประเมินผลการดาเนินการ
จัดการความรู้ของสถาบันตามโครงสร้างของแผนที่ปรับใหม่
โดยเน้นตามกลยุทธ์ที่มงุ่ เน้น ได้แก่ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาด้าน
การเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ ซึ่งจะติดตาม
จากแผนการจัดการความรู้ระดับหน่วยงาน 18 หน่วยงาน

สถาบันจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การถ่ายทอดแผน
กลยุทธ์ของสถาบันสู่ระดับหน่วยงาน และการจัดทาStrategy
Map ของหน่วยงาน” วันที่ 31 มีนาคม 2554 โดยเชิญ
รองศาสตราจารย์ สุรสิทธิ์ วชิรขจร คณบดีคณะพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม บรรยายให้ความรู้ ซึ่งเชิญผู้บริหารคณะ/สานัก
เลขานุการคณะ/สานัก ผู้อานวยการกอง/สานักงาน และผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนความรู้ เกี่ยวกับการจัดทาแผนกลยุทธ์
การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2553–2556) สู่ระดับ
หน่วยงาน และการจัดทา Strategy Map ของหน่วยงาน

จุดทีค่ วรพัฒนา
3. ระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล
- กองบริหารทรัพยากรบุคคลได้รายงานผลการประเมินการ
ข้อเสนอแนะ
ปฏิบัติราชการของบุคลากร
3. ควรสนับสนุนให้ฝุายทรัพยากรบุคคลทาวิจัยสถาบัน
1) ประเภทผู้บริหารระดับสถาบันรายงานต่อสภา
เพื่อประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ
สถาบัน
โดยเฉพาะเมื่อมีการออกระเบียบข้อบังคับใหม่ ๆ หรือ
2) ประเภทวิชาการที่ไม่ได้ดารงตาแหน่งบริหาร นาผล
การกาหนด OUTPUT เพื่อการประเมินผลการ
จากคณะกรรมการกลั่นกรองของแต่ละคณะ/สานัก
ปฏิบัติงานของบุคลากร และการประเมินผลการ
เสนออธิการบดี
ปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง เป็นต้น
3) กองในสานักงานอธิการบดี เสนอคณะกรรมการ
กลั่นกรองระดับกองใน สอธ.
ซึ่งสถาบันได้ดาเนินการประเมินผลเพื่อต่อสัญญาจ้างของ
พนักงานสถาบันสายวิชาการและสายสนับสนุน ดังนี้
1) รายงานผลการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กบค.) ทุก
รายที่มีการประเมิน
2) ดาเนินการปรับ/ทบทวนประกาศของสถาบันในเรื่อง
การต่อสัญญาจ้าง โดยการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการ
ต่อสัญญาจ้างชองสายวิชาการสายวิชาการ เรื่อง
งานวิจัยในส่วนที่ 5 และส่วนที่ 6 ให้ใช้ร่วมกันได้ แต่
ให้วัดระดับคุณภาพในระดับงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมิน
ปีการศึกษา 2552

การดาเนินงานของสถาบันใน
ปีการศึกษา 2553
3) สัญญาจ้าง และการค้าประกัน ให้มีความยืดหยุ่นใน
เรื่องหนังสือสัญญาจ้าง และการค้าประกัน แต่
สาหรับกระบวนการประเมินผลเพื่อต่อสัญญาจ้างให้
ดาเนินการรอบสัญญาจ้างเดิมตามประกาศสถาบันฯ
ที่ใช้ในปัจจุบันการติดตามประเมินผลภายหลังการ
กาหนดแบบประเมินฉบับใหม่
ทั้งนี้ สถาบันมีแผนการทาวิจัยด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทั้งระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ดังนี้
1) โครงการกากับดูแลสถาบันตามหลักธรรมาภิบาล
2) โครงการวิจัย : การติดตามและประเมินผลระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน สพบ.
3) โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
ระบบการบริหารงานบุคคล สพบ.
4) โครงการวิจัย : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของ
บุคลากรใน
5) โครงการศึกษาอัตราค่าตอบแทน สวัสดิการและ
สิ่งจูงใจในการปฏิบัติงานของสถาบัน

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
1.การบริหารจัดการที่เน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น
คณะต่างๆ มีการใช้ห้องเรียนในอาคารสยามบรมราช
กุมารีร่วมกัน
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1.ควรมีการสรุปผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจาก
การใช้ทรัพยากรร่วมกันในสถาบัน
จุดที่ควรพัฒนา
1.เตรียมเอกสารหลักฐาน เช่น บันทึกรายงานการ
ประชุม ฝุายทีเ่ กี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะ
1.เตรียมเอกสารหลักฐาน เช่น บันทึกรายงานการ
ประชุม ฝุายที่เกี่ยวข้อง

สถาบันได้กาหนดมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟูาขึ้น โดย
เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปริมาณการใช้ไฟฟูาต่อพื้นที่ พบว่า ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ลดลง ร้อยละ 8% เมื่อเทียบกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (ทั้งนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2552
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2551)

กองคลังและพัสดุ และกองแผนงานรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เสนอ

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
1. บุคลากรสถาบันเกือบทั้งหมดได้เข้ารับการอบรม
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. การสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพระหว่าง
สถาบัน ควรมีแผนการดาเนินการในระยะยาว

SAR2553

ปัจจุบันสถาบันมีเครือข่ายด้านประกันคุณภาพ 3 แห่ง
คือ
- MOU ด้านการประกั นคุณภาพการศึกษา ระหว่างสถาบัน
กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
- MOU ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างสถาบัน
กับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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ข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมิน
ปีการศึกษา 2552

การดาเนินงานของสถาบันใน
ปีการศึกษา 2553
- MOU ด้านการจัดกิจกรรมวิชาการและด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยมีมหาวิทยาลัย 8 แห่งร่วมลงนาม
โดยสถาบันได้จัดกิรรมร่วมกับเครือข่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา ดังนี้
- โครงการสัมมนาเรื่อง
“แนวทางการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2553” วันที่ 17 มกราคม 2554
- โครงการอบรมเรื่อง “การเขียนและจัดทารายงานประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจาปีการศึกษา 2553”
วันที่ 14 มีนาคม 2554
- โครงการสัม มนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาระหว่างสถาบัน
ประจาปีการศึกษา 2553 วันที่ 15-16 มีนาคม 2554
นอกจากนี้ ยังขยายการสร้างเครือข่าย อาทิ การเตรียมจัดพิธี
ลงนาม MOU ระหว่างสถาบันกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ในเดือนกันยายน 2554

จุดแข็ง
2. มีการพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาใช้เอง เพื่อใช้ในการ
จัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถาบัน
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา
1.การเขียน SAR
ข้อเสนอแนะ
2.ควรวางแผนและจัดกระบวนการเพื่อจัดทา SAR ให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถสื่อผลการดาเนินงานได้
ครบถ้วนสมบูรณ์

SAR2553

สานักการศึกษาระบบสารสนเทศเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้าน
การพัฒนาระบบสารสนเทศของสถาบัน รวมถึงระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยสถาบันมีการ
ติดตามการกรอกข้อมูลในระบบ QAIS ผ่านการประชุมติดตาม
2 เดือน/ครั้ง
สถาบันได้แต่งตั้งคณะทางานพัฒนาระบบคุณภาพขึ้น โดยมี
คณะทางานย่อย 8 ชุด เพื่อพิจารณาแนวทางการดาเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ประธานคณะทางานจะเสนอ
รายงานต่อ ทคอ.แผน เป็นระยะ ซึ่ง ทคอ.แผน ได้กาหนดให้
คณะ/สานัก/คณะทางานต่าง ๆ รายงานผลความก้าวหน้าการ
ดาเนินงาน SAR ระดับคณะ/สานัก/สถาบัน เป็นวาระสืบเนื่อง
โดย ทคอ.แผน ทุกครั้ง โดยสลับระหว่างระดับสถาบันและ
ระดับคณะ/สานัก ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการดาเนินงานที่สามารถ
เชื่อมโยงระหว่างระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน
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SAR2553
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บทที่ 2
ผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้
การประเมินคุณภาพการศึกษา

SAR2553
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2.1 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา จากการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. สถาบันมีการกาหนดทิศทางทีช่ ัดเจนในการพัฒนา
1. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในประชาคมนิด้าควร
สถาบัน
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. สถาบันมีการจัดทาแผนที่กลยุทธ์ (Strategy map) ทั้ง
ในระดับสถาบัน และระดับคณะ/สานัก
3. สถาบันมีระบบและกลไกการติดตามผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี และมีการตรวจเยี่ยมโดย
ผู้บริหารเป็นประจาอย่างต่อเนื่อง
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. คณาจารย์ของสถาบันมีศักยภาพสูง ทั้งทางด้านคุณวุฒิ 1. ส่งเสริมให้อาจารย์นาประสบการณ์จริงมาประยุกต์ใช้ใน
การศึกษา และคุณวุฒิทางวิชาการ
การเรียนการสอน
2. หลักสูตรเป็นที่ต้องการของตลาดและตอบสนองความ 2. พัฒนาหลักสูตรให้รองรับการเป็นประชาคมอาเซียนใน
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
อนาคต
3. สถาบันมีห้องสมุดเพื่อการวิจัยในสาขาพัฒนบริหาร
3. พัฒนาห้องสมุดไปสู่การเป็นห้องสมุดดิจิทัลต่อไป
ศาสตร์ มีความทันสมัย เหมาะสมกับการเรียนระดับ
บัณฑิตศึกษา
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. สถาบันมีสิ่งอานวยความสะดวก ทั้งด้านการเรียน ด้าน 1. ส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม
กีฬา ด้านสุขภาพ รวมถึงด้านคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
โดยถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากห้องเรียน สู่ชุมชนและสังคม
อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
และติดตามผลให้เกิดในทางปฏิบัติ
2. ศิษย์เก่าและสถาบันมีความสัมพันธ์ที่ดี
2. สร้างเครือข่ายนักศึกษา/ศิษย์เก่า โดยมีกิจกรรมทาง
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. คณาจารย์ของสถาบันมีศักยภาพสูงในการทางานวิจัย
1. สถาบันควรส่งเสริมให้ อาจารย์ นักวิจัย หรือนักศึกษา
จึงทาให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ
เข้าถึงแหล่งทุนวิจัยชั้นนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. สถาบันมีการกาหนดงบประมาณเพื่อสนับสนุนพันธกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถสู่ระดับสากล
ด้านการวิจัยอย่างชัดเจน
2. สถาบันควรสร้างแนวทางให้อาจารย์ นักวิจัย หรือ
นักศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย เพื่อเป็น
องค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. สถาบันมีการสารวจความต้องการการฝึกอบรมจาก
1. สถาบันควรสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เพื่อ
ทางการให้บริการวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
นามาจัดทาเป็นแผนการดาเนินงานประจาปี จึงทาให้มี
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและก้าวสู่การเป็นสถาบันแห่งการ
รูปแบบการให้บริการวิชาการที่หลากหลาย และตอบสนอง เรียนรู้ระดับสากล
ความต้องการของสังคม
2. สถาบันควรสนับสนุนให้คณาจารย์ เชื่อมโยงการบริการ
วิชาการแก่สังคมให้เข้ากับภารกิจด้านการเรียนการสอน
การวิจัยหรือการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
SAR2553
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องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. สถาบันมีการส่งเสริมกิจกรรมทานุบารุงศิลปะและ
1. สถาบันควรมีการบูรณาการกิจกรรมด้านการทานุบารุง
วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
ศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนทั้งในและนอกหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันมีประสบการณ์ มี
1. สถาบันควรกาหนดประเด็นความรู้ ให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพสูง และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ในการนาสถาบันก้าว บุคลากรแต่ละกลุ่ม เพื่อให้มองเห็นประเด็นความรู้ที่ชัดเจน
สู่การเป็นสถาบันการศึกษาระดั-บสากล
และสามารถนาหลักการจัดการความรู้มาใช้ตรงกับงาน
2. สถาบันให้ความสาคัญกับกิจกรรม KM โดยมีการจัด
ประจาของแต่ละบุคคลได้
กิจกรรมต่อเนื่อง
3. สถาบันได้วางกรอบและแนวทางในการบริหารความ
เสี่ยง และมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ดาเนินการในส่วน
ที่รับผิดชอบ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดู
ภาพรวมทั้งสถาบัน ทาให้การบริการจัดการความเสี่ยงไปใน
ทิศทางเดียวกันทั้งองค์การ
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. สถาบันมีระบบ MIS ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลแบบ real 1. นาระบบสารสนเทศที่มีอยู่มาใช้ในกลุ่มผู้บริหารเพิ่มขึ้น
time ผู้บริหารสามารถนามาเป็นข้อมูลประกอบการ
เพือ่ ให้สามารถนาข้อมูลที่มีมาใช้ในการบริหารงานได้อย่างมี
ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว
ประสิทธิภาพ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับของสถาบันตระหนักและ 1. ส่งเสริมให้บุคลากรของสถาบันมีความเข้าใจในการ
เห็นความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ให้ความ ประกันคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น บุคลากรมีเวทีได้
ร่วมมือในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านกิจกรรม KM ด้านการ
2. สถาบันมีการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ประกันคุณภาพให้แก่บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่องและ 2. สร้างค่านิยมคุณภาพแก่บุคลากรทุกระดับ จนกลายเป็น
ทั่วถึง
วัฒนธรรมคุณภาพขององค์กร และเป็นส่วนหนึ่งในการ
ทางานตามปกติ
3. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีการดาเนินการอยู่เดิม ให้
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากแต่ละระบบ ในการเรียกรายงาน
ข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานการประกัน
คุณภาพ ทั้งในระดับสถาบันและระดับคณะ/สานัก
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องค์ประกอบ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
: กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

มีการดาเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ

มีการดาเนินการ
8 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
สถาบันมีผลการดาเนินงาน 8 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้

เกณฑ์มาตรฐาน 1 มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบั น โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554)
สถาบันมีการ จัดทาแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ.2553 –2556 ) ที่สอดคล้องกับนโยบายสภาสถาบัน ซึ่งที่ประชุม
สภาสถาบัน ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554 (สกอ.1.1–1.1) ได้กาหนดนโยบายสภาสถาบัน ออกเป็น 7 ด้าน
ดังนี้
1. ด้านการพัฒนาอาจารย์/ผู้บริหาร
2. ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. ด้านการตอบสนองความต้องการของสังคม
4. ด้านการวิจัย
5. ด้านบริหารจัดการ
6. ด้านเครือข่ายและศิษย์เก่า
7. ด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
เพื่อให้สถาบันมีแนวทางในการดาเนินงาน อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
การมีส่วนร่วมของที่ประชุมคณะ/สานัก และหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลากรภายในหน่วยงาน
- ที่ประชุม ทคอ.แผน ซึ่งมีรองอธิการบดีฝุายวางแผน เป็นประธาน รองอธิการบดีฝุายวิชาการ รองอธิการบดี
ฝุายบริหาร ผู้บริหารของคณะ/สานัก และผู้อานวยการกอง/สานักงาน เป็นกรรมการ
- ที่ประชุม ทคอ . ซึ่งมีอธิการบดีเป็นประธาน รองอธิการบดีฝุายวิชาการ รองอธิการบดีฝุายบริหาร
รองอธิการบดีฝุายวางแผน ผู้บริหารของคณะ/สานัก และผู้อานวยการกอง/สานักงาน เป็นกรรมการ
- ที่ประชุมสภาสถาบัน มีนายกสภาสถาบันเป็นประธาน และยังมีคณะก รรมการจากทั้งภายในสถาบัน และ
ภายนอกสถาบัน มีส่วนร่ วมในแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ.2553–2556) และแผนดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบ จากที่ประชุม
สภาสถาบัน ครั้งที่ 2/2554 (พิเศษ) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 วาระที่ 5.3 (สกอ.1.1–1.2)
แผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ.2553–2556) เชื่อมโยงกั บข้อมูลทั้งภายใน (Internal Factor) และภายนอกสถาบัน
(External Factor)
ข้อมูลภายในสถาบัน (Internal Factor) ประกอบด้วย
1) นโยบายสภาสถาบันดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น
2) พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ .ศ.2509 มาตรา 5 ให้จัดตั้งสถาบันวิชาการชั้นสูงขึ้น
เรียกว่า “สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ” มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการบริหารและการพัฒนา ทาการวิจัย
ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
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3) แผนพัฒนาระยะยาว 15 ปี สถาบันบั ณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ .ศ.2551- 2565 ซึ่งสถาบันได้จัดทา
แผนพัฒนาฯ ให้สอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาคมทั้งภายในภายนอกสถาบัน มีการแต่งตั้งคณะทางานฯ ซึ่งเป็นผู้แทนจากทุกหน่วยงานของสถาบัน เชิญ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายพิเศษ เพื่อให้ความรู้แก่คณะทางาน มีการประชุมระดมความคิดเห็นของคณะทางา น โดย
ใช้ข้อมูลและข้อเท็จจริงประกอบ มีการจัดระดมความคิด เพื่อยกร่างแผนพัฒนาฯ นาเสนอที่ประชุม ทคอ.แผน, ที่ประชุม
ทคอ. และที่ประชุ มสภาสถาบัน ครั้งที่ 3/2552 วันที่ 31 มีนาคม 2552 มีอนุมัติแผนดังกล่าว โดยแผนพัฒนาฯ มีการ
กาหนดปรัชญา ปณิธาน ค่านิยมร่วม วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถาบัน (SWOT
Analysis) เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของสถาบัน (สกอ.1.1–1.3)
4) จุดเด่นของสถาบัน คือ กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะ
ระดับปริญญาเอก
5) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถาบัน (SWOT Analysis)
6) ข้อมูลจากการสารวจความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
7) ทบทวนแผนงาน/โครงการของสถาบัน และหน่วยงาน
ข้อมูลภายนอกสถาบัน (External Factor) ประกอบด้วย
1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ซึ่งสถาบัน เล็งเห็นความสาคัญของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) จึงพัฒนาสถาบันให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
2) แผนการบริหารราชการ แผ่นดิน พ.ศ.2552–2554 สถาบันมีภาร กิจที่สอดคล้องกับนโยบายที่ 3 นโยบาย
สังคมและคุณภาพชีวิต นโยบายย่อยที่ 3.1 นโยบายการศึกษา และนโยบายที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย
และนวัตกรรม นโยบายย่อยที่ 6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนวพระราชดาริ การวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งงานวิจัยขั้นพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต์
3) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันมีภารกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การผลิตและ
พัฒนาคุณภาพกาลังคนรองรับการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ยุทธศาสตร์การขยายโอกาสการ
เข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอด
องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม (สกอ.1.1–1.4)
4) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ซึ่งสถาบันได้เห็นความสาคัญและความ
จาเป็นในการกาหนดทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษา จึงได้นาแนวคิดเรื่องการวางแผนพัฒนาสถาบันระยะยาว และกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551-2565 ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามาประกอบการจัดทา
แผนพัฒนาระยะยาว 15 ปี ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2551-2565
5) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) สถาบันได้กาหนดผลลัพธ์ที่สอดคล้อง
กับเปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) ดังนี้ (1) เพื่อผลิต
กาลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ (2) เพื่อขยายการผลิตกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ
สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ (3) เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้
และสร้างนวัตกรรมที่นาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทั้งถิ่นและประเทศ (4) เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน /
ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
สถาบันได้นาข้อมูลทั้งภายใน (Internal Factor) และภายนอกสถาบัน (External Factor) มาจั ดทาแผนกลยุทธ์
4 ปี (พ.ศ.2553–2556) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สกอ.1.1–1.5) ประกอบด้วย
1. ปรัชญา
2. ปณิธาน
3. วิสัยทัศน์
4. พันธกิจ
5. ค่านิยมร่วม
6. สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของสถาบัน (SWOT Analysis)
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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8. เปูาประสงค์ ผลผลิต กลยุทธ์ โครงการ และผู้รับผิดชอบ
9. ค่าเปูาหมายตัวชี้วัด ซึ่งประกอบไปด้วย เปูาประสงค์ ผลลัพธ์ ผลผลิต ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน ปีงบประมาณ
พ.ศ.2550–2552 และค่าเปูาหมายปี 2553-2556


เกณฑ์มาตรฐาน 2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
สถาบันจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของสถาบันสู่ระดับหน่วยงาน และการจัดทา
Strategy Map ของหน่วยงาน” วันที่ 31 มีนาคม 2554 ซึ่งเชิญผู้บริหารคณะ/สานัก เลขานุการคณะ /สานัก ผู้อานวยการ
กอง/สานักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนความรู้ เกี่ยวกับการจัดทาแผนกลยุทธ์ การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ.
2553–2556) สู่ระดับหน่วยงาน และ การจัดทา Strategy Map ของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ
และนาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก
รองศาสตราจารย์ สุรสิทธิ์ วชิรขจร คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้ อม บรรยายให้ความรู้เกี่ ยวกับแผนกลยุทธ์ 4 ปี
โดยเริ่ม ตั้ง แต่ความเป็นมา ขั้นตอน กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ 4 ปี และให้ผู้เข้าร่วมอบรมระดมสมองเพื่อกาหนด
หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด (ตาราง OS) ช่วงบ่ายบรรยาย เกี่ยวกับ Balance Scorecard และการจัดทา Strategy Map
และให้ผู้เข้าร่วมอบรมทา Strategy Map ของแต่ละหน่วยงาน (สกอ.1.1–2.1) เมื่อผู้บริหารสื่อสารทาความเข้าใจกับ
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง และผู้ให้การสนับสนุนได้ตระหนักถึงการมีเปูาหมายร่วมกั น โดยให้มีความ
รับผิดชอบในบทบาทและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และนาไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยมีการจัดทาคารับรองการ
ปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับผู้บริหารคณะ /สานัก /หน่วยงาน เพื่อมอบหมายตัวชี้วัด และ
เปูาหมายตัวชี้วัดให้แต่ละหน่วยงานดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม (สกอ.1.1–2.2)
นอกจากนั้น สถาบันยังมีช่องทาง การถ่าย ทอดแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ.2553–2556) สู่ระดับหน่วยงาน ผ่านที่
ประชุม ทคอ .แผน, ที่ประชุม ทคอ ., ที่ประชุมสภาสถาบัน และสถาบันได้เผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบ ICS ซึ่งเป็น
Intranet ของสถาบัน พร้อมจัดพิมพ์เป็นเล่มแจกทุกหน่วยงานภายในสถาบัน
ทั้งนี้ ผู้บริหารคณะ/สานัก /หน่วยงาน สื่อสาร ทาความเข้าใจ เพื่อ ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ.2553–2556)
ให้บุคลากรของคณะ/สานัก/หน่วยงาน ทราบผ่านที่ประชุมคณะ/สานัก/หน่วยงาน และจัดบุคลากรเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของสถาบันสู่ระดับหน่วยงาน และการจัดทา Strategy Map ของหน่วยงาน” วันที่ 31
มีนาคม 2554 เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2553 – 2556) ของสถาบัน และนาไป
จัดทาเป็นแผนกลยุทธ์ 4 ปี ของคณะ/สานัก/หน่วยงานได้

เกณฑ์มาตรฐาน 3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันได้นาเครื่องมือการบริหารจัดการ ที่เรียกว่า Balance Scorecard มาช่วยในการจัดทา แผนกลยุทธ์ 4 ปี
(พ.ศ.2553–2556) โดยนาเปูาประสงค์ของสถาบันมาเป็นส่วนหนึ่ งในการจัดทาแผนที่กลยุทธ์สถาบัน (NIDA Strategic
Map) (สกอ.1.1–3.1) ซึ่งประกอบไปด้วย 4 มิติ คือ
มิติที่ 1 เปูาหมายสูงสุดของสถาบัน (Ultimate Goal) คือ พัฒนาสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนา
มิติที่ 2 ผู้เกี่ยวข้อง (Stake Holders) คือ คณาจารย์ นักวิจัย ผลิตผลงาน และเผยแพร่ผลงานมากขึ้น เสริมสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการในระดับชาติ /นานาชาติ ประชาคมมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของสถาบัน
เครือข่ายความร่วมมือกับศิษย์เก่า
มิติที่ 3 กระบวนการภายใน (Internal Process) ประกอบด้วยประเด็นย่อย คือ 3.1) Academic Excellence
ประกอบด้วย หลักสูตรที่บูรณาการทั้งระดับสถาบันและคณะ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางการวิจัย ปรับปรุงหลักสูตรด้านการ
บริหารและการพัฒนาให้มีคุณธรรมและสอดคล้องความต้องการของสังคม ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ส่งเสริมการพัฒนาสาขาวิชา /
หลักสูตรใหม่ ๆ และส่งเสริมและพัฒนาการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาวิชาการต่าง ๆ ของสถาบัน 3.2) Management
Excellence ประกอบด้วย ส่งเสริมและพัฒ นาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและพัฒนาภารกิจหลักให้
ตอบสนองความต้องการของสังคม ปรับโครงสร้างให้เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจ และปลูกฝังค่านิยมร่วม
WISDOM
3.3) Service Excellence ประกอบด้วย บริการทางวิชาการครบวงจรและบูรณาการการฝึกอบรมกับหลักสูตรในแต่ ละ
สาขาวิชาบูรณาการตลาดเชิงรุกและพัฒนาช่องทางนาบริการ/ผลิตภัณฑ์ออกสู่สังคม ส่งเสริมและพัฒนาบริการ/ผลิตภัณฑ์
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มิติที่ 4 ทรัพยากรองค์การ (Resource) คือ คณาจารย์มีภาระงานเหมาะสมและยืดหยุ่นบุคลากรมีความสามารถ
และศักยภาพสูง มีคุณธรรม นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ/คอมพิวเตอร์ระดับดี นักศึกษามีความสามารถ
และศักยภาพสูง ส่งเสริมให้มีนักวิชาการชาวต่างประเทศเพิ่มขีดความสามารถในการระดมทรัพยากร พัฒนาด้านกายภาพ
ให้มีประสิทธิภาพ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT)
สถาบันทา NIDA Strategy Map กาหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPIs) และเปูาหมายตัวชี้วัด
(Target) ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี เรียบร้อยแล้ว จึงแปลงแผนกลยุทธ์ 4 ปี เป็นแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ .ศ.
2554 ซึ่งแผนดังกล่าว ประกอบไปด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทนา เกี่ยวกับกระบวนการจัดทาแผน ฯ ส่วนที่ 2 สรุป
งบประมาณรวมของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(งบปร ะมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ ) ส่วนที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน/เปูาประสงค์/กลยุทธ์/แผนงาน–โครงการ/ตัวชี้วัด/เปูาหมายตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ส่วนที่ 4 ปฏิทินการติดตามและประเมินผล การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ .ศ.2554 เพื่อเป็น
แนวทางในการดาเนินงานให้บรรลุภารกิจของสถาบัน ทั้ง 4 ภารกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ (สกอ.1.1–3.2)

เกณฑ์มาตรฐาน 4 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อ
วัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
สถาบันมีการกาหนดตัวชี้วัด (KPIs) และเปูาหมายตัวชี้วัด (Target) ในแต่ละตัวชี้วัด เพื่อใช้ในการวัดความสาเร็จ
ของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี ซึ่งสถาบันดาเนินการกาหนดตัวชี้วัด (KPIs) และ
เปูาหมายตัวชี้วัด (Target) พร้อมกับการจัดทาแผนกลยุทธ์ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี และ กาหนดตัวชี้วัด
(KPIs) และเปูาหมายตัวชี้วัด (Target) ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี สถาบันส่งเสริมให้ผู้บริหาร
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มีส่วนร่วมในการจัดทาตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย เช่น
ที่ประชุม ทคอ.แผน ครั้งที่ 12/2553 วันที่ 8 ธันวาคม 2553 วาระที่ 4.2 ร่างแผนกลยุทธ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ (พ.ศ. 2553-2556 (สกอ.1.1–4.1) ซึ่งที่ประชุมมีการแก้ไขตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายตัวชี้วัดบางตัวชี้วัด
ที่ประชุม ทคอ. ครั้งที่ 17/2553 วันที่ 22 ธันวาคม 2553 วาระที่ 5.3 ร่างแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ.2553-2556)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สกอ.1.1–4.2)
ที่ประชุม ทคอ. ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 12 มกราคม 2554 วาระที่ 3.1 ร่างแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ.2553-2556)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สกอ.1.1–4.3)
ที่ประชุม ทคอ. ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 วาระที่ 3.1 ร่างแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ.2553-2556)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สกอ.1.1–4.4) ซึ่งที่ประชุมให้คณะ/สานักทบทวนแผนงาน/โครงการ
สภาสถาบัน ครั้งที่ 2/2554 (พิเศษ) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 วาระที่ 5.3 ร่างแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ.25532556) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สกอ.1.1–4.5) ซึ่งที่ประชุมขอให้ปรับโครงการตามยุทธศาสตร์ของผู้บริหาร เป็น
2 ระดับ คือ ระดับสถาบัน และระดับคณะ/สานัก
สาหรับตัวชี้วัด และค่าเปูาหมายตัวชี้วัดระดับคณะ/สานัก /หน่วยงาน สถาบันโดยกองแผนงานได้ทา หนังสือที่ ศธ
0526.01/กผ.ว 288 ลงวันที่ 11 เมษายน 2554 เรื่องตัวชี้วัดและเปูาหมายตัวชี้วัดของหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
4 ปี (พ.ศ.2553-2556) (สกอ.1.1–4.6) เพื่อให้คณะ /สานัก /หน่วยงานตรวจสอบตัวชี้วัด ค่าเปูาหมายตัวชี้วัดที่หน่วยงาน
เกี่ยวข้อง และระบุเปูาหมายตัวชี้วัดบางตัว ที่ยังไม่ได้ระบุเปูาหมายระดับหน่วยงาน


เกณฑ์มาตรฐาน 5 มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 4 พันธกิจ
สถาบันมีการจัดทาปฏิทินการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2554 (สกอ.1.1–5.1) ซึ่งครอบคลุมทั้ง 4 ภารกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานและสร้างความเชื่อมั่นว่าจะมีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554
สาหรับคณะ/สานัก/หน่วยงาน มีดาเนินงานตามปฏิทินการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิ บัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของสถาบัน เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของสถาบัน
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เกณฑ์มาตรฐาน 6 มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อยปีละ 2
ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามผล ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี ผ่านที่ประชุม ทคอ .แผน
(สกอ.1.1–6.1) โดยมีอานาจหน้าที่
1. จัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ กากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน รวมทั้งกาหนด
แนวทางการจัดทางบประมาณเพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนของสถาบัน
2. ทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของสถาบัน จัดทาตัวชี้วัด กากับ และติดตามการดาเนินการ
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
3. กากับ ติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัยตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน
โดยกาหนดให้จัดประชุมทุกวันพุธแรกของเดือน หรือ 12 ครั้งต่อปี ซึ่งทุกครั้งของการประชุมจะมีวาระการ
ติดตามตัวบ่งชี้อยู่เป็นประจาอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้คณะ /สานัก /ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานความก้าวหน้าของแต่ละ
ตัวบ่งชี้ นอกจากนั้น สถาบันได้รวบรวมและสรุปผลการประเมินตัวชี้วัดในแผนปฏิ บัติราชการประจาปีงบประมาณ พ .ศ.
2553 และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2550–2553) เสนอที่ประชุม ทคอ .แผน ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 4 พฤษภาคม
2554 วาระที่ 4.2 ผลการประเมินตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจา ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 และแผนปฏิบัติราชการ 4
ปี (พ.ศ.2550–2553) (สกอ.1.1–6.2) ซึ่งสามารถสรุปผลการดาเนินงานได้ดังนี้
ตัวชี้วัดทั้งหมด จานวน 71 ตัวชี้วัด จาแนกออกเป็น
- ตัวชี้วัดที่บรรลุเปูาหมาย จานวน 65 ตัวชี้วัด
- ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเปูาหมาย จานวน 6 ตัวชี้วัด
หากคิดเป็นร้อยละเท่ากับ 91.51 ของตัวชี้วัดทั้งหมดในแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553 และ
ติดตามตัวชี้วัดในแผนปฏิ บัติราชการประจาปีงบประมาณ พ .ศ.2554 ณ วันที่ 30 เมษายน 2554 โดยการเวียนให้คณะ /
สานัก/หน่วยงาน รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ณ วันที่ 30
เมษายน 2554 และกองแผนงานเป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมและสรุปผลการประเมินตัวชี้วัดในแผนปฏิ บัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.2554 สถาบันบัณฑิตพั ฒนบริหารศาสตร์ ณ วันที่ 30 เมษายน 2554 ซึ่งสามารถสรุปผลการ
ดาเนินงานได้ดังนี้
ตัวชี้วัดทั้งหมด จานวน 105 ตัวชี้วัด จาแนกออกเป็น
- ตัวชี้วัดที่สามารถดาเนินการได้บรรลุเปูาหมาย จานวน 51 ตัวชี้วัด
- ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างดาเนินงาน จานวน 54 ตัวชี้วัด
หากคิดเป็น ร้อยละ เท่ากับ 48.57 ของตัวชี้วัดทั้งหมด และเสนอคณะกรรมการที่ประชุม ทคอ .แผน เวียนขอ
ความเห็นชอบผลการประเมินตัวชี้วัดในแผนปฏิ บัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2554 สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหาร
ศาสตร์ ณ วันที่ 30 เมษายน 2554 ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ ไม่มีผู้ทัก ท้วง (สกอ.1.1–6.3) และได้แจ้งผลที่
ประชุมดังกล่าวทราบในครั้งที่ 6/2554 วันที่ 1 มิถุนายน 2554 วาระที่ 6.3 ผลการประเมินตัวชี้วัดในแผนปฏิ บัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ณ วันที่ 30 เมษายน 2554 (สกอ.1.1–6.4)
นอกจากนั้น ผู้บริหารสถาบันยังให้ความสนใจในการกากับ ติดตาม ผลการดาเนินงาน โดยมีการตรวจเยี่ยมคณะ
รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 7–9 เมษายน 2553) รอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 4-11 ตุลาคม 2553) และระหว่างวันที่
3–26 พฤษภาคม 2554 เพื่อรับทราบผลการดาเนินงาน และปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน ส่วนคณะ/สานัก ก็มีการ
กากับ ติดตามประเมินผลผ่านที่ประชุมคณะ/สานัก ก่อนรายงานผลการดาเนินงานให้สถาบันทราบ
สถาบันเล็งเห็นความสาคัญของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการติดตาม และประเมินผล จึง
นาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพและการบริหารจัดการ (QAIS : Quality Assurances Information System)
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) และระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร หรือ
BI (NIDA Business Intelligence) ที่ทันสมัย ซึ่งสามารถนาข้อมูลสารสนเทศจากระบบงานต่าง ๆ มาบูรณาการและใช้
ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบที่ได้กล่าวมาข้างต้นสามารถใช้ประกอบการรายงานผลการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการปร ะจาปี นอกจากนั้น ยังสามารถนาข้อมูลมาใช้
ประกอบในการปรับแผนกลยุทธ์ 4 ปีได้อีกด้วย และสถาบันเห็นความสาคัญข้อมูลสารสนเทศเป็นอย่างมาก จึงมีการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศอย่าง ต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมาณ พ .ศ.2554 ได้มีการดาเนินการโครงการพั ฒนาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศ าสตร์ เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับมาตรฐานโลก ประกอบด้วยการจัดทาคลังข้อมูลระยะที่ 2 ซึ่ง
เป็นคลังข้อมูลด้านนักศึกษาและการเรียนการสอน นอกจากนั้นยังมีระบบบริหารโครงการและงบประมาณ ทั้งนี้คาดว่า
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ระบบดังกล่าวจะทาให้สถาบันสามารถติดตามการดาเนินการโครงการต่างๆ ของสถาบันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยบริษัท ฟูจิสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) จากัด เป็นผู้ดาเนินงานโครงการ

เกณฑ์มาตรฐาน 7 มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
สถาบันประเมินผลการดาเนินงา นตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2550–2553) โดยเปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมายให้เห็นเป็นรูปธรรม และนาเสนอที่ประชุม ดังนี้
ที่ประชุม ทคอ.แผน ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 4 พฤษภาคม 2554 วาระที่ 4.2 ผลการประเมินตัวชี้ วัดในแผนปฏิ บัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ .ศ.2553 และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2550–2553) (สกอ.1.1-7.1) ซึ่งสามารถ
สรุปผลการดาเนินงานได้ดังนี้
ตัวชี้วัดทั้งหมด จานวน 71 ตัวชี้วัด จาแนกออกเป็น
- ตัวชี้วัดที่บรรลุเปูาหมาย จานวน 65 ตัวชี้วัด
- ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเปูาหมาย จานวน 6 ตัวชี้วัด
หากคิดเป็นร้อยละ เท่ากับ 91.51 ของตัวชี้วัดทั้งหมดในแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ที่ประชุม ทคอ. ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 11 พฤษภาคม 2554 วาระที่ 5.8 ผลการประเมินตามตัวชี้วัดในแผนปฏิ บัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553 และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2550–2553) (สกอ.1.1–7.2) เพื่อพิจารณาผล
การประเมินตามตัวชี้วัดในแผนปฏิ บัติราชการประจาปีงบประมาณ พ .ศ.2553 และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2550–
2553) ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบผลการประเมินดังกล่าว และให้นาเสนอที่ประชุมสภาสถาบันพิจารณา
ที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 23 พฤษภาคม 2554 ให้ความเห็นชอบผลการประเมินตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553 และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2550–2553) (สกอ.1.1–7.3) โดยมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
- มอบหมายให้ผู้บริหาร วิเคร าะห์ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุ รวมทั้งตัวชี้วัดที่บรรลุ และรายงานต่อสภาสถาบัน ใน 2
เดือนข้างหน้า
- ควรมีตัวชี้วัดระดับสถาบัน ประมาณ 5 ตัวชี้วัด โดยวัดการพัฒนา /การเปลี่ยนแปลงไปของสถาบัน เพื่อให้ สภา
สถาบันสามารถติดตามผลการดาเนินงานของผู้บริหารสถาบันในการบริหารจัดกา รสถาบันให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ของสถาบัน

เกณฑ์มาตรฐาน 8 มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
สถาบันมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 23
พฤษภาคม 2554 และนาไปปรับปรุงการจัดทาแผนกลยุทธ์ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี ซึ่งจากการหารือระว่างอธิการบดี รองอธิการบดีฝุายวางแผน และผู้อานวยการกองแผนงาน อธิการบดีมอบหมาย
ให้รองอธิการบดีฝุายวางแผน หารือเกี่ยวกับเปูาหมายนั กศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และร้อยละผู้สาเร็จ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด (ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุ ) กับ
รองอธิการบดีฝุายวิชาการ คณบดีและรองคณบดี ผู้อานวยการกอง เพื่อให้บรรลุเปูาหมายในปีต่อ ๆ ไป และนาเสนอสภา
สถาบัน ครั้งที่ 7/2554 วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 วาระที่ 3.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการประเมินตัวชี้วัดในแผนปฏิ บัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.2553 และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2550–2553) (สกอ.1.1–8.1) ซึ่งที่ประชุม
เห็นชอบแนวทางการปรับปรุง/แก้ไขตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุ และตัวชี้วัดที่บรรลุ
นอกจากนั้น สถาบันยังได้นา ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ .ศ.2553 มาปรับตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ 4 ปี
และแผนปฏิบัติราชการประจาปี เช่น ตัวชี้วัดร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จบการศึกษาตาม
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด เดิมปีงบประมาณ พ.ศ.2553 สถาบันกาหนดร้อยละ 90 ซึ่งเป็นปีแรกที่มีการวัดตัวชี้วัด
นี้ และปีงบประมาณ พ .ศ.2554 สถาบันก็ไม่สามารถแก้ไขเปูาหมายตัวชั้วัดได้ทัน เนื่องจากส่งเปูาหมายให้หน่วยงาน
ภายนอกตั้งแต่เดือนตุลาค ม 2552 แต่สาหรับปีงบประมาณ พ .ศ.2555 สถาบั นปรับ เปูาหมายตัวชี้วัดเป็น ร้อยละ 80
เป็นต้น
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ผลประเมิน
รายการ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ์
การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2553
ประเมินตนเอง
กรรมการประเมิน
8 ข้อ
8 ข้อ
8 ข้อ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สกอ.1.1–1.1
ประกาศสภาสถาบัน ลงวันที่ 31 มกราคม 2554
สกอ.1.1–1.2
รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 2/2554 (พิเศษ) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 วาระที่ 5.3 ร่าง
แผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ.2553-2556) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สกอ.1.1–1.3
แผนพัฒนาระยะยาว 15 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2551–2565
สกอ.1.1–1.4
แผนภาพความเชื่อมโยงระหว่างแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน
สกอ.1.1–1.5
แผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ.2553–2556) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สกอ.1.1–2.1
ภาพถ่ายการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของสถาบันสู่ระดับหน่วยงาน และ
การจัดทา Strategy Map ของหน่วยงาน” เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 และตาราง OS
สกอ.1.1–2.2
คารับรองการปฏิบัติงานของคณะ/สานัก/หน่วยงาน
สกอ.1.1–3.1
NIDA Strategy Map
สกอ.1.1–3.2
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554
สกอ.1.1–4.1
รายงานการประชุม ทคอ.แผน ครั้งที่ 12/2553 วันที่ 8 ธันวาคม 2553 วาระที่ 4.2 ร่างแผนกลยุทธ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พ.ศ.2553-2556)
สกอ.1.1–4.2
รายงานการประชุม ทคอ. ครั้งที่ 17/2553 วันที่ 22 ธันวาคม 2553 วาระที่ 5.3 ร่างแผนกลยุทธ์ 4 ปี
(พ.ศ.2553-2556) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สกอ.1.1–4.3
รายงานการประชุม ทคอ. ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 12 มกราคม 2554 วาระที่ 3.1 ร่างแผนกลยุทธ์ 4 ปี
(พ.ศ.2553-2556) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์]
สกอ.1.1–4.4
รายงานการประชุม ทคอ. ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 วาระที่ 3.1 ร่างแผนกลยุทธ์ 4 ปี
(พ.ศ.2553-2556) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สกอ.1.1–4.5
รายงานการประชุมสภ าสถาบัน ครั้งที่ 2/2554 (พิเศษ) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 วาระที่ 5.3 ร่าง
แผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ.2553-2556) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สกอ.1.1–4.6
หนังสือที่ ศธ 0526.01/กผ.ว 288 ลงวันที่ 11 เมษายน 2554
สกอ.1.1–5.1
ปฏิทินการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
สกอ.1.1–6.1
คาสั่งสถาบันที่ 311/2550 เรื่องแต่งตั้งที่ประชุม ทคอ.แผน ลงวันที่ 27 เมษายน 2550
สกอ.1.1–6.2
รายงานการประชุม ทคอ.แผน ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 4 พฤษภาคม 2554 วาระที่ 4.2 ผลการประเมิน
ตามตัวชี้วัดในแผนปฏิ บัติราชการประจาปีงบประมาณ พ .ศ.2553 และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.
2550–2553)
สกอ.1.1–6.3
หนังสือที่ ศธ 0526.01/ว 430 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 เรื่ องขอความเห็นชอบผลการประเมิน
ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ณ วันที่ 30 เมษายน 2554
สกอ.1.1–6.4
รายงานการ ประชุม ทคอ.แผน ครั้งที่ 6/2554 วันที่ 1 มิถุนายน 2554 วาระที่ 6.3 ผลการประเมิน
ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ณ วันที่ 30 เมษายน 2554
สกอ.1.1–7.1
รายงานการประชุม ทคอ.แผน ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 4 พฤษภาคม 2554 วาระที่ 4.2 ผลการประเมิน
ตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.2553 และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.
2550–2553)
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สกอ.1.1–7.2
สกอ.1.1–7.3
สกอ.1.1–8.1
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รายงานการประชุม ทคอ. ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 11 พฤษภาคม 2554 วาระที่ 5.8 ผลการประเมินตาม
ตัวชี้วัดในแผนปฏิ บัติราชการประจา ปีงบประมาณ พ .ศ.2553 และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.
2550–2553)
รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 23 พฤษภาคม 2554 วาระที่ 5.2.1 เรื่อง ผลการ
ประเมินตัวชี้วัดในแผนปฏิ บัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.2553 และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
(พ.ศ.2550–2553)
รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 7/2554 วันที่ 25 กรกฏาคม 2554 วาระที่ 3.1 เรื่อง
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการประเมินตัวชี้วัดในแผนปฏิ บัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.2553
และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2550–2553)
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องค์ประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1
: มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

มีการดาเนินการ
2 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

มีการดาเนินการ
3 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

มีการดาเนินการ
ครบ 5 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป และ
ครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะ
กลุ่ม

ผลการดาเนินงาน
สถาบันมีผลการดาเนินงาน 6 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้
 เกณฑ์มาตรฐาน 1 มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กาหนด
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
สถาบันมี ระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กาหนดโ
ดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดาเนินการตามระบบที่กาหนด ดังนี้ มีการกาหนดแผนในการเปิดหลักสูตรใหม่ มีการ
ปรับปรุงระบบการเสนอหลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรใหม่โดยจัดทาเป็นแนวทางภาคปฏิบัติ มีขั้นตอนการดาเนินงาน
อย่างชัดเจน ตามคู่มือการพัฒนาหลักสูตร (สกอ.2.1-1.1) สาหรับการเปิดหลักสูตรใหม่ต้องนาเสนอข้อเสนอระดับแนวคิด
ให้สภาสถาบันพิจารณาอนุมัติก่อนการจัดทาหลักสูตร โดยข้อเสนอระดับแนวคิดนั้นจะต้องมีการสารวจและวิเคราะห์ความ
ต้องการการใช้บัณฑิต เหตุผลความจาเป็น ความพร้อมของคณะที่จะขอเปิด ความพร้อมด้านคณาจารย์และสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ด้านห้องสมุด ระบบสารสนเทศ อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การกาหนดชื่อหลักสูตรและปริญญาเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการและตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการกาหนดชื่อปริญญาของสถาบัน และหลักสูตรใหม่ได้
จัดทาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
สาหรับหลักสูตรปรับปรุง ได้นาความคิดเห็นจากการสารวจความต้องการการใช้บัณฑิตของ นายจ้าง รวมทั้งผล
การสารวจความคิดเห็นของศิษย์เก่า และนักศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ความเห็นจากองค์การภายนอกมาปรับปรุงหลักสูตร
มีขั้นตอนการตรวจสอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์และข้อกาหนดของ สกอ. ก่อนการนาเสนอสภาวิชาการเพื่อ
พิจารณา และเสนอที่ประชุม ทคอ. เพื่อดูความพร้อมในด้านการบริหารจัดการก่อนเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 เกณฑ์ม าตรฐาน 2 มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กาหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กาหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดาเนินการ
ตามระบบที่กาหนด (สกอ.2.1-1.1) โดยสถาบันได้กาหนดเกณฑ์ในการปิดหลักสูตรไว้ดังนี้
1) เป็นหลักสูตรที่ไม่มีการจัดการเรียนการสอน
2) เป็นหลักสูตรที่ไม่มีการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเป็นเวลาติดต่อกัน 5 ปี
โดยหากหลักสูตรใดเป็นไปตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าว และได้รับการยืนยันจากคณะ สถาบันจะเสนอสภา
สถาบันเพื่อขออนุมัติปิดหลักสูต รและแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ เพื่อที่สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจะได้ดาเนินการปรับฐานข้อมูลหลักสูตร และแจ้งให้สานักงาน ก.พ. ทราบและดาเนินการต่อไป
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เกณฑ์มาตรฐาน 3 ทุกหลักสูตรมีการดาเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ” กรณีที่หลักสูตรใด ยังไม่มีประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่กาหนดในภาคผนวก ก ) สาหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับ
การรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย
(หมายเหตุ : สาหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ดาเนินการต ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)
ปีการศึกษา 2553 สถาบันเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจานวน 31 หลักสูตร เป็นหลักสูตรปริญญาโท 22
หลักสูตร และปริญญาเอก 9 หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2553
วันที่สภา
วันที่ สกอ.
หลักสูตรที่เปิดสอน
วันที่ส่ง สกอ.
สถาบันอนุมัติ
รับทราบ
1. คณะรัฐประศาสนศาสตร์
1.1 รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
26 พ.ค. 51
25 มิ.ย. 54 24 ต.ค. 51
1.2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
19 มี.ค. 50
19 เม.ย. 50 7 มิ.ย. 50
(หลักสูตรนานาชาติ)
1.3 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
19 มี.ค. 50
30 เม.ย. 50 7 มิ.ย. 50
1.4 การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
26 พ.ค. 51
20 มิ.ย. 51 19 ม.ค. 52
2. คณะบริหารธุรกิจ
2.1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตร
19 มี.ค. 50
30 เม.ย.50
5 ก.ย. 51
นานาชาติ)
2.2 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
8 ม.ค. 50
31 ม.ค. 50 11 เม.ย. 50
2.3 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
24 มี.ค. 51
29 พ.ค. 51 24 ก.ย. 51
2.4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการลงทุนและการ
19 มี.ค. 50
30 เม.ย.50
5 ก.ย. 51
จัดการความเสี่ยงทางการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)
3. คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
3.1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตร
29 พ.ย. 50
11 ม.ค.51
8 ก.ค. 51
นานาชาติ)
3.2 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเศรษฐกิจ
26 พ.ค.51
20 มิ.ย.51
28 ส.ค.51
3.3 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
19 มี.ค.50
30 เม.ย.50
7 มิ.ย.50
3.4 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
24 มี.ค.51
13 พ.ค.51
28 ส.ค.51
4. คณะสถิติประยุกต์
4.1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
และระบบสารสนเทศ
4.2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)
4.3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
และระบบสารสนเทศ
4.4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
4.5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์
4.6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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28 ก.ย.52

22 ต.ค.52

8 ธ.ค.52

26 พ.ค.51

20 มิ.ย.51

28 ส.ค.51

25 พ.ค.52

10 ก.ค.52

21 ต.ค.52

25 พ.ค.52
22 มิ.ย 52
25 พ.ค.52

10 ก.ค 52
4 ส.ค 52
10 ก.ค.52

21 ต.ค.52
21 ต.ค.52
21 ต.ค.52

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2553
วันที่สภา
หลักสูตรที่เปิดสอน
สถาบันอนุมัติ
4.7 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
25 พ.ค.52
4.8 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย
25 พ.ค 52
และการบริหารความเสี่ยง
4.9 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
25 พ.ค. 52
5. คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
5.1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและ
19 มี.ค.50
สิ่งแวดล้อม
5.2 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
26 พ.ค.51
สังคม
5.3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
24 มี.ค.51
6. คณะภาษาและการสื่อสาร
6.1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
27 ก.ย.53
(หลักสูตรนานาชาติ)
6.2 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
25 พ.ค.52
6.3 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารประยุกต์
26 พ.ค.51
7. คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
7.1 ปรัชญาดุษฎี สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
28 ก.ย.52
องค์การ
7.2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากร
24 มี.ค.51
มนุษย์และองค์การ
7.3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหาร
26 พ.ค. 51
8. คณะนิติศาสตร์
8.1 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฏหมายสาหรับนัก
24 พ.ค. 53
บริหาร

10 ก.ค.52
10 ก.ค.52

วันที่ สกอ.
รับทราบ
21 ต.ค.52
30 ต.ค.52

23 มิ.ย.53

19 ต.ค.53

19 เม.ย.50

7 มิ.ย.50

20 มิ.ย.51

24 ต.ค.51

29 พ.ค.51

24 ต.ค.51

16 ธ.ค53

8 เม.ย.54

10 ก.ค.52
20 มิ.ย.51

21 ต.ค.52
19 ม.ค.52

21 ธ.ค.52

16 ก.พ.53

29 พ.ค.51

24 ต.ค.51

26 พ.ค. 51

24 ต.ค. 51

21 ต.ค. 53

7 ธ.ค. 53

วันที่ส่ง สกอ.

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2553 เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับทราบจาก
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว ไม่เกิน 3 ปี
ทุกหลักสูตรมีการดาเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ได้แก่
- มีประกาศแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร (สกอ.2.1-3.1)
- มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่เปิดสอนนอกสถานที่ตั้งและประกาศอาจารย์ประจา
หลักสูตรทุกศูนย์การศึกษา (สกอ.2.1-3.2)
- รายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร ใน 4 ประเด็น คือ การบริหารหลักสูตร ทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอน การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึ กษา และความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม หรือ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจากรายงานการประเมินตนเองของแต่ละคณะ (สกอ.2.1-3.3)
- บริหารจัดการและกาหนดยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรและเกณฑ์อื่น ๆ เช่น จัดสรรทุนส่งเสริมการศึกษาเพิ่อสนับสนุนให้นักศึกษาเรียนแผน ก.(แผนที่ต้องทาวิทยานิพนธ์ )
จัดประกวดบทความและประกวดวิทยานิพนธ์ ส่งเสริมการนากรณีศึกษาและงานวิจัยของอาจารย์มาใช้ประกอบการเรียนการ
สอน ส่งเสริมการจัดทา E-Learning และการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการติดต่อสื่อสารกับอาจ ารย์ผู้สอนทาง
Internet ระบบลงทะเบียนและบริการการศึกษาOnline ระบบห้องสมุดแบบ Digital-library (สกอ.2.1-3.4)
สาหรับหลักสูตรที่ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายสาหรับนักบริหาร ) ที่เริ่มรับนัก ศึกษาในภาค 2 ปีการศึกษา 2553 ได้มีการกาหนดแนว
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ทางการเรียนรู้และแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาที่จะเป็นบัณฑิตในอนาคตมีผลการเรียนรู้ครบทั้ง 5
ด้าน ตามที่กาหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (สกอ.2.1-3.5)
หลักสูตรดังกล่าวเปิดสอนในที่ตั้งที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถนนเสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ทุกหลักสูตรและทุกศูนย์ ได้ดาเนินการ
ตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตร ฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ.2548 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ .ศ.2552 ใน 7 ประเด็นหลัก
(สกอ.2.1-3.6) ดังนี้
(1) ทุกศูนย์การศึกษามีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเดิมที่ได้เปิดสอนในที่ตั้งแล้ว โดยมีหลักสูตรที่เปิด
สอนนอกสถานที่ตั้ง 8 ศูนย์ 3 หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เปิดสอนนอกที่ตั้ง 6 ศูนย์ ได้แก่
1. ศูนย์การศึกษาอาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา สถานที่ตั้งอยู่ที่ กม .04 ถนนมิตรภาพ อาเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา เป็นศูนย์ที่สถาบั นบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นเจ้าของ กาลังดาเนินการจดทะเบียนเป็นที่ตั้งอีกแห่งหนึ่ง
ของสถาบัน เปิดสอนตั้งแต่ ปีการศึกษา 2533
2. ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ที่โรงเรียนอุดรวิทยา 226/4 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตาบลหมากแข้ง
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 เปิดสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2537
3. ศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ที่สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
พิษณุโลก (ติดกับโรงแรมอมรินทร์ลากูน)เลขที่ 601 ถนนพระองค์ขาว อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 เปิดสอนตั้งแต่
ปีการศึกษา 2537
4. ศูนย์การศึกษ าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ที่โรงเรียนสุราษฎร์เทคโนโลยี ตาบลมะขามเตี้ย อาเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2534
5. ศูนย์การศึกษาจังหวัดสงขลา (หาดใหญ่ ) ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนโรงเรียน 4 (วัดคลองเรียน ) ตาบลคลองเรียน
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2535
6. ศูนย์การศึกษาจังห วัดชลบุรี ตั้งอยู่ที่ วิทยาลัยมหาดไท ย (ชั้น3) ถนนสุขุมวิท ก.ม.134 เลขที่ 135 หมู่ 3
ซอยบางละมุง 2 ตาบลบางละมุง อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2541
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(การจัดการพัฒนาสังคม) เปิดสอนนอกที่ตั้ง 1 ศูนย์ ได้แก่
7. ศูนย์ การศึกษาจังหวัดยะลา ตั้งอยู่ที่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เปิดสอนตั้งแต่
ปีการศึกษา 2538
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(การจัดการสิ่งแวดล้อม) เปิดสอนนอกที่ตั้ง 1 ศูนย์ ได้แก่
8. ศูนย์ก ารศึกษาจังหวัดระยอง ตั้งอยู่ที่ สานักงานนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด เลขที่ 1 ถนนโอหนึ่ง ตาบล
มาบตาพุด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง เปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษา 2/2552
(2) การดาเนินการจัดการศึกษา
สถาบันได้ดาเนินการเปิดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ด้วยเหตุผลที่ต้องการขยายโ อกาสทางการศึกษาและเป็นการ
พัฒนาผู้บริหารในระดับท้องถิ่น รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันอุดมศึกษาในส่วนภูมิภาค รวมทั้งตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่สถาบันจัดการศึกษานอกที่ตั้ง โดยเริ่มดาเนินการเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2533
และสถาบันได้ให้ความเห็นชอบในการแจ้งยืนยันการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ในการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 6/2552
ปัจจุบันมีนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาจากการศึกษานอกสถานที่ตั้งไปแล้วจานวน 14,471 คน
หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้แก่หลักสูตรรัฐป ระศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ศิ ลปศาสตรมหาบัณฑิต
(การบริหารการพัฒนาสังคม) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม ) ซึ่งเป็ นหลักสูตรที่เปิดสอนที่
สถาบันอยู่แล้ว
ในแต่ละศูนย์การศึกษาที่เปิดสอนมีการแต่งตั้งผู้อานวยการหลักสูตร เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลการบริหารงาน
และการจัดการศึกษาของศูนย์ฯ และมีคณะกรรมการศูนย์ฯ เป็นผู้กากับดูแล รวมทั้งมีอาจารย์ประสานงานและเจ้าหน้าที่
ประจาศูนย์ เพื่อให้คาปรึกษาและอานวยความสะดวกแก่นักศึกษา
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มีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประจาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์
ผู้สอน เป็นอาจารย์ประจาของสถาบัน คณะรัฐประศาสนศาสตร์และคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมีการ
เชิญผู้เชี่ยวชาญมาทาหน้าที่อาจารย์พิเศษ สอนเพิ่มเติมประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาในบางรายวิชาอีกด้วย
(3) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของหลั
กสูตรและมีการ
ประเมินผลเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตโดยได้
ร ดาเนินการ ดังนี้
- ทาแผนการจัดการเรียนการสอน ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
- มี Course Syllabus ที่กาหนดรายละเอียดรายวิชา วัตถุประสงค์ข องการเรียนรู้ รายละเอียด
เนื้อหาวิชา วิธีการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการสอน ตาราและเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน
- มีการประเมินผลการสอนรายวิชา เพื่อนาผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
- มีการจัดสัมมนาการรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อนนาผลการการสัมนามาใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
- มีการประเมินผลโดยสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนและศิษย์เก่า รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนาผลการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระย ะเวลาการประเมินตา มที่กาหนดในมาต รฐาน
หลักสูตร
(4) สิ่งสนับสนุนการศึกษา
ศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันทุกศูนย์ มีการจัดสิ่งสนับสนุนการศึกษาที่ได้มาตรฐาน ที่
เท่ากับหรือใกล้เคียงกับการจัดการศึกษาในสถานที่ตั้งมากที่สุด เช่น
- ห้องเรียนที่ได้มาตรฐาน มีโต๊ะ เก้าอี้เหมาะสมกั บการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา มีสิ่งอานวยความ
สะดวกในการจัดการเรียนการสอน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายแผ่นทึบ โปรเจคเตอร์ สัญญา
อินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย
- ห้องสมุด ที่มีหนังสือสาหรับให้นักศึกษาใช้ในการเรียนการสอน
- E-library ที่นักศึกษาสามารถใช้งานจากเครื่องคอ มพิวเตอร์ของศูนย์ฯ หรือจากเครื่องคอมพิวเตอร์
ส่วนตัวที่บ้านโดยใช้งานผ่าน Net-ID ที่สถาบันออกให้ ซึ่งในระบบ E-library นักศึกษาสามารถค้นคว้า
ข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ วารสารต่าง ๆ ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ ฐานข้อมูลข่าว
เป็นต้น เพื่อใช้ในการศึกษาวิชาต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา
- มีระบบ E-Learning ที่นักศึกษาสามารถ Log in เข้าใช้งานและศึกษาเพิ่มเติมได้
- คณะจัดได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการสอน หนังสือ ตาราให้แก่นักศึกษาทุกรายวิชา โดยนักศึกษา
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- วารสารพัฒนบริหารศาสตร์เป็นวาร สารวิชาการของสถาบันที่นักศึกษาสามารถ Download ได้จาก
Website ของสานักวิจัย
- วารสารวิชาการของคณะ ได้แก่ วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
วารสารพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
(5) การจัดให้มีการให้คาปรึกษาทางวิชาการ การแนะแนวอาชีพ การจัดบริการส วัสดิการนักศึกษา และ
บริการด้านอื่นๆ
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งของสถาบัน ได้จัดให้มีการให้คาปรึกษาทางวิชาการ การแนะแนวอาชีพการจัด
สวัสดิการบริการนักศึกษาและบริการด้านอื่น ๆ ดังนี้
- ผู้อานวยการหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะเดินทางไปตามศูนย์การศึกษาเพื่
อให้
คาปรึกษาแก่นักศึกษาเป็นประจา หรือให้คาปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์หรือ e-mail
- อาจารย์ผู้สอนเพื่อให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาหลังจากเวลาสอน หรือให้คาปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์หรือ
e-mail
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- มีนักวิชาการศึกษาประจาศูนย์ และนักวิชาการศึกษาที่รับผิดชอบดูแลนักศึกษาของแต่ละศูน ย์ที่ประจา
อยู่ที่สถาบัน ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนของนักศึกษา
- การให้ทุนการศึกษาและเงินกู้เพื่อการศึกษา
- การศึกษาดูงานในประเทศ (คณะสนับสนุนค่าใช้จ่าย) และการศึกษาดูงานต่างประเทศ
(6) สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา ความปลอดภัย และสิ่งอานวยความสะดวก
- ทุกศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งของสถาบัน มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษา เดินทาง
สะดวกและมีความปลอดภัย
- มีการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและแม่บ้านดูแลทาความสะอาด และมีสิ่งอานวยความสะดวก
อย่างเหมาะสม
- มีที่จอดรถเพียงพอ
- มีการแต่ง ตั้งอาจารย์ซึ่งเป็นผู้อานวยการหรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบเจ้าของสถานที่เป็นอาจารย์
ผู้ประสานงานในแต่ละศูนย์ มีหน้าที่ช่วยอานวยความสะดวกในส่วนของอาคาร สถานที่ และการรักษา
ความปลอดภัย
(7) กิจกรรมนักศึกษาและระบบการจัดการด้านการศึกษา
กิจกรรมนักศึกษา
ศูนย์ การจัดการศึกษานอกที่ตั้งของสถาบันได้ดาเนินการให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ได้แก่
- การสัมมนาการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อนนาผลการการสัมนามาใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
- การสัมมนาวิชาการ ที่มีการจัดที่สถาบันทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยได้มีการเชิญชวน
นักศึกษาจากศูนย์ต่าง ๆ เข้าร่วมงานด้วย และได้มีเอกสารการสัมมนาทางวิชาการเผยแพร่หรือเผยแพร่
ผ่านทาง Website ของคณะ/สถาบัน
- งานคืนสู่เหย้า (Home Coming Day) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดงานประชุมวิชาการและให้
นักศึกษาจากศูนย์ต่าง ๆ ได้เข้ามาสัมผัสกับกับสถานที่ตั้งและความเป็น NIDA และนักศึกษาของคณะ
ทุกหลักสูตร/โครงการ เป็นการเชื่อมสัมพันธ์และสร้างเครือข่าย ระหว่างนักศึกษาของคณะ
- งานเครือข่าย (NIDA Network) เป็นการจัดการประชุมวิชาการที่เชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
ต่าง ๆ มาให้ความรู้แก่นักศึกษา โดยศูนย์ต่าง ๆ จะผลัดกันเป็นเจ้าภาพ และจัดให้มีสันทนาการเพื่อ
สร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษาในแต่ละศูนย์
- กิจกรรมช่วยเหลือสังคม (University Social Responsibility) นักศึกษาในแต่ละศูนย์การศึกษาได้จัด
กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วมในจังหวัดภาคใต้ เป็นต้น
ระบบการจัดการด้านการศึกษา
สถาบันได้จัดระบบการจัดการด้านการศึกษา เพื่อให้บริการการศึกษาแก่นักศึกษาของศูนย์การจัดการศึกษา
นอกที่ตั้งของสถาบันเช่นเดียวกับนักศึกษาที่ศึกษาในสถานที่ตั้ง ได้แก่
- ระบบรับสมัครนักษา Online http://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp
- ระบบบริการการศึกษา Online ที่นักศึกษาสามารถลงทะเบียน จัดตารางสอน ตรวจสอบห้องเรียน
ตรวจสอบผลการศึกษา สมัครสอบประมวลวิชา ตรวจสอบแผนการศึกษา ตรวจสอบจบ แสดงความ
จานงรับพระราชทานปริญญาบัตร http://reg.nida.ac.th/registrar/home.asp
- ระบบ Web conference ระหว่างคณะกับศูนย์การศึกษาภูมิภาค
- การประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่าน
Websiteกลางของคณะ
http://gspa.nida.ac.th/,
http://ssde.nida.ac.th/
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เกณฑ์มาตรฐาน 4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้มีการดาเนินก ารได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2
และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่กาหนด
ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้อง
ควบคุมกากับให้การดาเนินงานตาม ตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
ตัวบ่งชี้ที่กาหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร
ในการกากับให้มีการดาเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น ในระดับคณะ มีคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ผู้อานวยการหลักสูตร ตลอดจนอาจารย์ผู้รั บผิดชอบหลักสูตร ดาเนินการและกากับดูและประเมิน
หลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่กาหนด
ระดับสถาบัน มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้มีการดาเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา ได้แก่ ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา , คณะกรรมการการจัด
การศึกษานานาชาติ, ที่ประชุม ทคอ.และที่ประชุมสภาสถาบัน
มีรายงานข้อมูลการดาเนินงานหลักสูตรประจาปีการศึกษา มีการสารวจและ การประเมินผลผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่
ทาอย่างต่อเนื่องและนาผลที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร ได้แก่
1. การสารวจภาวะการณ์มีงานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลา
ในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
(สกอ.2.1-4.1)
2. สารวจความคิดเห็นจากศิษย์เก่า ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่ เรียนรวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่
กาหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการ
ปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย (สกอ.2.1-4.2)
3. จัดทา Focus Group เพื่อสอบถามความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุ ฒิภายนอกของแต่ละสาขาและตัวแทนจาก
สมาคมวิชาชีพ เพื่อประเมินหลักสูตร และการจัดการเรียน การสอนเพื่อนาความคิดเห็นเหล่านั้นมาพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร (สกอ.2.1-4.3)
4. มีการประเมินผลความพึงพอใจของนายจ้างต่อการใช้บัณฑิตของสถาบัน (สกอ.2.1-4.4)
นอกจากนี้สถาบันยังได้กานดให้คณะและหน่วยงานต่าง ๆ จัดทาแผนการสอน แผนกลยุทธ์ 4 ปีและแผนปฏิบัติ
งาน รวมทั้งแผนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักศึกษา โดยให้มีการลงนาม กาหนดผู้รับผิดชอบ
รวมทั้งเวลาในการดาเนินงาน ผู้บริหารสถาบันได้กากับดูแลโดยมีการตรวจเยี่ยมคณะ /สานั กต่าง ๆ เพื่อรับทราบผลการ
ดาเนินงานตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อเสนอแนะแนวหาทางแก้ไข เพื่อให้การดาเนินการจัดการเรียนการสอน
เป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนด

เกณฑ์มาตรฐาน 5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้มีการดาเนินการได้ครบถ้วนทั้ข้อ 1 ข้อ 2 และ
ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณี
หลักสูตรที่ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกากับให้การดาเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร
มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้มีการดาเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา ได้แก่ ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา, คณะกรรมการการจัดการศึกษา
นานาชาติ, ที่ประชุม ทคอ. และที่ประชุมสภาสถาบัน
มีการนาผลการประเ มินในข้อ 4 มาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร และกรณีหลักสูตรที่ดาเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้แก่ หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฏหมายสาหรับนัก
บริหาร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะควบคุมกากับให้การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ที่
กาหนดไว้ในหลักสูตรผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้ (สกอ.2.1-5.1)

เกณฑ์มาตรฐาน 6 มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้ งหมดทุกระดับ
การศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2)
สถาบันอยู่ในกลุ่ม ง จึงไม่รายงานเกณฑ์ข้อนี้
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เกณฑ์มาตรฐาน 7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มีจานวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย (ปริญญาโทเฉพาะแผน (ก) และปริญญาเอก) ที่เปิดสอนมีจานวน 31
หลักสูตร โดยมีหลักสูตรปริญญาโทแผน (ก) 19 หลักสูตร และปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 28 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ
90.32 ของจานวนหลักสูตรทั้งหมด (สกอ.2.1-7.1)

เกณฑ์มาตรฐาน 8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก ) มีจานวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)
หลักสูตรระดับบัณฑิ ตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก ) มีจานวน
นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรร้อยละ 5.02 ของจานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (สกอ.2.1-7.1)
ผลประเมิน
รายการ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ์
การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2553
ประเมินตนเอง
กรรมการประเมิน
6 ข้อ
6 ข้อ
6 ข้อ
4 คะแนน
4 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สกอ.2.1-1.1
คู่มือการพัฒนาหลักสูตรของสถาบัน
สกอ.2.1-3.1
ประกาศแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร
สกอ.2.1-3.2
ประกาศแต่งตั้งค ณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่เปิดสอนนอกสถานที่ตั้งและประกาศอาจารย์ประจา
หลักสูตรทุกศูนย์การศึกษา
สกอ.2.1-3.3
ตัวอย่างเอกสาร SAR ของคณะ
สกอ.2.1-3.4
ตัวอย่าง Website กองบริการการศึกษา http://reg.nida.ac.th/registrar/home.asp ,
ตัวอย่าง Website สานักบรรณสารการพัฒนา http://library.nida.ac.th/index.php
สกอ.2.1-3.5
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายสาหรับนักบริหารและ แบบ มคอ.3 (Course
Syllabus) ของวิชาที่เปิดสอน
สกอ.2.1-3.6
เอกสาร การจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งของคณะรัฐประศาสนศาสตร์และคณะพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม
สกอ.2.1-4.1
ผลการสารวจภาวะการณ์มีงานทาของบัณฑิต
สกอ.2.1-4.2
ผลการสารวจความคิดเห็นจากศิษย์เก่า
สกอ.2.1-4.3
ตัวอย่างผลการจัดทา Focus Group
สกอ.2.1-4.4
รายงานผลการประเมินผลความพึงพอใจของนายจ้างต่อการใช้บัณฑิต
สกอ.2.1-5.1
รายงานการประเมินตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของหลักสูตร ศศ.ม.(กฏหมายสาหรับนักบริหาร)
สกอ.2.1-7.1
รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก . ที่ลงทะเบียนวิ ทยานิพนธ์ และรายชื่อนักศึกษาปริญญา
เอกปีการศึกษา 2553
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ตัวบ่งชี้ 2.2
: อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ชนิดของตัวบ่งชี้
: ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้
1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 หรือ
2) แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป หรือ
2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ:
วิธีที่ 1
ขั้นตอนที่ 1 คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มี
=
คุณวุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาต่อ)
ขั้นตอนที่ 2 แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
คะแนนที่ได้ =
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X 100

X5

หรือ
วิธีที่ 2
ขั้นตอนที่ 1 ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา = ร้อยละของ
อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีก่อน
หน้าปีที่ประเมิน
ขั้นตอนที่ 2 แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่คานวณ
ได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
คะแนน
= ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่ X 5
ที่ได้
กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2553 สถาบันมีอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงาน รวมทั้ งสิ้น 179.5 คน (สกอ.2.2-1) โดยแบ่งเป็น
จานวนอาจารย์ตามวุฒิการศึกษา ดังนี้
ระดับปริญญาเอก
จานวน 154.5
คน
ระดับปริญญาโท
จานวน
25
คน
ระดับปริญญาตรี
จานวน
0
คน
สัดส่วนของอาจารย์ปริญญาเอก : ปริญญาโท: ปริญญาตรี เท่ากับ 154.5 : 25 : 0 คน โดยคิดเป็น ร้อยละของ
อาจารย์ปริญญาเอก : ปริญญาโท : ปริญญาตรี เท่ากับ 86.07 : 13.93 : 0 ของอาจารย์ประจาทั้งหมด และคานวณตาม
สูตรการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ดังนี้
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การประเมินแบบที่ 1

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ
60 ขึ้นไป หรือ

ขั้นตอนที่ 1 คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

=

154.5
179.5

X 100

= 86.07
ขั้นตอนที่ 2 แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
86.07
คะแนนที่ได้ =
X5
60
= 7.17 คะแนน
= 5 คะแนน
การประเมินแบบที่ 2

แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจา ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปี
ที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0–5
ขั้นตอนที่ 1 คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอก ของปีการศึกษา 2552 และ 2553
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก
(ปีการศึกษา 2552)

=
=
=

ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก
(ปีการศึกษา 2553)

=
=
=

จานวนอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาต่อ)
128
X 100
141
90.78
จานวนอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ)
154.5
X 100
179.5
86.07

X 100

X 100

ขั้นตอนที่ 2 คานวณค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ = ร้อยละของอาจารย์ประจา - ร้อยละของอาจารย์ประจา
ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
(ปีการศึกษา 2553)
(ปีการศึกษา 2552)
= 86.07
- 90.78
= -4.71
ขั้นตอนที่ 3 แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณ วุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเทียบกับ
คะแนนเต็ม 5 (ร้อยละ 12 ขึ้นไป)
คะแนนที่ได้
=

SAR2553

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
X5
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่
กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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-4.71
X5
12
= -1.96 คะแนน
= 0 คะแนน
ดังนั้น ในปีการศึกษา 2553 สถาบันจึงเลือก การประเมินแบบที่ 1 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก โดย ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่า กับ 86.07 เทียบเป็นคะแนนอิงเกณฑ์ ได้ 7.17
คะแนน หรือ ได้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5
=

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ปีการศึกษา
2551
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
141
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
0
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า
15
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
126
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์
0
ประจา
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์
10.64
ประจา
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์
89.36
ประจา
ข้อมูลพื้นฐาน

ปีการศึกษา
2552
141
0
13
128
0

ปีการศึกษา
2553
179.5
0
25
154.5
0

9.22

13.93

90.78

86.07

ผลประเมิน
รายการ
เป้าหมาย
- ร้อยละปริญญาเอก
- ร้อยละปริญญาโท
- ร้อยละปริญญาตรี
ผลการดาเนินงาน
- ร้อยละปริญญาเอก
- ร้อยละปริญญาโท
- ร้อยละปริญญาตรี
คะแนนอิงเกณฑ์
การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2551
ประเมิน
กรรมการ
ตนเอง
ประเมิน
≥ร้อยละ 60
≤ร้อยละ 0
ร้อยละ
89.36
ร้อยละ
10.64
ร้อยละ 0
3 คะแนน
บรรลุ

ปี 2552
ประเมิน
กรรมการ
ตนเอง
ประเมิน
≥ร้อยละ 89
≤ร้อยละ 0

ร้อยละ
89.36
ร้อยละ
10.64
ร้อยละ 0
3 คะแนน
บรรลุ

ร้อยละ
90.78
ร้อยละ 9.22
ร้อยละ 0
3 คะแนน
บรรลุ

ปี 2553
ประเมิน
กรรมการ
ตนเอง
ประเมิน
ร้อยละ 70
-

ร้อยละ
90.78
ร้อยละ
9.22
ร้อยละ 0
3 คะแนน
บรรลุ

ร้อยละ
86.07
ร้อยละ
13.93
ร้อยละ 0
5 คะแนน
บรรลุ

ร้อยละ
86.07
ร้อยละ
13.93
ร้อยละ 0
5 คะแนน
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สกอ. 2.2-1 ตารางรายชื่ออาจารย์ประจา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2553

SAR2553
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ตัวบ่งชี้ 2.3
: อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้
1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0–5 หรือ
2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ านมา
เป็นคะแนนระหว่าง 0–5
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ
2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสต ราจารย์รวมกัน
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ :
วิธีที่ 1
ขั้นตอนที่ 1 คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ. ขึ้นไป
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่
=
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาต่อ)

X 100

ขั้นตอนที่ 2 แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ. ขึ้นไป
คะแนนที่ได้ =
X5
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ. ขึ้นไป
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
หรือ
วิธีที่ 2
ขั้นตอนที่ 1 ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ . ขึ้นไป เปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา = ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตา แหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ . ขึ้นไปในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของ
อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ. ขึ้นไปในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน
ขั้นตอนที่ 2 แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ . ขึ้นไป เปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่านมา ที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ. ขึ้น
ไป เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
คะแนนที่ได้ =
X5
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ. ขึ้น
ไป เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
ผลการดาเนินงาน
สถาบันได้ตระหนักถึงความสาคัญของตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในสถาบัน และได้ส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรสายวิชาการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น โดยสถาบันได้ออกข้
อบังคับสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ .ศ.2553 เพื่อปรับปรุงกระบวนการขอแต่งตั้งตาแหน่งทางวิชาการให้มีความ
เหมาะสม กระชับ และมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น ตล อดจนแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทาง
วิชาการเพื่อทาหน้าที่ในการพิจารณาประเมินเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคาสอนของผู้ขอแต่งตั้งตาแหน่งทาง
วิชาการ และพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ ปริมาณ และคุณลักษณะของผลงานทางวิชาการในเบื้องต้น โดยในปีการศึกษ า
2553 การดาเนินการขอแต่งตั้งตาแหน่งทางวิชาการของสถาบัน จึงมีระยะเวลาเฉลี่ยเพียง 5.53 เดือน/ราย
SAR2553
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นอกจากนี้ สถาบันได้กาหนดให้เรื่องดังกล่าวไว้ในยุทธศาสตร์สถาบัน และมีแผนกลยุทธ์ในการสนับสนุนงานวิจัย
ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ และได้มีการปรับปรุงข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยมาตรฐานภาระ
งานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ .ศ.2552 แก้ไข
เพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรตาแหน่งวิชาการขอ ง
สถาบันมีภาระงานทางวิชาการที่เอื้อต่อการขอแต่งตั้งตาแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น
ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2553 สถาบันมีอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้น 179.5 คน (สกอ.2.3-1) โดยแบ่งเป็น
ระดับตาแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
ศาสตราจารย์
จานวน
11 คน
คิดเป็นร้อยละ
6.13
รองศาสตราจารย์
จานวน
67.5 คน
คิดเป็นร้อยละ
37.60
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวน
54.5 คน
คิดเป็นร้อยละ
30.36
อาจารย์
จานวน
46.5 คน
คิดเป็นร้อยละ
25.91
โดยมีผู้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ รวมกันเป็นจานวน 133 คน หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 74.09 ของจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด และมีผู้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมกันเป็นจานวน 78.5 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 43.73 ของจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
และคานวณตามสูตรการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ดังนี้
การประเมินแบบที่ 1
แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0–5
ขั้นตอนที่ 1 คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ. ขึ้นไป
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ. ขึ้นไป
(ปีการศึกษา 2553)

78.5
179.5
= 43.73
ขั้นตอนที่ 2 แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (ร้อยละ 6 ขึ้นไป)
คะแนนที่ได้

43.73
30
= 7.29 คะแนน
= 5 คะแนน
=

=

X 100

X5

การประเมินแบบที่ 2

แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจา ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่
รศ. ขึ้นไป เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
ขั้นตอนที่ 1 คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ. ขึ้นไป ของปีการศึกษา 2552 และ
2553
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ. ขึ้นไป
(ปีการศึกษา 2552)

63
141

X 100

78.5
179.5

X 100

= 43.73
ขั้นตอนที่ 2 คานวณค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

. ขึ้นไป

=
= 44.68

ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ. ขึ้นไป
(ปีการศึกษา 2553)

=

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ . = 43.73
ขึ้นไป
= -0.95
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ขั้นตอนที่ 3 แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ . ขึ้นไปเปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่านมาเทียบกับคะแนนเต็ม 5 (ร้อยละ 6 ขึ้นไป)
-0.95
=
X5
คะแนนที่ได้
6
= - 0.79 คะแนน
= 0 คะแนน
ดังนั้น ในปีการศึกษา 2553 สถาบันจึงเลือก การประเมินแบบที่ 1 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ โดยร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ. ขึ้นไป เท่ากับ 43.73 เทียบเป็นคะแนน
อิงเกณฑ์ ได้ 7.29 คะแนน หรือ ได้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลพื้นฐาน
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่มีตาแหน่งอาจารย์
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่มีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่มีตาแหน่งศาสตราจารย์
ร้อยละ ศ. รศ. และ ผศ. ต่ออาจารย์ประจา
ร้อยละ ศ. และ รศ. ต่ออาจารย์ประจา
ร้อยละ ศ. ต่ออาจารย์ประจา

ปี 2551
141
31
46
59
5
78.01
45.39
3.55

ปี 2552
141
24
54
56
7
82.98
44.68
4.96

ปี 2553
179.5
46.5
54.5
67.5
11
74.09
43.73
6.13

ผลประเมิน
รายการ
เป้าหมาย
- ร้อยละ ศ. รศ. และ ผศ.
- ร้อยละ ศ. และ รศ.
- ร้อยละ ศ.
ผลการดาเนินงาน
- ร้อยละ ศ. รศ. และ ผศ.
- ร้อยละ ศ. และ รศ.
- ร้อยละ ศ.
คะแนนอิงเกณฑ์
การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2551
ประเมิน
กรรมการ
ตนเอง
ประเมิน

ปี 2552
ประเมิน
กรรมการ
ตนเอง
ประเมิน

≥ร้อยละ
70
≥ร้อยละ
30
-

≥ร้อยละ
75
≥ร้อยละ
40
-

ร้อยละ
78.01
ร้อยละ
45.39
ร้อยละ
3.55
3 คะแนน
บรรลุ

ร้อยละ
78.01
ร้อยละ
45.39
ร้อยละ
3.55
3 คะแนน
บรรลุ

ร้อยละ
82.98
ร้อยละ
44.68
ร้อยละ
4.96
3 คะแนน
บรรลุ

ปี 2553
ประเมิน
กรรมการ
ตนเอง
ประเมิน
≥ร้อยละ
40
-

ร้อยละ
82.98
ร้อยละ
44.68
ร้อยละ
4.96
3 คะแนน
บรรลุ

ร้อยละ
74.09
ร้อยละ
43.73
ร้อยละ
6.13
5 คะแนน
บรรลุ

ร้อยละ
74.09
ร้อยละ
43.73
ร้อยละ
6.13
5 คะแนน
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สกอ. 2.3-1 ตารางรายชื่ออาจารย์ประจา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2553
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ตัวบ่งชี้ 2.4
: ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

มีการดาเนินการ
2 ข้อ

มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 5

มีการดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
สถาบันมีผลการดาเนินงาน 7 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้

เกณฑ์มาตรฐาน 1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล
และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
สถาบันมีระบบ การบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระยะ 15 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์ ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การสรรหา/คัดเลือกและพัฒนาบุคคลทุกกลุ่มให้มีขีดความสามารถสูง (Talent People)
สามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกได้ โดยระบบดังกล่ าวประกอบด้วยกระบวนการในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่กระบวนการในการวางแผน การสรรหาคัดเลือก การบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและ
ประโยชน์เกื้อกูล การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งในการบริหารทรัพยากร
บุคคลดังกล่าว กองบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นหน่วยงานกลางของสถาบันเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการวางแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้ งคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ประกอบด้วย
การวางแผ นกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนอัตรากาลัง ซึ่งเป็นแผนหลักสาหรับใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนปฏิบัติงานประจาปี คือ แผนพัฒนาบุคลากรรวมทั้งแผนการจัดการความรู้ด้วย
ในส่วนของแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันได้จัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554–2558 (สกอ.2.4-1.1) ครอบคลุมในมิติต่าง ๆ ของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อกาหนดทิศทาง กลยุทธ์ และแนวปฏิบั ติทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ตอบสนอง สนับสนุน
และเป็นไปในแนวทางเดียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาวของสถา บันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พ.ศ.2551–2565)
โดยมุ่งเน้นผลผลิตและผลลัพธ์ที่สาคัญคือ ในระดับบุคคล บุคลากรของสถาบันปฏิ บัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ
ชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน มีความรับผิดชอบต่อสถาบันและสังคม ใน ระดับสถาบัน คือ สถาบันมี
ขีดความสามารถในการแข่งขัน และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีก ารติดตามและประเมินผลผลิตและผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง ในการดาเนินการจัดทาแผน
ดังกล่าวสถาบันได้เปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ดารงตาแหน่งรองคณบดี ผู้อานวยการกอง
เลขานุการคณะ /สานัก หัวหน้ากลุ่มงาน จานวน 72 คน ได้มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนโดยเข้าร่ วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคามของการบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลจะ
พิจารณาจากปัจจัย 4 ด้าน คือ ด้านบุคลากรหรือคน ด้านระบบการพัฒนาบุคลากร ด้านระบบการบริหารจัดการ และด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือสนับสนุนการทางานและได้นาข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องประกอบการจัดทาแผน
กลยุทธ์การบริหารทรัพ ยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ ปีงบประมาณ พ .ศ.2554–2558 (สกอ.2.4-1.1)
ดังนี้
- ข้อมูลจานวนอัตรากาลังในปัจจุบัน โครงสร้างอายุของบุคลากร การเกษียณอายุราชการ การต่ออายุราชการ
- สวัสดิการและสิ่งจูงใจสาหรับบุคลากร
- การสารวจความจาเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs) และช่องว่างสมรรถนะ (Competency Gap)
- สรุปผลการสารวจความพึงพอใจต่อระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
- สรุปผลการสารวจความพึงพอใจต่อสิ่งแวดล้อมภายในสถาบัน
- สรุปผลการสารวจความพึงพอใจต่อการบริการของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
- ทิศทางและแนวโน้มการบริหารทรัพยากรบุคคลในระดับชาติ
- ผลการสารวจแนวโน้มการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2554 – 2555
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แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554–2558 ได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 23 มีนาคม 2554 (สกอ.2.4-1.2) และ
สภาสถาบัน ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 28 มีนาคม 2554 (สกอ.2.4-1.3)
ในด้านการวางแผนอัตรากาลังเป็นขั้นตอนแรกของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้สถาบันสามารถคาดคะเน
ได้ว่า ในอนาคตสถาบันจะมีการใช้อัตราข้าราชการ พนักงาน ทั้งสายวิชาการและสายสนั บสนุนจานวนเท่าใดและตาแหน่ง
ใดบ้างจึงจะเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจของสถาบัน พร้อมทั้งเป็นการวางแผนด้านงบประมาณและกาหนดทิศทาง
ในการพัฒนาบุคลากร สถาบันจึงได้จัดทาแผนอัตรากาลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (สกอ.2.4-1.4) แผนอัตรากาลัง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ .ศ.2554–2557) (สกอ.2.4-1.5) และกาหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณากาหนดกรอบอัตรากาลังสายวิชาการและสายสนับสนุน (สกอ.2.4-1.6) โดยมีลาดับการดาเนินการ ดังนี้
1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีมติอนุ มัติใน
หลักการบริหารและวางแผนอัตรากาลังกาลัง 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2554–2557) ตามที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคลได้
นาเสนอ
2) กองบริหารทรัพยากรบุคคลจัดทาคู่มือการวางแผนอัตรากาลังของสถาบันพร้อมจัดการประชุมชี้แจงและ
ซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง การวางแผนอัตรากาลัง 4 ปี (ปีง บประมาณ พ .ศ.2554-2557 ให้แก่ รองคณบดี ผู้อานวยการ
กอง/เลขานุการคณะ/สานัก และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและจัดทาอัตรากาลังของหน่วยงาน เพื่อ
กาหนดแนวทางการวิเคราะห์และจัดทาแผนอัตรากาลังสายวิชาการและสายสนับสนุน สาหรับให้หน่วยงานจัดทาแผน
อัตรากาลัง 4 ปี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจง จานวน 70 คน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2553
3) หน่วยงานจัดทาข้อมูลประกอบการวางแผนอัตรากาลัง รวมทั้งให้มีการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนทุกคน เป็นระยะเวลา 10 วันทาการ ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม–2 เมษายน 2553
4) คณะ/สานัก หน่วยงาน จัดทารายงานการวางแผนอัตรากาลัง 4 ปี (2554-2557) ของหน่วยงาน ระหว่างวันที่
26 เมษายน–14 พฤษภาคม 2553
5) กองบริหารทรัพยากรบุคคลดาเนินการเรียบเรียงสรุปและวิเคราะห์เป็นรายกลุ่มงาน จานวน 97 กลุ่มงาน
รวม 18 หน่วยงาน ระหว่างวันที่ 10 เมษายน-23 กรกฎาคม 2553
6) กองบริหารทรัพยากรบุคคลจัดทารายงานแผนอัตรากาลัง 4 ปี 1-30 สิงหาคม 2553
7) เสนอกรอบอัตรากาลัง 4 ปี ของสถาบัน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 9/2553
วันที่ 8 กันยายน 2553 โดยมีมติมอบหมายให้ที่ประชุม ทคอ.บริหาร)พิจารณาแผนอัตรากาลัง 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.
2554-2557) ของสถาบัน
8) ที่ประชุมคณบดีและผู้อานวยการสานัก ด้านการบริหาร (ทคอ.บริหาร) ได้จัดให้มีการประชุมและระดม
ความคิดเห็น จานวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553 ผลการประชุมได้กาหนดแนวทางในการวิเคราะห์
ร่วมกัน และมอบให้คณะ/สานักกลั บไปพิจารณาถึงความสอดคล้องของภาระงานและภารกิจของแต่ละหน่วยงาน และให้
นามาพิจารณาร่วมกันในครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2553 ในการประชุม ทคอ.การบริหาร นัดพิเศษ
9) นาเสนอผลการวิเคราะห์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม
2553 ที่ประชุมมอบหมายให้ผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคลนัดประชุมนัดพิเศษกับผู้บริหารสถาบัน ประกอบด้วย
อธิการบดี และรองอธิการบดี ทั้ง 3 ฝุาย เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากาหนดกรอบอัตรากาลังสายวิชาการ
และสายสนับสนุน
10) ประชุมระดับผู้บริหาร กาหนดหลักเกณ ฑ์และวิธีการฯ เมื่อวันที่ 13, 19 ตุลาคม 2553 วันที่ 8 และ 30
พฤศจิกายน 2553
11) นาหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากาหนดกรอบอัตรากาลั งสายวิชาการและสายสนับสนุนเสนอ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 12/2553 วันที่ 8 ธันวาคม 2553 ที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนแปลงหลั กเกณฑ์การ
พิจารณากาหนดกรอบอัตรากาลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 และมอบหมายให้กองบริหารทรัพยากรบุคคลดาเนินการตาม
หลักเกณฑ์ และส่งให้คณะตรวจสอบผลการวิเคราะห์ว่าถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่
12) กองบริหารทรัพยากรบุคคลนาเสนอความเห็นของแต่ละคณะต่อผู้บริหาร เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2554
13) นาเสนอผลการวิเคราะห์กรอบอัตรากาลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 26 มกราคม 2554 เพื่อทราบ
14) ที่ประชุม สภาสถาบัน ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 31 มกราคม 2554 ได้อนุมัติกรอบอัตรากาลัง ปีงบประมาณ
พ.ศ.2554 และกรอบอัตรากาลัง 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2558) (เอกสารชุดเดียวกัน สกอ.2.4-1.4-1.5-1.6)
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นอกจากแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนอัตรากาลังดังที่ได้กล่าวข้างต้น
สถาบันได้จัดทา
แผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.2552–2555
(สกอ.2.4-1.7) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบัน ครั้งที่ 3/2552 วันที่ 31 มีนาคม 2552 (สกอ.2.4-1.8) แผนดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์ที่สาคัญ 2 ประการ คือ เพื่อให้บุคลากรของสถาบันทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาให้มี
ความสามารถตามสมรรถนะโดยผ่านกระบวนการพัฒนาและกระบวนการการจัดการความรู้ และเพื่อบริหารจัดการความรู้
เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน/สถาบัน ซึ่งสถาบันได้ดาเนินการปฏิบัติตามแผนดังกล่าวมาอย่า งต่อเนื่อง และ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 สถาบันได้จัดให้มีการสารวจช่องว่างสมรรถนะเพื่อการพัฒนาและนาผลสารวจ (สกอ.2.4-1.9)
ดังกล่าวมาเป็นข้อมูลประกอบในการจัดทาแผนพั ฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.2553
(สกอ.2.4-1.10) และในปีงบประมาณ พ .ศ.2553 สถาบันยังได้ดาเนินการสารวจการหาความต้องการในการฝึกอบรม
(Training Needs) เพื่อนาข้อมูลจากการสา รวจ (สกอ.2.4-1.11) มาจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดก ารความรู้
ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.2554 (สกอ.2.4-1.12) โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรมและกิจกรรมการจัดการความรู้สาหรับ
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนทั้งสิ้น 25 โครงการ โดยแบ่งเป็นของบุคลากรสายวิชาการ 4 โครงการคือ
1.โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถาบัน 2.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสาหรับผู้บริหารคณาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุน 3.การพัฒนาเทคนิคการสอนโดยใช้กรณีศึกษา 4.กิจกรรม NIDA EX-Tell (Expert Telling) และ
บุคลากรสายสนับสนุน 21 โครงการ

เกณฑ์มาตรฐาน 2 มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่
กาหนด
สถาบันมีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
1. การสรรหาคัดเลือกบุคลากร ตามแผนอัตรากาลัง 4 ปี ซึ่งในปีการศึกษา 2553 มีอัตราว่างบุคลากรทั้งสิ้น
จานวน 107 อัตรา แยกเป็นสายวิชาการ 46 อัตรา สายสนับสนุน 61 อัตรา โดยสายวิชาการได้ดาเนินการสรรหาคัดเลือก
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานสถาบันสายวิชาการไปแล้ว จานวน 23 ราย และสายสนับสนุน
จานวน 34 อัตรา อยู่ระหว่างดาเนินการสรรหาคัดเลือก จานว น 27 อัตรา (สกอ.2.4-2.1) การสรรหาคัดเลือกด้วยวิธีการ
สอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และคัดเลือกบุคลากร เป็นไปตามข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการการบริหารงานบุคคลของพนักงาน
สถาบัน พ.ศ.2553 (สกอ.2.4-2.2) ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันและคัดเลือกพนักงานสถา บัน
สายสนับสนุน พ .ศ.2553 (สกอ.2.4-2.3) และประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันและคัดเลือก
พนักงานสถาบันสายวิชาการ พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (สกอ.2.4-2.4) ซึ่งในการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบ
ต่างๆ ของแต่ละตาแหน่งเป็นไปตามองค์ประกอบที่สถาบันกาหนด เพื่อให้กระบวนการดาเนินงานเป็นไปด้วยความชัดเจน
โปร่งใส และเป็นธรรม และมีการวางแผนการปฏิบัติงานสรรหาคัดเลือกบุคลากรทุกตาแหน่ง
2. การพัฒนาบุคลากรทุกประเภท ได้ดาเนินการภายใต้ แผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจาปีงบประมา ณ พ.ศ.2552 555 แผนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่สาคัญ 2 ประการ คือ
เพื่อให้บุคลากรของสถาบันทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถตามสมรรถนะโดยผ่าน
กระบวนการพัฒนาและกระบวนการการจัดการความรู้ และเพื่อบริหารจัดการความรู้เพื่อยกระดับการปฏิบัติงาน ของ
หน่วยงาน /สถาบัน นอกจากแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ ระยะ 4 ปีแล้ว สถาบันยังได้จัดทาแผน พัฒนา
บุคลากรและการจัดการความรู้ รายปีซึ่งมีความสอดคล้องกับ พัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ ระยะ 4 ปี โดยได้
ดาเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2552 นอกจากการพัฒนาบุคลากรตา มแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ซึ่งมุ่งเน้น
การพัฒนาตามสมรรถนะ (Competency) ซึ่งสถาบันได้กาหนด นอกจากนี้ สถาบันยังมีการพัฒนาบุคลากรตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าของอาชีพ (Career Path) โดยสถาบันได้ออกข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่งและการ
แต่งตั้งบุคลา กรตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตาแหน่งประเภททั่ วไปให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
พ.ศ.2554 (สกอ.2.4-2.5) และข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่งและการ
แต่งตั้งบุคลากรให้ ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหาร พ .ศ.2554 (สกอ.2.4-2.6) ให้สอดคล้องกับระบบบริหารงานบุคคลใหม่
และได้สารวจข้อมูลลูกจ้างประจาที่มีคุณสมบัติในการเลื่อนตาแหน่งและได้แจ้งให้บุคลากรดังกล่าวทราบเป็นรายบุคคล
(สกอ.2.4-2.7) โดยมีลูกจ้างประจา จานวน 84 ราย ที่มี คุณสมบัติปรับระดับขั้นงานสูงขึ้นจานวน 61 ราย และเปลี่ยน
ตาแหน่งงานหรือเปลี่ยนกลุ่มงาน จานวน 23 ราย สาหรับข้าราชการและพนักงานสถาบันอยู่ระหว่างการดาเนินการแจ้ง
เตือนบุคลากรเป็นรายบุคคลในการเตรียมตัวเข้าสู่กระบวนการขอเลื่อนตาแหน่งต่อไป
SAR2553
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ผลการดาเนินงานพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน มีดังนี้
ตารางสรุปการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2552
ลา
จานวน
การ
หลักสูตร / หัวข้อ
ค่าใช้จ่าย
ดับ
ผู้เข้าร่วม ติดตามผล
สายวิชาการ
1. การจัดทากรณีศึกษา (Case Research Practicum) รุ่นที่ 2
10
1,478,147.68
2. การจัดทากรณีศึกษา (Case Research Writing) รุ่นที่ 3
25
3. การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
40
26,171.30
สายสนับสนุน
4. กลยุทธ์การพัฒนาทีมงานสู่งองค์การแห่งความเป็นเลิศ รุ่น5-8
ที่
190
835,003.63
5. การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
22
7,910.00
6. การสัมมนาผู้บริหารระดับกลาง
87
220,584.02
7. ภาษาอังกฤษเฉพาะด้านสาหรับนักวิชาการศึกษา
18
39,406.00
8. ทางานอย่างไรให้ถูกใจผู้รับบริการ รุ่นที่ 1-3
96
146,335.21
9. ประชุมชี้แจ้งเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ Career Path
120
21,994.10
รวม
608
(นับซ้า)
2,775,551.94
ตารางสรุปการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ลา
จานวน
การ
หลักสูตร / หัวข้อ
ค่าใช้จ่าย
ดับ
ผู้เข้าร่วม ติดตามผล
1 การสัมมนาเรื่อง "การปรับปรุงระบบการประเมินผลการ
285
รอบ 3
150,304.86
ปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานสายสนับสนุน"
เดือน
2 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
34
126,564.00
3 การประชุมชี้แจง "หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
ตาแหน่งทางวิชาการ"
53
30,062.59
4 หลักสูตร "การทาผลงานวิจัย สาหรับการขอตาแหน่งชานาญ
การ" รุ่นที่ 1
45
200,861.78
หลักสูตร "การทาผลงานวิจัย สาหรับการขอตาแหน่งชานาญ
การ" รุ่นที่ 2
48
5 Case Development Practicum รุ่นที่ 3
9
784,425.00
6 หลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง" รุ่นที่ 1-3
48
1,339,200.00
7 หลักสูตร "การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
บุคลากร" รุ่นที่ 1
37
48,332.00
หลักสูตร "การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
บุคลากร" รุ่นที่ 2
39
8 หลักสูตร "ทางานอย่างไรให้ถูกใจผู้รับบริการ" รุ่นที่ 4
28
หลักสูตร "ทางานอย่างไรให้ถูกใจผู้รับบริการ" รุ่นที่ 5
26
151,735.70
หลักสูตร "ทางานอย่างไรให้ถูกใจผู้รับบริการ" รุ่นที่ 6
27
9 โครงการ Happy Workplace : Happiness@NIDA ครั้งที่ 1
(เพลินงาน)
174
14,970.16
โครงการ Happy Workplace : Happiness@NIDA ครั้งที่ 2
127
46,554.00
(Go Green & Save Green )
10 RBM : Result Base Management รุ่นที่ 1
122
รอบ 3
75,942.07
เดือน
RBM : Result Base Management รุ่นที่ 2
192
รวม
1,294 (นับซ้า)
3,280,552.16
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ตารางสรุปการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (1 ต.ค.2553–30 เม.ย.2554)
ลา
จานวน
การ
หลักสูตร / หัวข้อ
ค่าใช้จ่าย
ดับ
ผู้เข้าร่วม ติดตามผล
สายวิชาการ
1. กิจกรรม NIDA KM Expert Telling ครั้งที่ 4 กิจกรรม “ มา
81
3,360.00
Get!! กับเคล็ดการทาวิจัย”
2. การพัฒนากรณีศึกษาสาหรับอาจารย์
33
6 เดือน
60,000.00
เทคนิคและวิธีการสอนที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
3.
300
1500,000.00
ระดับอุดมศึกษา
สายสนับสนุน
3. ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
47
146,386.98
4. Communicative English
60
3,6,9เดือน
190,098.30
5. การบริหารโครงการแบบมืออาชีพ
37
59,476.85
6. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
72
9,900.00
และภัยคุกคามของการบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อการแก้ปัญหาในการ
48
3,6 เดือน
ปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1
ยังไม่จบ
โครงการ
8. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อการแก้ปัญหาในการ
64
3,6 เดือน
ปฏิบัติงาน รุ่นที่ 2
3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย การประเมินผ ลการปฏิบัติงานทุกรอบ 6 เดือน สาหรับ
ข้าราชการ และพนักงานสถาบันทุกรอบ 12 เดือน เพื่อเลื่อนเงินเดือนขอ งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุ น การ
ประเมินผลการทดลองงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง นอกจากนี้ยังมีระบบติดตามตรวจสอบ
มาตรฐานภาระงานของสายวิชาการด้วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบ
ริหารศาสตร์ ประกอบด้วย
1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดารงตาแหน่งทางการบริหาร ประกอบด้วย
1.1) ผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี
1.2) ระดับคณะ/สานัก ประกอบด้วย คณบดี ผู้อานวยการสานัก รองคณบดี รองผู้อานวยการสานัก
2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ซึ่งไม่ได้ดารงตาแหน่งทางบริหาร
3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ประกอบด้วย ผู้อานวยการสา นัก /กอง
เลขานุการคณะ/สานัก หัวหน้ากลุ่มงาน และผู้ปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันมีวัตถุประสงค์เพื่อนาผลการประเมินไปใช้ในกรณีต่าง ๆ ดังนี้
1. พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถบรรลุเปูาหมายขององค์การ
3. ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ทั้งนี้ สถาบันได้จัดทาข้อบังคับ และประกาศสถาบันฯ ที่เกี่ยวข้อง จานวน 4 ฉบับ ดังนี้
1. ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารและผู้ดารง
ตาแหน่งวิชาการซึ่งไม่ได้ดารงตาแหน่งบริห าร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2553
(ฉบับที่ 1) และ (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2553 และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
ตามลาดับ (สกอ.2.4-2.8)
2. ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารฝุายอานวยการ
หัวหน้ากลุ่มงาน และผู้ ปฏิบัติงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับที่ 1) และ (ฉบับที่ 2)
ฉบับประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2553 และวันที่ 9 มีนาคม 2554 ตามลาดับ (สกอ.2.4-2.9)
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ขั้นตอนการดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานมีดังนี้
1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและพัฒนาผลการปฏิบตั ิงานของหัวหน้ากลุ่มงานและผู้ปฏิบัติงาน และ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
2. หน่วยงานกาหนดเปูาหมายและตัวชี้วัดรายบุคคลระหว่างผู้บังคับบัญชา หัวหน้ากลุ่มงาน และผู้ปฏิบัติงาน
3. ผู้บังคับบัญชาติดตามให้คาปรึกษา ปรับตัวชี้วัดและเปูาหมาย
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานและให้คะแนน
5. พิจารณาผลการประเมินกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
6. เสนอฝุายบริหารและคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
7. แจ้งผลการประเมิน
8. ประกาศรายชื่อและร้อยละการเลื่อนเงินเดือน
9. ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
10. คณะกรรมการกลั่นกรองส่งความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
11. ออกคาสั่งเลื่อนเงินเดือนและแจ้งผล
3.2 การประเมินผลการทดลองงานของบุคลากรสายสนับสนุน และการประเมินผลเพื่อต่อ สัญญาจ้างของ
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สถาบันมีแผนการดาเนินการ ดังนี้
1) การประเมินผลการทดลองงาน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักประกันสัญญาจ้าง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ผล
การทดลองงาน และการประเมินผลเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานสถาบัน พ.ศ.2553
และ (ฉบับที่ 2) (สกอ.2.4-2.10)
จานวนผู้เข้ารับการประเมิน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สายสนับสนุนจานวนทั้งสิ้น 47 คน (ข้อมูล ณ
วันที่ 30 เมษายน 2553) (สกอ.2.4-2.11)
2) การประเมินผลเพื่อต่อสัญญาจ้าง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง : ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักประกันสัญญาจ้าง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ผล
การทดลองงาน และการประเมินผลเพื่อต่อสัญญาจ้างพนั กงานสถาบัน พ .ศ.
2553 และ (ฉบับที่ 2)
จานวนผู้เข้ารับการประเมิน : ปีงบประมาณ พ .ศ.2554 จานวนทั้งสิ้น 93 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30
เมษายน 2554) สายวิชาการ จานวน 29 คน สายสนับสนุน จานวน 64
คน (สกอ.2.4-2.12)
ขั้นตอนการประเมินผลการทดลองงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง (สกอ.2.4-2.13)
หลังจากสถาบันได้ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.2554
รอบ 1 เมษายน 2554 เรียบร้อยแล้ว จึงสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการพลเรือนและพนักงานสถาบันแต่ละหน่วยงาน ซึ่งให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนและพนักงาน
สถาบันเสนอสภาสถาบัน ครั้งที่ 6/2554 วันที่ 27 มิถุนายน 2554 (สกอ.2.4-2.14) เพื่อเป็นข้อมูลปูอนกลับในการนาไป
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป
3.3 การติดตามตรวจสอบมาตรฐานภาระงานของสายวิชาการ
ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจา รย์ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กาหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ
บุคลากรตาแหน่งวิชาการของสถาบันไว้ดังนี้
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ภาระงานทางวิชาการ
1. งานสอน
2. งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด
3. ตารา/หนังสือที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด
4. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่
เทียบได้กับงานวิจัยตามข้อ 2
5. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่
เทียบได้กับงานวิจัยตามข้อ 8
6. บทความทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ
7. บทความทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ
8. งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ
9. กรณีศึกษา (Case Study) ซึ่งเป็น
Research/Field Based Case หรือ
Archival Case
10. บทความทางวิชาการ

อ.
(ต่อปี)
1 วิชา
(และ)
-

ผศ.
(ต่อปี)

รศ.
(ต่อปี)

ศ.
(ต่อปี)

3 วิชา
3 วิชา
3 วิชา
(และ)
(และ)
(และ)
1 รายการ 2 รายการ
(หรือ)
(หรือ)
1 รายการ 2 รายการ 2 รายการ
(หรือ)
(หรือ)
(หรือ)
1 รายการ 2 รายการ
(หรือ)
(หรือ)
1 รายการ
(หรือ)
2 รายการ
(หรือ)
1 รายการ
(หรือ)

ผู้ต่อเวลาราชการ
รศ.
ศ.
(ต่อปี)
(ต่อปี)
2 วิชา
2 วิชา
(และ)
(และ)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 รายการ 1 รายการ 1 รายการ 1 รายการ 1 รายการ 1 รายการ
(หรือ)
(หรือ)
(หรือ)
(หรือ)
(หรือ)
(หรือ)
2 รายการ 2 รายการ 2 รายการ 2 รายการ 2 รายการ 2 รายการ
(และ)
(และ)
(และ)
1 รายการ

-

-

-

1 รายการ 1 รายการ

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับสถาบัน ฉบับดังกล่าวได้กาหนดใ ห้คณะ/สานักรายงานผลการดาเนินงานตามมาตรฐานภาระ
งานทางวิชาการต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อกากับและติดตามการปฏิบัติตาม
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของสถาบัน และสรุปผลการดาเนินการดังกล่าวเสนอสภาสถาบันและคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในเดือนกันยายนของทุกปี โดยมีกาหนดการรายงานภาระงานทางวิชาการประจาปี
ดังนี้
ลาดับ
การปฏิบัติ
ระยะเวลา (ของทุกปี)
1. ผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการจัดทารายงานภาระงานทางวิชาการ
1-15 มิถุนายน
2. คณะ/สานัก ตรวจสอบรายงานภาระงานทางวิชาการ
16-30 มิถุนายน
3. คณะ/สานัก ส่งรายงานภาระงานทางวิชาการให้กองบริหารทรัพยากร
1 กรกฎาคม
บุคคล
4. กองบริหารทรัพยากรบุคคลตรวจสอบและสรุปผล
2-9 กรกฎาคม
5. กองบริหารทรัพยากรบุคคลเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
14 กรกฎาคม
บุคคล (กบค.) เพื่อพิจารณา
6. นาเสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เพื่อทราบ
26 กรกฎาคม/23 สิงหาคม (พิเศษ)
7. รายงานผลให้ ก.พ.อ. ทราบ
1 กันยายน
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ในปีการศึกษา 2552 สถาบันได้ติดตามตรวจสอบมาตรฐานภาระงานวิชาการ สรุปผลได้ดังนี้
จานวน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่า
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่า
คณะ
อาจารย์
ทั้งหมด อ. ผศ. รศ. ศ. รวม ร้อยละ อ. ผศ. รศ. ศ. รวม ร้อยละ
รศ.
23
1 6 5 1 13 56.52 1 6 3 10 43.48
บธ.
23
1 7 10 - 18 78.26 2 1 2 - 5
21.74
พศ.
19
- 8 5 1 14 73.68 - 3 2 - 5
26.32
สป.
31
3 6 9 1 19 61.29 7 5
- - 12 38.71
พค.
17
1 2 5 - 8
47.06 4 3 2 - 9
52.94
ภส.
14
- 5 1 - 6
42.86 4 1 3 - 8
57.14
พม.
14
- 4 4 - 8
57.14 2 1 2 1 6
42.86
ISEC
2
- - - 1 1
- - 2 100.00
บส.
1
- - - 1 - - 1 100.00
รวม
144
6 38 39 3 86 59.72 22 15 17 4 58 40.28
* จานวนผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการดังกล่าวไม่นับผู้ที่ปฏิบัติงานไม่ถึง 6 เดือน และผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
** ตาแหน่งบริหาร เช่น คณบดี รองอธิการบดี และอธิการบดี ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับยกเว้นนับเป็นผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่า

สาหรับข้อมูลในปีการศึกษา 2553 อยู่ระหว่างดาเนินการรายงานและสรุปผลตามกาหนดการข้างต้น
4. การเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น สถาบันได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในอาชีพ โดยการเลื่อนตาแหน่ง
สูงขึ้น ทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ผลการดาเนินงานที่ผ่านมามีบุคลากรเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น ดังนี้
4.1 สายวิชาการ : จานวนผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ประจาปีการศึกษา2553
ประจาปีการศึกษา 2553
ผศ.
รศ.
ศ.
1
1
2
1
1
2
3
1
1
4
7
2
13

คณะ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะสถิติประยุกต์
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะภาษาและการสื่อสาร
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
รวม

4.2 สายสนับสนุน : การเลื่อนระดับและตาแหน่งของข้าราชการและพนักงานสถาบันสายสนับสนุน ประจา
ปีการศึกษา 2553
4.2.1 กรณีข้าราชการ การเลื่อนระดับและตาแหน่งของข้ าราชการสายสนับสนุน ตั้งแต่ปี 2550–2551
กันยายน 2553 ซึ่งเป็นการเลื่อนระดับและตาแหน่งตามระบบการบริหารงานบุคคลแบบเดิมนั้น สถาบันได้จัดทาและ
ดาเนินการตามข้อบังคับสถาบัน และประกาศสถาบัน ที่เกี่ยวข้อง จานวน 2 ฉบับ
1) ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย การกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้ง ข้าราชการให้ดารงตาแห น่ง
สูงขึ้น พ.ศ.2550 (ยกเลิกแล้ว)
2) ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการตาแหน่งปฏิบัติการระดับต้นให้
ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2551 (ยกเลิกแล้ว)
3) ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการตาแหน่งปฏิบัติการระดับต้นที่มี
ประสบการณ์ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2551 (ยกเลิกแล้ว)
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4) ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการตาแหน่งปฏิบัติการระดับกลางให้
ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2551 (ยกเลิกแล้ว)
5) ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการตาแหน่งประเภทผูบ้ ริหารให้ดารง
ตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2551 (ยกเลิกแล้ว)
ในการเลื่อนระดับตาแหน่งตามระบบการบริหารงานบุคคลแบบเดิม สถาบันจะเริ่มดาเนินการจากกระบวนการ
วิเคราะห์และประเมินค่างานของตาแหน่งสาหรับข้าราชการสายสนับสนุน 2 ตาแหน่ง ได้แก่
1. ตาแหน่งปฏิบัติการระดับต้นที่มี ประสบการณ์ รายละเอียดตามข้อบังคับ ว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าร าชการให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ .ศ.2550 และ ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ข้าราชการตาแหน่งปฏิบัติการระดับต้นที่มีประส บการณ์ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ .ศ 2551 ปัจจุบันข้ อบังคับและประกาศ
ทั้ง 2 ฉบับ ได้ถูกยกเลิกแล้ว
2. ตาแหน่งประเภทผู้บริหารซึ่งเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ3 ขึ้นไป รายละเอียดตามข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย
การกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าารชการให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2550 และ ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเก ณฑ์
และวิธีการประเมินข้าราชการตาแหน่งประเภทผู้บริหารให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2551 ปัจจุบันข้อบังคับและประกาศ
ทั้ง 2 ฉบับ ได้ถูกยกเลิกแล้ว
ในการเลื่อนระดับและตาแหน่งของข้าราชการสายสนับสนุน ซึ่งเป็นการเลื่อนระดับและตาแหน่งตามระบบการ
บริหารงานบุคคลแบบใหม่ สถา บันได้ประกาศการเข้าสู่ระบ บใหม่เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554 ซึ่งเป็นวันที่สถ าบันได้
ประกาศใช้ข้อบังคับสถาบัน จานวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย
1) ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรให้ดารงตาแหน่งประเภท
ผู้บริหาร พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2554 (หลักฐานชุดเดียวกันกับ สกอ.2.4-2.6)
2) ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตาแหน่งประเภททั่วไปให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ .ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2554
(หลักฐานชุดเดียวกันกับ สกอ.2.4-2.5)
โดยการเลื่อนระดับและตาแหน่งตามระบบการบริหารงานบุคคลแบบใหม่ กาหนดให้มีการวิเคราะห์และประเมิน
ค่างานในทุกตาแหน่งที่ขอเลื่อนระดับและตาแหน่งตามกระบวนการดังนี้
1) กรณีหน่วยงานยังไม่ได้มีการกาหนดกรอบระดับตาแหน่ง ของตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับ ชานาญงาน
จึงต้องดาเนินการตามข้อบังคับสถาบัน หน้า 10 หมวด 3 การกาหนดกรอบระดับตาแหน่ง ข้อ 28 ดังนี้
1.1) ให้หน่วยงานที่ประสงค์จะกาหนดกรอบระดับตาแหน่งเสนอเรื่องพร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณา
ประกอบด้วย
(1) ภารกิจของหน่วยงาน
(2) โครงสร้างการบริหาร
(3) โครงสร้างอัตรากาลัง
(4) ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งที่จะกาหนดระดับตาแหน่ง
(5) เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องมีระดับตาแหน่งสูงขึ้น
1.2) กองบริหารทรัพยากรบุคคลตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้อง ถ้าพบว่าเอกสารข้อมูลไม่ครบถ้วน แจ้ง
หน่วยงานแก้ไข-เพิ่มเติม
1.3) กรณีเอกสารข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง กองบริหารทรัพยากรบุคคลประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้ง
ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตาแหน่งประเภททั่วไป
(กชท.) เพื่อวิเคราะห์ภารกิจของ
หน่วยงานและความจาเป็นที่จะกาหนดระดับตาแหน่งสูงขึ้น
1.4) กรณีสมควรกา หนดระดับตาแหน่งให้สูงขึ้น กองบริหารทรัพยากรบุคคลนาเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลและสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติกรอบระดับตาแหน่ง
1.5) กองบริหารทรัพยากรบุคคลแจ้งหน่วยงานเพื่อทราบ
2) เมื่อผ่านกระบวนการกาหนดกรอบระดับตาแหน่งตามข้อ 1) แล้ว จึงเข้าสู่กระบวนกา รประเมินค่างาน
หน้า 10 หมวด 4 การประเมินค่างาน และหน้า 19 ส่วนที่ 3 วิธีการประเมินค่างาน ข้อ 31-32 ดังนี้
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2.1) ให้หน่วยงานที่ประสงค์จะกาหนดตาแหน่งใดเป็นตาแหน่งสูงขึ้นตามข้อบังคับนี้ ยื่นเรื่องประเมินค่างาน
เพื่อกาหนดระดับตาแหน่งต่อกองบริหารทรัพยากรบุคคล แ
ละให้กองบริหารทรัพยากรบุคคลดาเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินค่างานตามองค์ประกอบที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หน้า 8 ข้อ 22
2.2) เมื่อคณะกรรมการประเมินค่างานได้ประเมินค่างานในตาแหน่งใดเรียบร้อยแล้ว ให้กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแจ้งให้หน่วยงานที่ขอกาหนดระดับตาแหน่งสูงขึ้นทราบ
ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินค่างานหรือสภาสถาบันเห็นควรให้กาหนดระดับตาแหน่งสูงขึ้น ให้
หน่วยงานที่ขอกาหนดตาแหน่งสูงขึ้นนั้นดาเนินการเพื่อแต่งตั้งบุคลากรให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
โดยยื่นเรื่องขอแต่งตั้งบุคลากรให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล
ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินค่างานหรือสภาสถาบันไม่เห็นควรให้กาหนดระดับตาแหน่งสูงขึ้น
หน่วยงานที่ขอกาหนดตาแหน่งสูงขึ้นสามารถยื่นเสนอขอกาหนดระดับตาแหน่งดังกล่าวได้อีกเมื่อครบกาหนดไม่น้อยกว่า
หนึ่งปีนับแต่วันที่ทราบมติ
2.3) กรณีเห็นควรให้กาหนดระดับตาแหน่งสูงขึ้น จึงเข้าสู่กระบวนการแต่งตั้งบุคลากร ในหน้า 34 หมวด 7
การแต่งตั้งบุคลากรตาแหน่งประเภททั่วไปให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น โดยวิธีปกติ หรือ หน้า 36 หมวด 8 การแต่งตั้งบุคลากร
ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะในกรณีปฏิบัติ งานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง และตาแหน่งประเภท
ทั่วไปให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น โดยวิธีพิเศษ ต่อไป
4.2.1 กรณีพนักงานสถาบัน สาหรับการเลื่อนระดับและตาแหน่งของพนักงานสถาบันสายสนับสนุน ได้จัดทา
และดาเนินการตามข้อบังคับสถาบัน และประกาศสถาบัน ที่เกี่ยวข้อง จานวน 2 ฉบับ คือ
1) ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ.2553 (หลักฐานชุดเดียวกัน
กับ สกอ.2.4-2.2)
2) ประกาศที่เกี่ยวข้อง : ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิ การเปลี่ยนตาแหน่ง การ
ย้าย การยืมตัว และการตัดโอนตาแหน่งพนักงานสถาบันสายสนับสนุน(สกอ.2.4-2.15)
โดยในประกาศสถาบันดังกล่าว ได้กาหนดให้ การปรับวุฒิ และการเปลี่ยนตาแหน่งจะต้องดาเนินการวิเคราะห์
และประเมินค่างาน ดังนี้
1) กรณีปรับวุฒิ ตาแหน่งที่ต้องวิเคราะห์และประเมินค่างาน คือ
(1) ตาแหน่งประเภททั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน)
(2) ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ระดับปฏิบัติการ)
2) กรณีเปลี่ยนตาแหน่ง ตาแหน่งที่ต้องวิเคราะห์และประเมินค่างาน คือ
(1) สายงานที่บรรจุผู้มีคุณวุฒิการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี เป็นตาแหน่งในสายงานที่บรรจุผู้มีคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
(2) สายงานที่บรรจุผู้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับเดียวกันจากตาแหน่งในสายงานหนึ่งเป็นตาแหน่งในสายงานอื่น
องค์ประกอบการประเมินค่างาน
1) หน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่ง ประกอบด้วย 1.1 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการ
กาหนดกลยุทธ์และแผนงาน 150 คะแนน และ 1.2 บทบาทในการพัฒนาระบบและทีมงาน 150 คะแนน
2) ความยุ่งยากของงานและความสามารถที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
2.1) ความซับซ้อนของงาน ประกอบด้วย 2.1.1 ลักษณะงานที่ต้องใช้ระดับความคิด 40 คะแนน 2.1.2
กรอบหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 40 คะแนน
2.2) ลักษณะและขอบเขตของการตัดสินใจ 60 คะแนน
2.3) ระดับการสื่อสาร ประกอบด้วย 2.3.1 ความสามารถและทักษะในการสื่อสาร 30 คะแนน 2.3.2 ความถี่
ในการติอต่อสื่อสาร 30 คะแนน
3) การควบคุม กากับ ตรวจสอบ หรือการบังคับบัญชา 200 คะแนน
4) ความรู้ที่ต้องการในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 4.1 ระดั บพื้นฐานความรู้ที่ต้องการ 100 คะแนน 4.2
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 100 คะแนน 4.3 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 50 คะแนน และ 4.4
ประสบการณ์ในการบริหาร 50 คะแนน
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ปีงบประมาณ พ .ศ.2554 มีบุคลากรที่ขอเลื่อนระดับและตาแหน่ง ทั้งตามระบบการบริหารงานบุคคลแบบเดิ ม
และแบบใหม่ ที่ต้องผ่านการวิเคราะห์และประเมินค่างาน ดังนี้
ตารางแสดงจานวนบุคลากรที่ขอเลื่อนระดับและตาแหน่งใหม่และต้องผ่านการวิเคราะห์และประเมินค่างาน
จานวน
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
พนักงานสถาบัน
รวม

การเลื่อนระดับ
ไม่ใช่
หัวหน้างาน
หัวหน้างาน
20
17
20
17

การเปลี่ยน
การวิเคราะห์และ
การปรับวุฒิ
ตาแหน่ง
ประเมินค่างาน
3
2
5

-

13
2
15


เกณฑ์มาตรฐาน 3 มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกาลังใจให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถาบันให้ความสาคัญแล ะส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างขวัญและกาลังใจให้แก่บุคลากรของสถาบัน
ทุกประเภท โดยสนับสนุนการสร้างบรรยากาศสถานที่ทางานให้น่าอยู่ เช่น ปรับปรุงดูแลภูมิทัศน์โดยรอบสถาบัน สร้าง
บรรยากาศการทางาน และการจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ โดยจัดให้มีโครงการพัฒนาคุณภาพชี วิตและกิจกรรมบาเพ็ญ
สาธารณประโยชน์เพื่อสังคม อันจะส่งผลให้บุคลากรมีความสุข มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและสามารถทา งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (สกอ.2.4-3.1) นอกจากนี้สถาบันได้มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากรทั้งในเชิงปูองกันดูแลสุขภาพและ
ส่งเสริมเกี่ยวกับสุขภาพให้แก่บุ คลากร โดยจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรของสถาบันทุกประเภท เช่น การตรวจ
สุขภาพประจาปี การประกันสุขภาพกลุ่ม สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการแนะนาด้านการดูแลสุขภาพ และส่งเสริมการออก
กาลังกายในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ สนับสนุนสถานที่และอุปกรณ์ออกกาลังกายและกีฬาชนิดต่ าง ๆ รวมถึงการจัดโครงการ
กีฬาเพื่อสุขภาพ (กิจกรรมแอโรบิกและโยคะ) เป็นประจาต่อเนื่องทุกปี เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ปูองกันการเกิดโรคภัยและ
ลดภาวะการเจ็บปุวย และเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สกอ.2.4-3.2)
นอกจากสวัสดิการด้านการสร้างเสริมสุ ขภาพที่ดีแล้ว สถาบันยังได้คานึงถึงการสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
สายวิชาการสถาบันมีโครงการ ดังนี้
1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลงานทางวิชาการ (สกอ.2.4-3.3) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการของ
สถาบันเร่งพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการให้มากขึ้น โดยมีระยะเวลา 2 ปี คือตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2551-30 กันยายน 2553 ใช้งบประมาณ จานวน 3,000,000 บาท โดยมอบเงินรางวัล ให้กับบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ จานวน 100,000 บาท ระดับรองศาสตราจารย์ จานวน 50,000
บาท และผู้ช่วยศาสตราจารย์จานวน 25,000 บาท โดยมอบรางวัลในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
สรุปการจ่ายเงินรางวัลในปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2553
ตาแหน่ง
เงินรางวัล (บาท)
จานวน
ศาสตราจารย์
100,000
2
รองศาสตราจารย์
50,000
15
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
25,000
13
รวม
30

รวมเป็นเงิน (บาท)
200,000
750,000
325,000
1,275,000

2) โครงการสนับสนุนเงินรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับ การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ (สกอ.2.4-3.4) พิจารณาเงิน
รางวัลฐานข้อมูล Thomson ISI ที่มีค่า Impact Factor สูง เรียงลาดับจากจานวนวาร สารในฐานข้อมูลแต่ละสาขาวิชา
โดยใช้เกณฑ์ Impact Factor สูงสุดของวิชานั้นเป็นรางวัล 500,000 บาท และคิดรางวัลให้แก่ผู้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มี
ค่า Impact Factor โดยเทียบเป็นสัดส่วนกับค่า Impact Factor สูงสุดของสาขาวิชา กับจานวนเงินรางวัล ทั้งนี้ รางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชา ติขั้นต่ากาหนดไว้เป็นเงินรางวัล 20,000 บาท ในปีงบประมาณ พ .ศ.2553
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มีรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 23 บทความ มีค่า Impact Factor 5 บทความ ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2554 (1 ตุลาคม 2553-30 มีนาคม 2554) มีรางวัลผลงานวิจัยที่ไ ด้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ จานวน 10
บทความ มีค่า Impact Factor 1 บทความ (สกอ.2.4-3.5)
บุคลากรสายสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สถาบันได้ออกประกาศสถาบัน เรื่อง มาตรการสร้างแรงจูงใ จ
ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4-3.6) เพื่อส่งเสริมให้ บุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ โดยกาหนดให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจ 3 โครงการ ดังนี้
1) โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนจัดทาผลงาน
เพื่อขอตาแหน่งชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสายสนับสนุน
ในการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ โดยการให้เงินรางวัลแก่บุคลากร ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งชานาญ
การ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ ปัจจุบนั มีบุคลากรได้รับเงินรางวัลดังกล่าว จานวน 1 ราย
2) โครงการพัฒนาตนเองด้านทักษะภาษาอังกฤษ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาตนเอง
ด้านทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและสถาบันในการยกระดับการให้บริการที่ตอบสนองต่อ
ผู้รับบริการชาวต่างชาติ รวมถึงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันในการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ โดย
มอบค่าตอบแทนพิเศษติดต่อกัน 60 เดือนสาหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่มีผลคะแนนการสอบวัดผลภาษาอังกฤษตามที่
สถาบันได้กาหนด ปัจจุบันมีบุคลากรได้รับค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าว จานวน 3 ราย
3) โครงการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในสถาบัน เป็นโครงการที่สนับสนุนเรื่องการศึกษา โดยการ
ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในสถาบันแก่บุคลากรสายสนับสนุน อย่างน้อย 1 ทุนการศึกษาต่อหลักสูตรต่อภาค
การศึกษาโดยการยกเว้นค่าหน่วยกิตทั้งหมด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาความรู้
ความสามารถของตนเองและนาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปพัฒนางานและสร้างประโยชน์ต่อหน่วยงานและสถาบัน
ปัจจุบันมีบุคลากรได้รับทุนดังกล่าว จานวน 3 ราย
นอกจากนั้นสถาบันสนับสนุนให้บุคลากรได้แสดงผลงาน ความรู้ ความสามารถให้เป็นที่ประจั กษ์แก่หน่วยงาน
ภายนอก สถาบันจึงมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนการขอรับรางวัลของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดย
การสนับสนุนด้านทุนวิจัยในสายวิชาการ และสายสนับสนุน ดังนี้
1) กองทุนส่งเสริมงานวิจัย (สกอ.2.4-3.7)
ทุนส่งเสริมการเขียนเอกสารวิชาการ
2) กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย (สกอ.2.4-3.8)
(1) ทุนส่งเสริมงานวิจัยสมบูรณ์แบบ
(2) ทุนส่งเสริมการเขียนตาราและสื่อการสอน
(3) ทุนส่งเสริมงานวิจัยที่มีผลกระทบในเชิงนโยบาย
สถาบันยังมีระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงโดยแต่งตั้งนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติจานวน 2 ท่าน เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง คื อ
ศาสตราจารย์อัญชนา ณ ระนอง และ รองศาสตราจารย์ดุจเดือน พันธุมนาวิน (สกอ.2.4-3.9) เพื่อให้ถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์ ตลอดจนให้คาปรึกษาแก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในการทาวิจัย โดยสถาบันได้จัดกิจกรรม
NIDA KM Expert Telling ครั้งที่ 4 กิจกรรม “มา Get!! กับเคล็ดการทาวิจัย ” เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554 โดยมีบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน จานวน 81 คน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้นักวิจัยพี่เลี้ยงได้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์
ตลอดจนเปิดปิดโอกาสบุคลากรได้แลกเปลี่ยนและซักถามข้อสงสัยในการทาวิจัย
นอกจากนี้สถาบันยังมีระบบยกย่องและให้เกียรติผู้ได้รับรางวัล อาทิ
1. มีพิธีแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
(สกอ.2.4-3.10)
2. โครงการประกวดหน่วยงานดีเด่น (สกอ.2.4-3.11)
3. โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) (สกอ.2.4-3.12)
และเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรสถาบันจึงได้จัดให้มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันและมีช่ องทางในการ
สื่อสารหลายช่องทาง เช่น
1. กิจกรรมการจัดการความรู้ (สกอ.2.4-3.13)
2. โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) (สกอ.2.4-3.14)
3. ระบบการสื่อสารภายในสถาบัน (สกอ.2.4-3.15)
4. เว็บไซต์ KM สถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ (สกอ.2.4-3.16)
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เกณฑ์มาตรฐาน 4 มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนาความรู้และทักษะที่ได้จาก
การพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
สถาบันจัดให้มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนาความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดยให้บุคคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุนทุกคนรายงานผลของการนาความรู้ที่ได้จากการเข้ารับการพัฒนาภายในปีการศึกษา 2553
มาใช้ในการสอน/การปฏิบัติงาน (สกอ.2.4-4.1) และในหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทักษะความรู้และ
การปฏิบัติงานโดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2552–2554 สถาบันได้มีการติดตามผลการฝึกอบรมใน 4 หลักสูตร (สกอ.2.4-4.2)
ดังนี้
1. การจัดทากรณีศึกษา (Case Research and Writing) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2553
2. โครงการสัมมนาปฏิบัติการเรื่อง “การปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานสาหรับข้าราชการและ
พนักงานสถาบันสายสนับสนุน” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553
3. หลักสูตร นักบริหารอุดมศึกษาระดับกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553
4. หลักสูตร Communicative English ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554
นอกจากการติดตามผลโดยตรงแล้วสถาบันยังมีการติดตามผลโดยใช้กลไกการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือโดย
ติดตามผลผ่านกิจกรรมการจัดการความรู้ต่า ง ๆ ที่หน่วยงานหรือสถาบันเป็น ผู้จัด ซึ่งพบว่าปีงบประมาณ พ .ศ.2553
หน่วยงานต่างๆได้เผยแพร่ความรู้ผ่านกิจกรรมตา มแนวทางการพัฒนาทั้ง 3 แนวทาง คื อ ใน Leaning by Doing ,
Leaning by Sharing และ Leaning by Training ดังนี้
ตารางสรุปผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ระหว่าง 1 ต.ค.52 ถึง 30 ก.ย.53)
แนวทางการ
พัฒนา
1.การอบรม /
สัมมนา
(Training)

โครงการ / กิจกรรม

1.1 การอบรม / สัมมนา ระดับสถาบัน
รวม 10 โครงการ 14 ครั้ง
1.2 การอบรม / สัมมนา ระดับ
หน่วยงาน
2.1 โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี
2.การลงมือ
53
ปฏิบัติจริงในที่
2.2 โครงการ Expert Telling (Exทางาน (Doing)
Tell)
3. การ
3.1 มหกรรม NIDA Knowledge
แลกเปลี่ยน
Forum 53
เรียนรู้ (Sharing) 3.2 NIDA KM Seminar 53
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เป้าหมาย
ผู้เข้ารับการพัฒนา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผลการดาเนินงาน
รวมร้อยละ 91.36

ร้อย
ละ
100

(สายสนับสนุน 335 คน
สายอาจารย์ 130 คน)

5 เรื่อง

5 เรื่อง

100

3 ครั้ง

3 ครั้ง

100

400 คน

403 คน

100

มีแนวทางทาแผนใน 100
มีแนวทางในการทาแผน
ปี 54 จากการ
ปี 54
เสวนา
3.3 การประชุมคณะกรรมการพัฒนา
มีการรายงาน
มีการประชุม
100
ระบบบริหารความรู้ภายในองค์การ
ความก้าวหน้าในการ
รายงาน
ดาเนินงานไม่น้อยกว่า 6
ความก้าวหน้า
ครั้ง
จานวน 6 ครั้ง
3.4 การประชุม / เสวนา / การศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเสวนา 24 ครั้ง 100
ดูงานของหน่วยงานภายในสถาบัน
ของบุคลากร
ประชุมวิชาการ 174
ครั้งการศึกษาดูงาน
62 ครั้ง
3.5 เว็บไซต์การจัดการความรู้
มีผู้เยี่ยมชม
42,799 ครั้ง
100
(www.km.nida.ac.th)
15,000 ครั้ง /ปี
(ต.ค.52 - ก.ย.53)
รวม 67,122 ครั้ง
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แนวทางการ
พัฒนา

โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3.6 กิจกรรมกระตุ้นการมีส่วนร่วมKM
Activate
3.7 จุลสาร NIDA KM WISDOM for
Change

2 ครั้ง

2 ครั้ง

ร้อย
ละ
100

6 ฉบับ

6 ฉบับ

100

รวม

100

จากผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ .ศ.2553 ทาให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ตามแผนยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้เพื่อการบริการการศึกษา
สถาบันมีแนวปฏิบัติที่ดีที่สนับสนุนการบริการการศึกษาที่เกิดจากกระบวนการศึกษา คิดค้น และทดลองปฏิบัติ
จริงของบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบัน เช่น
(1) การประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ (กองแผนงาน)
(2) กิจกรรม HROD TALK (คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
(3) การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการประชุมระดับนานาชาติ (คณะรัฐประศาสนศาสตร์)
(4) การลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ (คณะสถิติประยุกต์)
(5) บริการคืนง่ายสบายจัง (สานักบรรณสารการพัฒนา)
(6) การเผยแพร่บทความวิชาการลงทางเว็บไซต์ (สานักวิจัย) เป็นต้น ซึ่งแนวปฏิบัติดังกล่าวเป็ นการนาไปใช้จริง
ให้หน่วยงานเพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอน ด้านวิจัย ร่วมถึงการบริการวิชาการของทางสถาบันด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้เพื่อการบริหารจัดการ และพัฒนาตนเอง
สถาบันมีแนวปฏิบัติที่สนับสนุนด้านการบริหารจัดการเพื่อยกระดั บการทางานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ เช่น
(1) ระบบสมัครงานออนไลน์ (กองบริหารทรัพยากรบุคคล)
(2) ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ (สานักการศึกษาระบบสารสนเทศ)
(3) การพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (กองกลาง)
(4) ระบบติดต่อสื่อสาร และการเรียนรู้ภายในสานัก (สานักฝึกอบรม)
(5) มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟูาภายในคณะ (คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ) เป็นต้น
สถาบันยังส่งเสริมให้บุคลากรในการพัฒนาตนเอง โดยมีกิจกรรม Expert Telling เพื่อเป็นเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดยเน้นความรู้ ทักษะ ความ สนใจที่อยู่ในบุคลากรภายในสถาบัน (Tacit Knowledge) ซึ่งจะได้เป็นวิทยากรเผยแพร่
ความรู้ในหัวข้อที่กาหนด และมีการจัดทาเป็นเอกสาร คู่มือประกอบการแลกเปลี่ยนในหัวข้อนั้น ๆ (Explicit Knowledge)
โดยสถาบันดาเนินการ จานวน 3 ครั้ง ได้แก่
1) เทคนิคการถ่ายภาพจากกล้องธรรมดา
2) ก้าวทันสังคมออนไลน์กับ Face Book และ Twitter
3) สนทนาภาษาอังกฤษกับ Trick ที่บุคลากรนิด้าควรรู้ จากกิจกรรมดังกล่าวได้มีวิทยากรภายในสถาบันสาย
สนับสนุน จานวน 3 ท่าน และสายอาจารย์ จานวน 1 ท่าน และมีเอกสาร/คู่มือ จานวน 3 เรื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตการทางาน
สถาบันจัดมหกรรม Knowledge Forum ขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นการเสริมสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้ โดยมีการร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการดาเนินการ จัดการความรู้ของหน่วยงานต่างๆ ของ
สถาบันรวม 18 หน่วยงาน ซึ่งจากกิจกร รมดังกล่าวแสดงออกถึงความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจของบุคลากรของหน่วยงาน
ต่างๆในการจัดบอร์ด และนาเสนอบอร์ดกิจกรรมของหน่วยงานซึ่งกิจกรรมดังกล่าวยังได้รับความสนใจจากหน่วยงาน
ภายนอก 33 หน่วยงานทั้งจากภาครัฐ และเอกชนร่วมเข้าชมงาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างบรรยากาศแห่งการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้สู่บุคคลภายนอกสถาบันอย่างแท้จริง
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ในระดับหน่วยงานมีกิจกรรมที่เสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เช่น คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีกิจกรรม
HROD TALK เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทฤษฎี (อาจารย์ในคณะ ) และภาคปฏิบัติ (วิทยากรรับเชิญจากหน่วยงาน
ภายนอก) เป็นเวทีที่มีบุคลากรจากภายนอกให้ความสนใจเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นจานวนมาก ผลที่ได้เป็นการต่อ
ยอดความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถเป็นกรณีศึกษาแก่นักศึกษา และอาจารย์ของสถาบันได้

เกณฑ์มาตรฐาน 5 มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
1. ปัจจุบันสถาบันมีข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรสถาบัน พ.ศ.2552 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 28
กันยายน 2552 (สกอ.2.4-5.1)
2. มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณ(ระดับสถาบัน)
3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามจรรยาบรรณของบุคลากร จานวน 2 ชุด ประกอบด้วย
1) คณะกรรมการดาเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์คาสั่งสถาบันฯ ที600/2553
่
วันที่ 31 สิงหาคม 2553 จานวน 10 ท่าน และมีประธานสภาคณาจารย์ เป็นประธานกรรมการ (สกอ.2.4-5.2)
1. ประธานสภาคณาจารย์
ประธานกรรมการ
2. รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ
3. รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2
กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร. กัลยาณี คูณมี
กรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชยา เฉลยทรัพย์
กรรมการ
6. รองศาสตราจารย์ ดร. พาชิตชนัต ศิริพานิช
กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินตนา อมรสงวนสิน
กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาแว มะแส
กรรมการ
9. อาจารย์ ดร. วรรณภา มหามณีรัตน์
กรรมการ
10. นางสุภารัตน์ เฮงโม้
เลขานุการ
คณะกรรมการดังกล่าวมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. จัดทาแผน วางแนวทางส่งเสริมแ ละปูองกันการกระทาผิดจรรยาบรรณของคณาจารย์ และจัด
กิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
2. ทบทวนจรรยาบรรณคณาจารย์ให้เหมาะสม
3. กากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณคณาจารย์
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่อธิการบดีหรือสภาสถาบันมอบหมาย
2) คณะกรรมการดาเนินงานตามจรรยาบรรณสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คาสั่งสถาบัน ที่ 100/2554 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 (สกอ.2.4-5.3) จานวน 11 ท่าน โดยมีรองอธิการบดีฝุายบริหาร
เป็นประธานกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าว เป็นผู้แทนจากผู้บริหารฝุายอานวยการ ตัวแทนจากฝุายข้ าราชการ
ตัวแทนฝุายพนักงานสถาบัน และตัวแทนฝุายลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว ประเภทละ 2 คน
1. รองอธิการบดีฝุายบริหาร
ประธานกรรมการ
2. ผู้อานวยการกองงานผู้บริหาร
กรรมการ
3. เลขานุการคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม กรรมการ
4. นายวิจิตร อมรนพกุล
กรรมการ
5. นายอุดม อรัญญิก
กรรมการ
6. นายอดิสรณ์ แก้วมรกต
กรรมการ
7. นายกฤษณะ หล่อโลหพันธุ์
กรรมการ
8. นายวีระโชติ คาสินธุ์
กรรมการ
9. นายคณิต เชิดชัยภูมิ
กรรมการ
10. นางสาวกุลธิดา เลนุกูล
เลขานุการกรรมการ
11. นางสาวธัญญธร อุ่นอนุโลม
ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการ
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คณะกรรมการดังกล่าวมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. จัดทาแผนและวางแนวทางปูองกันการกระทาผิดจรรยบรรณของสายสนับสนุน
2. ทบทวนจรรยาบรรณสายสนับสนุนให้เหมาะสม
3. กากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณสายสนับสนุน
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล อธิการบดีหรือสภาสถาบันมอบหมาย
4. คณะกรรมการดาเนินงานตามจรรยาบรรณสายสนับสนุน มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
4.1 มีแผนการดาเนินงานตามจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.2554
(สกอ.2.4-5.4)
4.2 จัดทาคู่มื อจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(สกอ.2.4-5.5)
4.3 จัดโครงการอบรม เรื่อง จรรยาบรรณที่พึงมีของคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุนของสถาบันตระหนักถึงความสาคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์และสายสนับสนุน กากับดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณในปี 2554 โดยสถาบันได้รับเกียรติ
จากนายปราโมทย์ โชติมงคล ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานสถาบัน
ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งสิ้น 86 คน โดยมีสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจในภาพรวมมีคะแนน
เฉลี่ย 4.18 จัดอยู่ในความเห็นระดับ “ดี” (จากผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 61 ราย) (สกอ.2.4-5.6)
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดของสถาบัน ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อมุ่งสู่ราชการใส
สะอาดและบรรยากาศธรรมาภิบาลในทุกมิติ เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2554 ณ สานักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิตสาขาปาก
ช่อง สาหรับอาจารย์ ผู้อานวยการกอง เลขานุการคณะ หัวหน้ากลุ่มงาน และระดับปฏิบัติ รวมจานวน 37 คน เพื่อปลูกฝัง
ค่านิยมการใช้สติ/สมาธิ/ปัญญาในการปฏิบัติหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัวให้ยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ
ธรรมาภิบาล และเศรษฐกิจพอเพียง โดยสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.40 จัดเป็นระดับ
มากที่สุด มีข้อเสนอแนะที่สาคัญคือขอให้สถาบันจัดโครงการนีส้ าหรับบุคลากรทุกสายงานและทุกระดับ อย่างต่อเนื่องต่อไป
(สกอ.2.4-5.7)
4.4 ได้บรรจุการให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณไว้ในหลักสูตรการปฐมนิเทศบุคลากรทุก
ปี เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรเป็นผู้ที่มีคุณภาพทั้งด้านความสามารถและด้านคุณธรรม (สกอ.2.4-5.8)
5. สถาบันมีระบบการประเมินผลที่วัดพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้
5.1 การประเมินผลการทดลองงาน ของบุคลากรสายสนับสนุน และการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างของ
บุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน ซึ่งได้ระบุเกณฑ์การประเมินด้านจริยธรรมและคุณธรรมไว้ในแบบประเมินส่วน
ที่ 2 “การประเมินคุณธรรมและจริยธรรม” มีเงื่อนไขว่า ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ในส่วนที่ 2 “การประเมินคุณธรรมและจริยธรรม”
การประเมินในส่วนอื่นๆ ให้คณะกรรมการหยุดการพิจารณา (สกอ.2.4-5.9)
5.2 ผลการประเมิน เพื่อต่อสัญญาจ้างของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนต้องเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติ
5.3 สาหรับบุคลากรสายวิชาการ และสถาบันได้ออกข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคลากรให้ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจ ารย์ และศาสตราจารย์ พ .ศ.2553 กาหนดให้การพิ จารณา
แต่งตั้งตาแหน่งทางวิชาการ ต้องคานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยกาหนดให้ผู้ขอแต่งตั้งตาแหน่งทาง
วิชาการต้องมีการรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเป็นลายลักษณ์อักษร (สกอ.2.4-5.10)

เกณฑ์มาตรฐาน 6 มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน
ในปีงบประมาณ พ .ศ.2553 สถาบันได้มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการ
ความรู้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คือดาเนินการจัดฝึกอบรมบุคลากรของสถาบัน ตามแผนพัฒนาบุ คลากรและ
การจัดการความรู้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ
.ศ.2553 จานวน 10 หลักสูตร โดย
ตั้งเปูาหมายบุคลากรเข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ซึ่งในปีงบประมาณ พ .ศ.2553 (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.5230 ก.ย.53) การพัฒนาบุคลากรบรรลุตามเปูาหมายคิดเป็น ร้อยละ 91.36 โดยมีบุคลากรได้รับการพัฒนาจานวน 465 คน
จากบุคลากรทั้งหมด 509 คน แบ่งเป็นสายสนับสนุนจานวน 335 คน จาก 354 คน และสายวิชาการจานวน 130 คน จาก
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155 ไม่นับซ้า โดยกองบริหารทรัพยากรบุคคลได้รายงานผลการประเมินดังกล่าวรวมถึงความสาเร็จของแผนที่มีต่อบุคลากร
และการพัฒนางาน หน่วยงานและสถาบัน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาของแผนดังกล่าวแก่ที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 29
กันยายน 2553 (สกอ.2.4-6.1) พร้อมทั้งแจ้งผลการพัฒนาตนเองแก่บคุ ลากรเป็นรายบุคคล (สกอ.2.4-6.2) เพื่อให้บุคลากร
นาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาตนเองในปีงบประมาณ พ .ศ.2554 และได้นาข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินผลโครงการของผู้เข้าร่วมอบรมมาปรับปรุงการดาเนินงาน
และในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สถาบันได้มีการประเมินผลความสาเร็จขอ งแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการ
ความรู้ระหว่าง ตุลาคม 2553-เมษายน 2554 ปรากฏว่าได้ดาเนินการจัดการอบรมและกิจกรรมสาหรับบุคลากรสาย
วิชาการ จานวน 2 โครงการจากโครงการที่ได้กาหนดไว้ตามแผน จานวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 และการจัดอบรม
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุน จานวน 5 โครงการจากโครงการที่ได้กาหนดไว้ตามแผน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.5 ได้
รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 23 พฤษภาคม 2554
(สกอ.2.4-6.3)
เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2554 การพัฒนาบุคลากรของสถาบันเน้นแนวทางการให้ความรู้โดยวิธีการ
ฝึกอบรม ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สถาบันจะพัฒนาบุคลากรโดยใช้แนวทางการพัฒนาที่หลากหลายขึ้น เช่น การ
ฝึกปฏิบัติงาน (OJT) การสอนงานจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน (Coaching) และการฝึกอบรมที่เน้นเรื่องกระบวนการ
ทางานและการสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาตามแผนการพัฒนาเป็นรายบุคคล (IDP)

เกณฑ์มาตรฐาน 7 มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน
จากข้อมูลในเกณฑ์มาตรฐาน 6 สถาบันได้นาข้อมูลดังกล่าวมาเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผน พัฒนาบุคลากร
และการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.2554 ร่วมกับข้อมูลการสารวจหาความต้องการในการฝึกอบรม
(Training Needs) ของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยแผนดังกล่าวมีแนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง ตามที่ได้
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาบุคลากรแล ะการจัดการความรู้ระยะ 4 ปี คือ Leaning by Doing, Leaning by Sharing และ
Leaning by Training ซึ่งมีกิจกรรมหรือช่องทางการพัฒนาสมรรถนะด้านต่าง ๆ สาหรับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนทุกประเภท
ปีงบประมาณ พ .ศ.2554 นี้ สถาบันยังได้กาหนดให้บุคลากรทุกคนจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคค ล
(Individual Development Plan: IDP) (สกอ.2.4-7.1) โดยใช้ข้อมูลจากผลสาเร็จในการพัฒนาบุคลากรที่ได้แจ้งเป็น
รายบุคคล ในปีงบประมาณ พ .ศ.2553 เป็นข้อมูลประกอบร่วมกับข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในการจัดทาแผนดังกล่าว
ผลประเมิน
รายการ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ์
การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2553
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
7 ข้อ
7 ข้อ
7 ข้อ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สกอ.2.4-1.1
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีงบประมาณ พ .ศ.2554–
2558
สกอ.2.4-1.2
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 23 มีนาคม 2554
สกอ.2.4-1.3
รายงานการประชุมสภาสถาบัน ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 วันที่ 28 มีนาคม 2554
สกอ.2.4-1.4
แผนอัตรากาลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554
สกอ.2.4-1.5
แผนอัตรากาลังสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2555–2558)
SAR2553
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สกอ.2.4-1.6
สกอ.2.4-1.7
สกอ.2.4-1.8
สกอ.2.4-1.9
สกอ.2.4-1.10
สกอ.2.4-1.11
สกอ.2.4-1.12
สกอ.2.4-2.1
สกอ.2.4-2.2
สกอ.2.4-2.3
สกอ.2.4-2.4
สกอ.2.4-2.5
สกอ.2.4-2.6
สกอ.2.4-2.7
สกอ.2.4-2.8
สกอ.2.4-2.9
สกอ.2.4-2.10
สกอ.2.4-2.11
สกอ.2.4-2.12
สกอ.2.4-2.13
สกอ.2.4-2.14
สกอ.2.4-2.15
สกอ. 2.4-3.1

SAR2553

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากาหนดกรอบอัตรากาลังสายวิชาการและสายสนับสนุน
แผนพัฒนาบุ คลากรและการจัดการความรู้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2552–2555
รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที3/2552
่
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552
ผลสารวจช่องว่างสมรรถนะบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
แผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ผลสารวจการหาความต้องการในการฝึกอบรม (Training eeds)
แผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ตารางแสดงจานวนอัตราว่างบุคลากรสถาบัน ในปีการศึกษา 2553
ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ.2553
ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันและคัดเลื อกพนักงานสถาบันสายสนับสนุน
พ.ศ.2553
ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันและคัดเลือกพนักงานสถาบันสายวิชาการ พ .ศ.
2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรตาแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตาแหน่งประเภททั่วไปให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2554
ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรให้ ดารงตาแหน่งประเภท
ผู้บริหาร พ.ศ.2554
หนังสือการแจ้งลูกจ้างประจาที่มีคุณสมบัติในการเลื่อนตาแหน่งทราบ
ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบั ติงานผู้บริหารและผู้ดารงตาแหน่ง
วิชาการซึ่งไม่ได้ดารงตาแหน่งบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2553 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554
ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารฝุายอานวยการ หัวหน้า
กลุ่มงาน และผู้ปฏิบัติงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักประกันสัญญาจ้าง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองงาน และการ
ประเมินผลเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานสถาบัน พ.ศ.2553 และ (ฉบับที่ 2)
จานวนผู้เข้ารับการประเมินทดลองงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สายสนับสนุนจานวนทั้งสิ้น 47 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2553) (แผนการดาเนินการ)
จานวนผู้เข้ารับการประเมินต่อสัญญาจ้าง : ปีงบประมาณ พ .ศ.2554 จานวนทั้งสิ้น 93 คน (ข้อมูล ณ
วันที่ 30 เมษายน 2554) สายวิชาการ จานวน 29 คน สายสนับสนุน จานวน 64 คน (แผนการ
ดาเนินการ)
ขั้นตอนการประเมินผลการทดลองงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง
รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 6/2554 วันที่ 27 มิถุนายน 2554
ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิ การเปลี่ยนตาแหน่ง การย้าย การยืมตัว และการ
ตัดโอนตาแหน่งพนักงานสถาบันสายสนับสนุน
(1) โครงการดาเนินกิจกรรม 5 ส
(2) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินกิจกรรม 5 ส ของสถาบัน ประจาปี 2553
(3) ผลการประเมินกิจกรรม 5ส ของหน่วยงานต่างๆ ในสถาบัน
(4) หนังสืออนุมัติ / โครงการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2
(5) ใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานฯ
(6) แบบประเมินผลความพึงพอใจการเข้าร่วมศึกษาดูงานฯ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
(7) หนังสืออนุมัติ/โครงการ “NIDA รวมพลังปลูกปุาชายเลนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”
(8) ใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
(9) ภาพถ่ายกิจกรรมศึกษาดูงานและทัศนศึกษาการฝึกอบรมวิชาชีพ
(10) ภาพถ่ายกิจกรรมปลูกปุาชายเลนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(11) ภาพปรับปรุงอาคาร สถานที่และภูมิทัศน์โดยรอบสถาบัน
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สกอ. 2.4-3.2
สกอ. 2.4-3.3
สกอ. 2.4-3.4
สกอ. 2.4-3.5
สกอ. 2.4-3.6
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สกอ. 2.4-3.8

สกอ. 2.4-3.9
สกอ. 2.4-3.10
สกอ. 2.4-3.11
สกอ. 2.4-3.12
สกอ. 2.4-3.13
สกอ. 2.4-3.14
สกอ. 2.4-3.15
สกอ. 2.4-3.16
สกอ. 2.4-4.1
สกอ. 2.4-4.2
สกอ.2.4-5.1
สกอ.2.4-5.2
สกอ.2.4-5.3
สกอ.2.4-5.4
สกอ.2.4-5.5
สกอ.2.4-5.6

สกอ.2.4-5.7

สกอ.2.4-5.8
สกอ.2.4-5.9
สกอ.2.4-5.10
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(1) ประกาศสถาบัน เรื่องนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากรสถาบัน
(2) ภาพถ่ายห้องออกกาลังกาย
(3) ภาพกิจกรรมกีฬาแอโรบิก และโยคะ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลงานทางวิชาการ (รายงานการประชุม ทคอ . ครั้งที่ 16/2551 วันที่ 27
สิงหาคม 2551)
โครงการสนับสนุนเงินรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ปี 2553-2554
ประกาศสถาบัน เรื่อง มาตรการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรสายสนับสนุน
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย : ทุนส่งเสริมการเขียนเอกสารวิชาการ
กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
(1) ทุนส่งเสริมงานวิจัยสมบูรณ์แบบ
(2) ทุนส่งเสริมการเขียนตาราและสื่อการสอน
(3) ทุนส่งเสริมงานวิจัยที่มีผลกระทบในเชิงนโยบาย
ประกาศสถาบัน เรื่อง การแต่งตั้งนักวิจัยพี่เลี้ยง
ภาพถ่ายพิธีแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
โครงการประกวดหน่วยงานดีเด่น(โครงการประเมินผลการดาเนินงานเพื่อคัดเลือกหน่วยงานดีเ)ด่น
โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
ภาพถ่ายกิจกรรมการจัดการความรู้
ภาพถ่ายโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
ตัวอย่างระบบการสื่อสารภายในสถาบัน (ICS)
ตัวอย่างเว็บไซต์ KM สถาบันและหน่วยงานต่างๆ
การติดตามผลการฝึกอบรมโดยให้บุคคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนทุกคนรายงานผลของการนา
ความรู้ที่ได้จากการเข้ารับการพัฒนาภายในปีการศึกษา 2553 มาใช้ในการสอน/การปฏิบัติงาน
การติดตามผลการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทักษะความรู้และ การปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ
พ.ศ.2552–2554
ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2552
คาสั่งสถาบันที่ 600/2553 เรื่อง คณะกรรมการดาเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์
คาสั่งสถาบันที่ 100/2554 เรื่อง คณะกรรมการดาเนินงานตามจรรยาบรรณสายสนับสนุน สพบ.
แผนการดาเนินงานตามจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554
คู่มือจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โครงการอบรม เรื่อง จรรยาบรรณที่พึงมีของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์
(1) โครงการอบรม
(2) สรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจในภาพรวม
(3) ใบเซ็นชื่อผู้เข้าอบรม
(4) ภาพถ่าย
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อมุ่งสู่ราชการใส
สะอาดและบรรยากาศธรรมาภิบาลในทุกมิติ
(1) โครงการปฏิบัติธรรมฯ
(2) สรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจในภาพรวม
(3) ใบเซ็นชื่อผู้เข้าอบรม
(4) ภาพถ่าย
หลักสูตรการปฐมนิเทศบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554
(1) แบบประเมินผลการทดลองงาน พนักงานสถาบันสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(2) แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง พนักงานสถาบันตาแหน่งวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(3) แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง พนักงานสถาบันสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ข้อบั งคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรให้
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สกอ. 2.4-6.1
สกอ. 2.4-6.2
สกอ. 2.4-6.3
สกอ. 2.4-7.1

ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2553
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์ ครั้งที่ 5/2553 วันที่ 29 กันยายน 2553
บันทึกการแจ้งผลการพัฒนาตนเองแก่บุคลากรเป็นรายบุคคล
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 23 พฤษภาคม 2554
บันทึกถึงหน่วยงานให้จัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)

ตัวบ่งชี้ 2.5
: ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ
4 หรือ 5 ข้อ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
สถาบันมีผลการดาเนินงานผ่าน 7 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้

เกณฑ์มาตรฐาน 1 มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ ในอัตราไม่สูงกว่า 8
FTES ต่อเครื่อง
ในปีการศึกษา 2553 สถาบันมีบริการเพื่อให้นักศึกษาใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นจานวนรวมทั้งหมด 10,211
เครื่อง ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดบริการให้กับนักศึกษาตามสถานที่
หรือจุดให้บริการภายในสถาบันจานวน 433 เครื่อง (สกอ.2.5-1.1)
2. เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) หรืออุปกรณ์ประเภท Smartphone ของนักศึกษา จานวน 9,778
เครื่อง (สกอ.2.5-1.2) โดยข้อมูลจานวนเครื่องดังกล่าวได้จากการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลอุปกรณ์ที่มีการ login ด้วย
Account ของนักศึกษาในการเข้าใช้บริการระบบเครือข่ายไร้สายของสถาบัน ซึ่งข้อมูลได้จัดเก็บไว้ในระบบจัดเก็บข้อมูล
(Log Server) ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของสถาบัน
สถาบันมีจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ปีการศึกษา 2553 เท่ากับ 4,693.33 (สกอ.2.5-1.3) ดังนั้นสัดส่วน
ของนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์เท่ากับ 0.46

เกณฑ์มาตรฐาน 2 มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการ
ฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา
สถาบัน โดยสานักบรรณสารการพัฒนา เป็นหน่วยงานกลางที่ให้บริการห้องสมุดผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
โดยสมาชิกภายในของสถาบัน ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร สามารถสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์
ผ่านระบบเครือข่ายภายในสถาบัน และจากเครือข่ายภายนอกสถาบัน ผ่านระบบ SSL VPN และ NetID รวมทั้งจัดบริการ
ตอบคาถามและช่วยการค้นคว้า ให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้ใช้บริการที่มีปัญหา เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด หรือการสืบค้น
สารสนเทศจากฐานข้อมูลต่าง ๆ ทั้งที่มาติดต่อด้วยตนเอง และทางอีเมล์
: services@nida.ac.th หรือ MSN:
services.nida@gmail.com จัด ให้มีบริการยืมหนังสือ /ถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัย /หน่วยงาน ที่เป็น
เครือข่ายความร่วมมือผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ และห้
องสมุดได้จัด
บรรยายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริการของห้องสมุด ตลอดจนวิธีการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ในประเทศ
และต่างประเทศให้กับนักศึกษาทุกปีการศึกษา ในวิชา สพ. 4000 (ND 4000) หัวข้อวิชา “การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิค
และการใช้บริการห้องสมุด” โดยในปีการศึกษา 2553 สานักบรรณสารการพัฒนาได้จัดบรรยาย จานวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่
1 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2553 (สกอ.2.5-2.1) และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 (สกอ.2.5-2.2) นอกจากนี้ ยังมี
การจัดฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับบริษัทที่จัดจาหน่ ายฐานข้อมูลให้กับนักศึกษาและอาจารย์ที่
สนใจ สามารถเยี่ยมชมบริการต่าง ๆ ของสานักบรรณสารการพัฒนาผ่านเว็บไซต์ http://library.nida.ac.th (สกอ.2.5SAR2553
- 75 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2.3) และสานักการศึกษาระบบสารสนเทศได้จัดทาสื่อในการอบรมการเข้าใช้งานระบบ lms เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางเว็บไซต์http://lms.nida.ac.th/moodle/ (สกอ.2.5-2.4)

เกณฑ์มาตรฐาน 3 มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานั กศึกษา
อย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในระบบไร้สาย
สถาบันมีการจัดบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา โดยให้ความสาคัญ
กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ
1. ด้านห้องเรียน มีห้องเรียนที่มีความพร้อม ความทันสมัย อี กทั้งเทคโนโลยีทาการศึกษาที่เหมาะสมในการ
เรียนการสอน อาทิ Projector, Visualizer, Desktop PC, Laptop, Amplifier, Mixer, Microphone, Wireless
Microphone, Speaker, Power Mixer, Cable/Connector เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ
รายละเอียดตามแผนการดูแลและบารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน (สกอ.2.5-3.1), แผนการดูแลและ
บารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม (สกอ.2.5-3.2), แผนการดูแลและรักษาความสะอาด ชั้นเรียน (สกอ.2.5-3.3)
2. ด้านห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Computer Laboratory) (สกอ.2.5-3.4, สกอ.2.5-3.5) 2 ลักษณะ คือ
การให้บริการเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน/การอบรม และแบบ Walk-In คือ นักศึกษาสามารถเข้าใช้บริการเพื่อการ
ค้นคว้าข้อมูล ทารายงาน วิเคราะห์ข้อมูล และการติดต่อสื่อสาร
3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในระบบไร้สาย (สกอ.2.5-3.6, สกอ.2.5-3.7)
3.1 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ความรู้
กับอาจารย์ นักศึกษาด้วยกันเอง หรือติดต่อกับสถาบันได้
3.2 Dial-up สถาบันมีการให้บริการ Internet เพื่อค้นคว้าหาความรู้ สาหรับนักศึกษาที่อยู่ภายนอกสถาบัน
โดยการใช้โมเด็มและโทรศัพท์เพื่อ Dial-up เข้าสู่ระบบเครือข่าย NIDANet ของสถาบัน
3.3 เครือข่ายไร้สาย NIDA Wireless เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใช้บริการ Internet ในการศึกษาและ
ค้นคว้าหาความรู้ได้ทุกอาคารภายในสถาบัน
3.4 บริการ Helpdesk เพื่อให้ บริการตอบคาถาม และให้คาปรึกษาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการ
เทคโนโลยี ผ่านระบบโทรศัพท์หรือต่อติดโดยตรง
4. ด้านกายภาพภายในสถาบัน มีการจัดสถานที่ พักผ่อน มีสวนหย่อม ศาลาที่พั ก สถานที่พักเรียน ที่นั่งในจุด
ต่าง ๆ ห้องจัดกิจกรรมนักศึกษาตามความสนใจ และชมรมต่าง ๆ มี ร้านอาหาร ร้านค้า มุมกาแฟ ร้านหนังสือ ธนาคาร
รวมทั้งมีหอพักสาหรับนักศึกษา เพื่ออานวยความสะดวกสาหรับนักศึกษาของสถาบัน โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยคีย์
การด์เข้า-ออกภายในห้องพัก

เกณฑ์มาตรฐาน 4 มีบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นอื่น ๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบี ยนนักศึกษา
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและ
สนามกีฬา
สถาบันมีการจัดบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นอื่น ๆ ดังนี้
1. ด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สถาบัน โดยกองบริการการศึกษา ได้จัดบริการ
สิ่งอานวยความสะดวกด้านงานทะเบียนและประมวลผลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (สกอ.2.5-4.1, สกอ.2.5-4.2) โดย
เข้าใช้งานทาง URL http://reg.nida.ac.th (สกอ.2.5-4.3) ดังนี้
1.1 จัดเตรียม Username/Password สาหรับนักศึกษาใหม่ทุกรายเพื่อให้สามารถเข้าใช้งานผ่านร ะบบได้
และจัดทาคู่มือการใช้ระบบบริการการศึกษาแจกให้นักศึกษาใหม่ทุกราย (สกอ.2.5-4.4)
1.2 นักศึกษาทุกรายสามารถตรวจสอบข้อมูลทางการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษาทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้โดย Login เข้าใช้งานตาม Username/Password ที่ได้รับ
1.3 จัดเตรียมข้อมูลทางการศึกษา ตามแผนการให้บริการสิ่งอานวยความสะดวกด้านงานทะเบียนได้
ครบถ้วน ทุกคณะ /หลักสูตร ในภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษา 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 ได้แก่ ปฏิทิน
การศึกษา ข้อมูลตารางสอน ตารางสอบ ข้อมูลอัตราค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนเรียน ข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรของ
นักศึกษาแต่ละราย ข้อมูลผลการ ศึกษา ข้อมูลการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ข้อมูลนักศึกษาที่เข้าศึกษากรณี ทุนส่งเสริม
การศึกษา
SAR2553
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1.4 พัฒนารูปแบบการแสดงผลบนเว็บของระบบบริการการศึกษาให้มีความทันสมัย และปรับปรุงหน้าเว็บ
ภาษาอังกฤษให้สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น นาขึ้นใช้งานในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
1.5 มีแบบสอบถามสาหรับสารวจความพึงพอใจในการใช้ง านผ่านระบบบริการการศึกษาทางหน้ าเว็บ
บริการการศึกษา
1.6 มีระบบตรวจสอบสถานะ การขอคาร้องต่าง ๆ ของนักศึกษา
2. ด้านงานบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล มีห้องพยาบาลที่มีมาตรฐาน ซึ่งมีพยาบาลและแพทย์ ประจา
คอยให้คาปรึกษาปัญหา ทางด้านสุขภาพ ด้านร่างกาย และจิตใจ เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพ รวมถึงการตรวจ
รักษาพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ นักศึกษาและบุคลากรอย่างเพียงพอ โดยกลุ่มงานกิจการนักศึกษา กองงานผู้บริหารได้มีการ
จัดทาแผนการให้บริการสิ่งอานวยความสะดวกด้านการบริการ อนามัยและการรักษาพยาบาล (สกอ.2.5-4.5) มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ทางด้านสุขภาพที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ มีการส่งข้อมูลไปจัดรายการวิทยุออนไลน์ของสถาบัน
ตลอดจนจัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ทางด้านสุขภาพจิตโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ปีละ 1 ครั้ง
3. ด้านการให้บริการอาหาร สถาบันจัดให้มีศูนย์อาหารที่ได้มาตรฐาน สะอาดถูกสุขลักษณะ และเพียงพอกับ
ความต้องการของนักศึกษาและบุคลากร จานวน 3 แห่ง คือ
3.1 ศูนย์อาหารอาคารที่จอดรถ ตั้งอยู่ที่ชั้นล่าง อาคารที่จอดรถ จานวนที่นั่งให้บริการ 300 ที่นั่ง ให้บริการ
จาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ หยุดเฉพาะวัน นักขัตฤกษ์ และวันที่สถาบัน
ไม่มีการเรียนการสอน
3.2 ศูนย์อาหารอาคารกีฬาและสโมสรนักศึกษา ตั้งอยู่ที่ชั้นล่าง อาคารกีฬาและสโมสรนักศึกษา จานวนที่นั่ง
ให้บริการ 150 ที่นั่ง ให้บริการจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันอาทิตย์ หยุดเฉพาะ
วันนักขัตฤกษ์ และวันที่สถาบันไม่มีการเรียนการสอน
3.3 ศูนย์อาหารอาคารนันทนาการ ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 อาคารนันทนาการ จานวนที่นั่งให้บริการ 50 ที่นั่ง
ให้บริการจาหน่ายอาหารว่าง เครื่ องดื่ม และเบเกอรี่ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ หยุดเฉพาะ
วันนักขัตฤกษ์ และวันที่สถาบันไม่มีการเรียนการสอน และนอกจากนี้ สถาบันยังจัดให้มี ร้านสะดวกซื้อ ให้บริการจาหน่าย
สินค้าอุปโภคและบริโภค จุดจาหน่ายกาแฟและเบเกอรี่ จานวน 3 แห่ง ได้แก่ ร้านกาแฟอินดี้ ร้านกาแฟพรรณวดี และร้าน
กาแฟราบิก้า กระจายทั่วทั้งสถาบัน โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ หยุดเฉพาะวันนักขัตฤกษ์ และ
วันที่สถาบันไม่มีการเรียนการสอนเช่นเดียวกัน
เพื่อให้การบริการด้านอาหารเป็นไปอย่างมีระบบ สามารถประเมินผ ล และตรวจสอบได้ สถาบันจึงได้
กาหนดให้มี แผนการจัดการบริการด้านอาหาร (สกอ.2.5-4.6) ซึ่งประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก คือ การจัดสถานที่
ให้บริการด้านอาหาร จานวน 500 ที่นั่ง การทาความสะอาดประจาวัน การทาความสะอาดใหญ่ และการสารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ โดยสถาบันจัดที่ นั่งตามพื้นที่ที่สถา บันมีอยู่และในอนาคต (ปี 2556) สถาบันจะมีพื้นที่ให้บริการ
ด้านอาหารเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 400 ที่นั่ง
4. ด้านการให้บริการสนามกีฬาและนันทนาการ มีสนามกีฬาในร่ม ประกอบด้วย สนามบาสเกตบอล สนาม
แบดมินตัน สนามวอลเลย์บอล สนามเทนนิส โต๊ะปิงปอง ห้อง Fitness ห้อง Squash ห้องโยคะ นอกจากนี้ ยังมีห้องโถง
สาหรับใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มีห้องซ้อมดนตรีไทย-ดนตรีสากล มีการให้บริการเบิก- ยืมอุปกรณ์กีฬาและนันทนาการ
มีการให้บริการใช้สวนดาดฟูานวมินท ร์ในการจัดกิจกรรมสังสรรค์ต่าง ๆ มีการจัดอบรมหลักสูตรการออกกาลังกายโดยมี
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาฝึกสอนให้กับนั กศึกษาและบุคลากรของสถาบัน เช่น กิจกรรม Intro step กิจกรรมแอโรบิค
กิจกรรมโยคะ และกิจกรรมลีลาศ โดยมีกลุ่มงานกิจการนักศึกษา กองงานผู้บริหารเป็นหน่วยงานให้บริการ (สกอ.2.5-4.7)
5.

เกณฑ์มาตรฐาน 5 มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่าง
น้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกาจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สถาบัน มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ
ดังนี้
1. ระบบสาธารณูปโภค สถาบันได้จัดหาและติดตั้งระบบสาธารณูปโภคเพื่อสนับสนุนการเรียน การสอนและ
กิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบัน โดยมีระบบสาธารณูปโภคและระบบที่เกี่ยวข้องดังนี้
1.1 ระบบไฟฟูา
1.2 ระบบประปา
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1.3 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
1.4 ระบบสุขาภิบาล (ระบบบาบัดน้าเสียและระบายน้า)
1.4.1 ระบบบาบัดน้าเสีย รวมทั้งการกาจัดของเสียเช่น สิ่งปฏิกูลและไขมัน
1.4.2 ระบบระบายน้า
1.5 ระบบสื่อสารพื้นฐาน
1.6 งานโยธา
1.7 ระบบขนส่งแนวดิ่ง (ลิฟต์)
1.8 การกาจัดขยะ
รายละเอียดตามผลดาเนินงานระบบสาธารณูปโภค ปีการศึกษา 2553 (สกอ.2.5-5.1)
2. ด้านระบบรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ ระบบรักษาความปลอดภัยของสถาบันมี
การดาเนินการใน 2 ส่วน คือ การรักษาความปลอดภัยโดยพนักงานรักษาความปลอดภัยของสถาบัน และการรักษาความ
ปลอดภัยโดยพนักงานรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานที่ สถาบันจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย โดยพนักงานรักษา
ความปลอดภัยของสถาบัน มีหน้าที่หลัก คือ ดูแลและตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยของ
หน่วยงานที่สถาบันจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย โดยทั้ง 2 ส่วนดาเนินการตาม แผนการดาเนินงานระบบรักษา
ความปลอดภัยของอาคารและบริเวณโดยรอบ (สกอ.2.5-5.2) ที่กาหนดให้มีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ
2.1 งานรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบ ประกอบด้วย รักษาความสงบเรียบร้อยภายในอาคาร ปูองกัน
การบุกรุกสถานที่ รายงานเหตุการณ์ที่ตรวจพบ และรายงานความเสียหายของสถานที่และระบบสาธารณูปโภค
2.2 งานจัดการจราจรภายในสถาบัน ประกอบด้วย อานวยความสะดวกในการใช้รถยนต์ภายในสถาบัน และ
เคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดกีดขวาง
2.3 งานประชาสัมพันธ์เบื้องต้น ประกอบด้วย อานวยความสะดวกผู้มาติดต่อ และให้ข้อมูลเบื้องต้นผู้มา
ติดต่อ
ทั้งนี้ ระบบรักษาความปลอดภัยของสถาบันจะปฏิบัติงานตลอด24 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น2 ผลัด ผลัดละ 12 ชั่วโมง
ด้านการจัดการขยะ สถาบันกาหนดให้มี แผนการดาเนินงานการกาจัดขยะ (สกอ.2.5-5.3) ซึ่งประกอบด้วย 3
กิจกรรม คือ
3.1 การรวบรวมขยะ ณ โรงเก็บขยะรวมของสถาบัน โดยทุกวันหน่วยงานนาขยะไปทิ้งที่โรงเก็ บขยะรวมของ
สถาบัน บริเวณด้านหลังอาคารบุญชนะ อัตถากร
3.2 การเก็บขยะไปทาลาย ซึ่งดาเนินการสัปดาห์ล1ะครั้ง หรือมากกว่า โดยเจ้าหน้าที่ของสานักงานเขตบางกะปิ
3.3 การล้างทาความสะอาดโรงเก็บขยะรวมของสถาบัน หลังจากการเก็บขยะไปทาลาย เจ้าหน้าที่ของกลุ่ม
งานผังแม่บทและอาคารสถานที่จะทาการล้างและทาความสะอาดโรงเก็บขยะทั้งภายในและภายนอกทุกครั้ง
3.ระบบและอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัย สถาบันได้ดาเนินการจัดหา ติดตั้ง และตรวจสอบระบบ และอุปกรณ์ปูองกัน
อัคคีภัย สาหรับอาคารต่าง ๆ ของสถาบัน เช่น เครื่องดับเพลิงแบบเคมี เครื่องสูบน้า ระบบแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ และระบบ
ตรวจจับสัญญาณ เป็นต้น นอกจากนี้สถาบันยังมีการซ้อมการอพยพจากเหตุเพลิงไหม้ ปีการศึกษา 2553 ได้ดาเนินการเมื่อ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นจานวน 35 คน


เกณฑ์มาตรฐาน 6 มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ในปีการศึกษา 2553 สถาบันจัดให้มีการประเมินคุณภาพของบริการ โดยมีกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา กองแผนงาน
เป็นหน่วยงานกลางที่ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการให้บริการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ซึ่งแบบสารวจจะครอบคลุมการบ ริการที่สถาบันจัดให้กับนักศึกษา ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบริการห้องสมุด
และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา ด้านบริการสิ่ง
อานวยความสะดวกที่จาเป็นอื่น ๆ ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ /
อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ โดยสารวจจากนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ภาคพิเศษ(กทม.) และระดับปริญญาเอก จานวน
1,236 คน พบว่า ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.77 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5) และ
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 มีรายละเอียดดังนี้
ด้านที่ 1 บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ได้แก่ ทรัพยากรสารสนเทศ ฐานข้อมูลออนไลน์ สถานที่
ห้องค้นคว้า ที่นั่งอ่านหนังสือ และเทคโนโลยีในการสืบค้นเอกสาร ตลอดจนการให้คาแนะนาเกี่ ยวกับการสืบค้นข้อมูลจาก
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สานักบรรณสารการพัฒนา นักศึกษามีความพึงพอใจระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.66 จากคะแนนเต็ม 5) (ปรับ
กายภาพห้องสมุด เมษายน 2553–เมษายน 2554)
ด้านที่ 2 บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา ได้แก่ Computer
Lab และอุปกรณ์ในห้อง Lab ความสะดวกในการขอใช้บริการเทคโนโลยี ความครอบคลุมและความรวดเร็วในการ
เชื่อมต่อของเครือข่ายไร้สาย การให้คาแนะนาและข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ Helpdesk ความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ใน
ห้องเรียน (ไม่รวมระบบอินเทอร์เน็ต ) ความสะอาดห้องเรียน ความตรงต่อเวลา ของผู้ดูแลเปิด- ปิดห้องเรียน นักศึกษามี
ความพึงพอใจระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.80 จากคะแนนเต็ม 5)
ด้านที่ 3 บริการสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นอื่น ๆ ได้แก่ 1) บริการด้านการศึกษา ประกอบด้วย ระบบ
ลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต บริการตรวจสอบผลการศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต ความสะดวก/รวดเร็วในการใช้งานผ่านระบบ
บริการการศึกษา คาแนะนาและข้อมูลจากกองบริการการศึกษา สถานที่ตั้ง และที่ให้บริการของกองบริการการศึกษา
2) ห้องพยาบาล ประกอบด้วย ความพร้อมและความสะอาดของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษา สถานที่ให้บริการ
สะอาดเป็นระเบี ยบ แพทย์ /พยาบาลให้คาแนะนาหรือ ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนตรงประเด็น 3) บริการด้านอาหาร
ประกอบด้วย คุณภาพอาหาร ราคา ความสะอาด และ 4) สถานที่ออกกาลังกาย ประกอบด้วย ความพอเพียงของอุปกรณ์
ในการออกกาลังกาย ความเหมาะสมของพื้นที่ออกกาลังกาย เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาการใช้อุปกรณ์กีฬา นักศึกษามีความพึง
พอใจระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.72 จากคะแนนเต็ม 5)
ด้านที่ 4 ระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ/อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์
ได้แก่ 1) ระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร ตลอดจนบริเวณโดยรอบ ประกอบด้วย ค วามพอเพียง
ของระบบไฟฟูา /แสงสว่างของพื้นที่ /ห้องสาหรับนักศึกษาทางาน /พักผ่อน ความพอเพียงของตู้น้าดื่มที่ติดตั้งตามชั้นที่มี
ห้องเรียน การจัดเก็บขยะอย่างเหมาะสม ความพอเพียงของระบบปูองกันอัคคีภัย ระบบรักษาความปลอดภัย ความ
พอเพียงของจานวนห้องน้า ความสะอาดของห้องน้า 2) อาคารสถานที่/ภูมิทัศน์/ความเหมาะสมของพื้นที่ทางวัฒนธรรมใน
การจัดกิจกรรม ประกอบด้วย ความสะอาดของบริเวณโดยรอบ ความสวยงามของอาคารสถานที่และบริเวณโดยรอบ
ทัศนียภาพสวยงามและร่มรื่น และมีพื้นที่รองรับการจัดกิจกรรมอย่างเพียงพ
อ นักศึกษามีความพึงพอใจระดับมาก
(คะแนนเฉลี่ย 3.85 จากคะแนนเต็ม 5)
รายละเอียดตามรายงานการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการให้บริการของสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 (สกอ.2.5-6.1)

เกณฑ์มาตรฐาน 7 มีการนาผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้ าน
กายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ
สถาบันได้มีการนาผลการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษามาพิจารณาปรับปรุงการบริการ โดยการประเมินด้าน
กายภาพและสาธาณูปโภคเข้าที่ประชุม ทคอ .บริหาร ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 18 พฤษภาคม 2554 (สกอ.2.5-7.1) เพื่อการ
พัฒนาปรับปรุงดังนี้
1. สานักบรรณสารการพัฒนา
ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ
แนวทางการพัฒนา / ปรับปรุง
1. ห้องสมุดอยู่ระหว่างการปรับปรุง ไม่
1.1 ห้องสมุดได้ปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยและเปิดให้บริการทุกชั้น ตั้งแต่
สะดวก
วันที่ 27 เมษายน 2554 เป็นต้นไป
2. ควรเพิ่มจานวนห้องสาหรับอ่านหนัง สือ 2.1 ห้องสมุดที่ปรับปรุงใหม่มีจานวนห้องค้นคว้าสาหรับให้บริการมาก
ให้มากกว่านี้
ขึ้นกว่าเดิม ดังนี้
2.1.1 ชั้น 3 มีห้องค้นคว้า 43 ห้อง
- ขนาดห้อง 2-4 คน จานวน 21 ห้อง
- ขนาดห้อง 6 คน จานวน 15 ห้อง
- ขนาดห้อง 7 คน จานวน 2 ห้อง
- ขนาดห้อง 10 คน จานวน 5 ห้อง
2.1.2 ชั้น 4 มีห้องค้นคว้า 32 ห้อง เป็นขนาดห้อง 1 คน บริการ
สาหรับนักศึกษาปริญญาเอก
SAR2553
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2. สานักการศึกษาระบบสารสนเทศ
ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ
1. ควรขยายเวลาก ารใช้ห้องคอมพิวเตอร์
เพิ่มมากขึ้น

แนวทางการพัฒนา / ปรับปรุง
1.1 สานักได้ขยายเวลาการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดย
เปลี่ยนแปลงเวลาเปิดให้บริการในวันธรรมดา (จันทร์- ศุกร์ ) จากเวลา
9.00-20.30 น. เป็นเวลา 8.30-20.30 น. ปัจจุบันอยู่ระหว่างสารวจ
ข้อมูลการใช้บริการในช่วงวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์) เพื่อหาแนวทางในการ
ขยายเวลาการให้บริการเพิ่มขึ้น
2. การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายหลุดบ่อย
2.1 สานักได้ทาการติดตั้งจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในระบบเครือข่ายไร้
มาก สัญญาณไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
สายเพิ่มจากเดิม จานวน 84 จุด เป็นจานวน 134 จุด เพื่อให้ครอบคลุม
ทุก อาคารภายในสถาบันและดาเนินการเปลี่ยนระบบให้มีความเสียร
เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ 2555
3. Printer มีปัญหาบ่อยและใช้เวลานาน
3.1 ปัญหาการพิมพ์งานของเครื่อง Printer เกิดจากอุปกรณ์เครือข่าย
ซึ่งสานักได้ทาการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์เครือข่ายเรียบร้อยแล้ว และได้ทา
การจัดหาเครื่อง Printer ที่มีประสิทธิภาพสูงเพิ่มจานวน 1 เครื่อง เพื่อ
ทดแทนกัน
4. เจ้าหน้าที่ Helpdesk บางครั้งไม่ค่อย 4.1 สานักจะดาเนินการกวดขันและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เรื่องงาน
สนใจ
บริการเพิ่มขึ้น และจัดให้มีกล่องรับข้อร้องเรียนที่เห็นได้ชัดเจน

3. กองงานผู้บริหาร (กลุ่มงานกิจการนักศึกษา)
ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ
แนวทางการพัฒนา / ปรับปรุง
1. โต๊ะปิงปองควรมีที่เฉพาะไม่ต้องไปรวม 1.1 เนื่องจากมีพื้นที่จากัดจึงได้จัดโต๊ะปิงปองไว้มุมสนามกีฬาในร่ม ซึ่ง
กับสนามกีฬาอื่น ๆ
เป็นบริเวณนอกสนามกีฬาอื่น ๆ อยู่แล้ว
2. ห้อง weight ชั้น 4 พื้นที่แคบไปและ
2.1 เนื่องจากไม่มีที่ว่างให้ขยับขยาย ทั้งนี้ ได้ทาปูายประชาสัมพันธ์ให้มา
ควรปรับปรุงคุณภาพอุปกรณ์
ใช้บริการช่วงเวลา 8.30-17.00 น. จะได้รับความสะดวกเนื่องจากมีผู้มา
ใช้บริการน้อย
2.2 คุณภาพอุปกรณ์อยู่ระหว่างของบประมาณในการจัดซื้อ
3. ควรปรับปรุงพื้นสนามบาสเกตบอล
3.1 ได้ดาเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว
4. เจ้าหน้าที่ไม่เคยออกมาดูแล
4.1 เนื่องจากมีห้องออกกาลังกายทั้ง 3 ชั้น การดูแลของเจ้าหน้าที่ไม่
ทั่วถึง แต่ได้ปรับแนวทางในการให้บริการดังนี้
4.1.1 ทาปูายประชาสัมพัน ธ์ “ต้องการคาแนะนาเพิ่มเติม กรณา
ติดต่อเจ้าหน้าที่ชั้น 2 หรือ Tel. 3454”
4.1.2 ติดกล้องวงจรปิด ชั้น 1-4 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เห็นผู้มาใช้
บริการในแต่ชั้น
4.1.3 ปีงบประมาณ 2555 ได้ขออัตรากาลังเพิ่ม 1 อัตรา เพื่อมา
ช่วยงานด้านการให้บริการ
4) กองกลาง
ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ
1. ห้องเรียน
1.1 อาคารบุญชนะ อัตถากร อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์บางครั้งยุ่งยาก ติดต่อ
เจ้าหน้าที่แล้วยังทาได้ไม่ดี
1.2 อาคารสยามฯ เจ้าหน้าที่ไม่เคยเปิดห้อง
ตรงเวลา ต้องโทรตามทุกครั้ง
SAR2553

แนวทางการพัฒนา / ปรับปรุง
1.1 กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์จะดาเนินการทาบันทึกแจ้งไปยังคณะ
บริหารธุรกิจ และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ถึงข้อเสนอแนะดังกล่าวเพื่อ
รับทราบต่อไป
1.2 กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ได้ร่างมาตรฐานการเปิด- ปิดห้องเรียน
แบ่งเป็น 3 ระดับ โดยอิงตามขนาดและจานวนที่นั่งในห้องเรียน และ
เตรียมความพร้อมด้านโสตทัศนูปกรณ์สาหรับการเรียนการสอน
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ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ

แนวทางการพัฒนา / ปรับปรุง
- ห้องขนาดไม่เกิน 38 ที่นั่ง เปิด บริการก่อนมีการเรียนการสอน 15
นาที
- ห้องขนาดไม่เกิน 60 ที่นั่ง เปิด บริการก่อนมีการเรียนการสอน 20
นาที
- ห้องขนาดไม่เกิน 100 ที่นั่ง เปิ ดบริการก่อนมีการเรียนการสอน 30
นาที
1.3 ไม่ยืดหยุ่น ปิดห้องเรียนตรงเวลามาก 1.3 เจ้าหน้าที่ห้องเรียนจะทาการปิดห้องเรียนหลังจากอาจารย์ออกจาก
เกินไป ควรให้นักศึกษาได้ใช้ห้องเพื่อประชุม ห้องเรียน 30 นาที
บ้าง
2. การจัดบริการด้านอาหาร
2.1 ร้านอาหารอาคารกีฬาและสโมสร
2.1 สถาบันจัดบริการด้านอาหารที่อาคารจอดรถและอาคารกีฬาและ
นักศึกษา บางอย่างราคาแพง ไม่เหมาะสม สโมสรนักศึกษา โดยพยายามให้มีอาหารหลากหลาย และมีราคาที่
กับสถานศึกษา
นักศึกษาสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม
2.2 อาหารไม่อร่อย ไม่มีความหลากหลาย 2.2 สถาบันกาลังจะปรับปรุงศูนย์อาหารอาคารที่จอดรถ เพื่อให้มีสภาพ
บรรยากาศ คุณภาพและรสชาดของอาหารที่ดีขึ้น
2.3 ร้านอาหารมีอาหารน้อย และสถานที่ 2.3 สถาบันแก้ไขโดยให้มีการเหลื่อมเวลาเรียน เพื่อให้นักศึกษาพัก
นั่งทานอาหารน้อย ไม่เพียงพอในช่วงพัก
เที่ยงไม่ตรงกัน และสถาบันกาลังก่อสร้างอาคารนวมินทราธิราช ซึ่งจะมี
เที่ยง
ที่นั่งรับประทานอาหารเพิ่มอีกประมาณ 400 ที่นั่ง
2.4 โรงอาหารใต้อาคารจอดรถอับมาก
2.4 สถาบันกาลังจะปรับปรุงศูนย์อาหารอาคารที่จอดรถ เพื่อให้มีสภาพ
และไม่สะอาด
บรรยากาศที่ดีขึ้นและให้ผู้จัดการศูนย์อาหารจัดทาปฏิทินทาความ
สะอาดทุกเดือน และทาความสะอาดใหญ่ทุก 6 เดือน รวมถึง ปฏิทินการ
กาจัดหนูและแมลงสาปด้วย
3. ระบบสาธารณูปโภค/ระบบรักษาความ
ปลอดภัย
3.1 ปลั๊กไฟสาหรับเสียบ Note Book ใน 3.1 กองกลางจะได้ทาการสารวจสถานที่ และเร่งดาเนินการติดตั้ง
ห้องเรียนและที่นั่งอ่านหนังสือมีน้อย
ปลั๊กไฟให้เพียงพอและเหมาะสมต่อไป
3.2 อาคารบุญชนะ ชั้น 9 และ 10 ห้องน้า 3.2 เนื่องจากมีข้อจากัดเรื่องโครงสร้างและสถาปัตย์ของอาคารทาให้
น้อยไป อยากให้มีห้องน้ามากกว่านี้
การเพิ่มจานวนห้องน้าค่อนข้างทาได้ยาก
3.3 สายชาระมักเสียบ่อย ควรซ่อมด่วน
3.3 กองกลางแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการทาคว ามสะอาด ซึ่ง
เพราะมันจาเป็นมาก
แม่บ้านจะทาการตรวจสอบอุปกรณ์ทุกวันและแจ้งให้กลุ่มงานโยธาและ
ซ่อมบารุงทราบ โดยกรรมการของแต่ละหน่วยงานจะทาการตรวจสอบ
อีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ กลุ่มงานโยธาและซ่อมบารุงได้เร่งดาเนินการ
ติดตั้ง และเปลี่ยนสายชาระให้ใช้งานได้ทุกห้องแล้ว
3.4 ควรเพิ่มตู้นาดื่ม
3.4 สถาบันจะดาเนินการจัดหาเพิ่มที่บริเวณชั้นล่างของทุกอาคาร
4. อาคารสถานที่ / ภูมิทัศน์ / ความ
เหมาะสมของพื้นที่ทางวัฒนธรรมในการจัด
กิจกรรม
4.1 ควรมีพื้นที่ให้นักศึกษานั่งอ่านหนังสือ 4.1 สถาบันจะเปิดให้ใช้พื้นที่ชั้น L อาคารบุญชนะ อัตถากร เพื่อให้
และทางานมากกว่านี้
นักศึกษานั่งอ่านหนังสือ ทางาน และพักผ่อนมากขึ้น ภายในเดือน
พฤษภาคม 2554
4.2 ควรออกกฎห้ามสูบบุหรี่ใต้ตึกมาลัยฯ 4.2 สถาบันอยู่ระหว่างประสานงานกับโรงงานยาสูบ เพื่อให้เข้ามา
เพราะลมพัดเข้าใต้ตึก
ติดตั้งจุดสาหรับสูบบุหรี่ภายในสถาบัน โดยจะพิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสม
ต่อไป
4.3 ที่จอดรถไม่เพียงพอต้องคอยแย่งกัน
4.3 สถาบันกาลังก่อสร้างอาคารนวมินทราธิราช เมื่ออาคารแล้วเสร็จจะ
จอดรถเสมอ ควรปรับปรุง
มีพื้นที่จอดรถเพิ่มขึ้น ประมาณ 400 คัน
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ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ
4.4 พื้นที่แคบ มีมุมสาหรับนั่งเล่นน้อย
เกินไป
4.5 ที่ใส่บาตรไม่ควรจัดที่อาสนะให้พระนั่ง
กับพื้น

แนวทางการพัฒนา / ปรับปรุง
4.4 เช่นเดียวกับข้อ 4.1
4.5 สถาบันอยู่ระหว่างจัดหาพื้นที่บริเวณใส่บาตร และจัดหาอาสนะ
แบบเก้าอี้

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการพัฒนาข้างต้นและเห็นควรให้ประชาสัมพันธ์การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการทีไ่ ด้ดาเนินไปแล้วของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบและ เกิดความพึงพอใจในการแก้ปัญหาของ
หน่วยงาน และจูงใจให้มีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นด้วย โดยขอให้กลุ่มงานกิจการนักศึกษารับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม
ในเรื่องการเหลื่อมเวลาเปิดให้บริการกีฬาเทเบิลเทนนิสและบา สเกตบอล เพื่อแก้ปัญหาความไม่สะดวกจากการใช้พื้นที่
ติดกันในส่วนของการบริการการศึกษา ได้นาผลการประเมินเข้าที่ประชุม ทคอ
.การศึกษา ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 18
พฤษภาคม 2554 (สกอ.2.5-7.2) เพื่อนาข้อเสนอมาปรับปรุง/พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ2 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ควรให้สามารถ เพิ่ม-ถอน รายวิชาเรียนผ่านระบบบริการการศึกษาได้
ที่ประชุมเห็นว่าการเพิ่ม-เพิกถอนรายวิชาเรียน นักศึกษาควรจะต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนก่อน
จึงควรให้ต้องมาทาการขอเพิ่ม-ถอนด้วยตนเอง
ประเด็นที่ 2 เกรดออกช้า ไม่มีความสะดวก มีความซ้าซ้อนกับคณะ
ที่ประชุมมีมติให้กองบริการการศึกษาเร่งรัดให้คณะต่าง ๆ ส่งผลการศึกษาฉบับที่คณะบดีลงนามเพื่อนาขึ้นเว็บให้
นักศึกษาดูให้เร็วขึ้น (ปกติกองบริการฯ กาหนดให้ส่งภายใน 2 วันนับจากวันที่อาจารย์ผู้สอนส่ง ผลการศึก ษาผ่านระบบ
แล้ว) และให้กองบริการการศึกษาจัดทาขั้นตอนแสดงผลการศึกษาบนเว็บเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเนื่องจากนักศึกษาอาจเข้าใจ
ว่าหากอาจารย์ผู้สอนส่งผลผ่านระบบเข้ามาแล้วจะสามารถดูผลการศึกษาได้เลย ส่วนในกรณีที่นักศึกษาเสนอว่าซ้าซ้อนกับ
คณะนั้น เนื่องจากมีบางคณะที่นาผลการศึกษาให้นักศึกษาดูผ่านทางเว็บของคณะด้วย แต่มีข้อสังเกตว่าประเด็นของการดู
ผลการศึกษาผ่านระบบนักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่แล้วระดับมาก เนื่องจากมีผลการประเมินในระดับ 4
ผลประเมิน
รายการ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ์
การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2553
ประเมินตนเอง
กรรมการประเมิน
7 ข้อ
7 ข้อ
7 ข้อ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สกอ.2.5-1.1 ตารางแสดงจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของสถาบัน สาหรับงานบริการ
นักศึกษา ปีการศึกษา 2553
สกอ.2.5-1.2 ตารางแสดงจานวนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Notebook หรือ Mobile Device ที่ login ผ่านเครือข่ายไร้
สาย
สกอ.2.5-1.3 ตารางแสดงจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าและนักศึกษาภาคพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2553
สกอ.2.5-2.1 ประกาศสถาบัน เรื่อง เปลี่ยนแปลงตารางสอนโครงการวิชาพื้นฐานสาหรับบัณฑิตศึกษา ประจาภาค 2
ปีการศึกษา 2553
สกอ.2.5-2.2 ประกาศสถาบัน เรื่อง กาหนดตารางสอนโครงการวิชาพื้นฐานสาหรับบัณฑิตศึกษา ประจาภาค 1
ปีการศึกษา 2554
สกอ.2.5-2.3 หน้าเว็บไซต์สานักบรรณสารการพัฒนา URL: http://library.nida.ac.th
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สกอ.2.5-2.4
สกอ.2.5-3.1
สกอ.2.5-3.2
สกอ.2.5-3.3
สกอ.2.5-3.4
สกอ.2.5-3.5
สกอ.2.5-3.6
สกอ.2.5-3.7
สกอ.2.5-4.1
สกอ.2.5-4.2
สกอ.2.5-4.3
สกอ.2.5-4.4
สกอ.2.5-4.5
สกอ.2.5-4.6
สกอ.2.5-4.7
สกอ.2.5-5.1
สกอ.2.5-5.2
สกอ.2.5-5.3
สกอ.2.5-6.1
สกอ.2.5-7.1
สกอ.2.5-7.2

หน้าเว็บไซต์ระบบ E-Learning URL: http://lms.nida.ac.th/moodle/
แผนการดูแลและบารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน
แผนการดูแลและบารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม
แผนการดูแลและรักษาความสะอาดชั้นเรียน
แผนการดูแลด้านกายภาพของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
รายงานผลการดาเนินการตามแผนการดูแลด้านกายภาพของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
แผนการดูแลด้านกายภาพระบบเครือข่ายและจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย
รายงานผลการดาเนินการตามแผนการดูแลด้านกายภาพระบบเครือข่ายและจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้
สาย
แผนปฏิบัติการการให้บริการสิ่งอานวยความสะดวกด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
ผลการปฏิบัติงานการให้บริการสิง่ อานวยความสะดวกด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
หน้าเว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา URL:http://reg.nida.ac.th
คู่มือการใช้ระบบบริการการการศึกษา
แผนการให้บริการสิ่งอานวยความสะดวกด้านการบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล
แผนการจัดการบริการด้านอาหาร
แผนการให้บริการสนามกีฬาและการออกกาลังกาย
ผลดาเนินงานระบบสาธารณูปโภค ปีการศึกษา 2553
แผนการดาเนินงานระบบรักษาความปลอดภัยของอาคารและบริเวณโดยรอบ
แผนการดาเนินงานการกาจัดขยะ
รายงานการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการให้บริการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ปีการศึกษา 2553
รายงานการประชุม ทคอ.บริหาร ครั้งที่ 5/2554
รายงานการประชุม ทคอ.การศึกษา ครั้งที่ 5/2554

ตัวบ่งชี้ 2.6
: ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ
6 ข้อ

มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
สถาบันมีผลการดาเนินงาน 6 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้

เกณฑ์มาตรฐาน 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญทุก
หลักสูตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญทุกหลักสูตร โดยมี ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา สภาวิชาการ และสภาสถาบัน เป็นองค์กรที่คอยกากับดูแลการ
จัดการเรียนการสอนของสถาบันให้มีคุณภาพ กาหนดให้ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่เน้นผู้เรียนเ ป็นสาคัญ เช่น วิชาวิทยาการ
วิจัย การศึกษาเฉพาะเรื่อง การศึกษาตามแนวแนะ การค้นคว้าอิสระ การทาวิทยานิพนธ์ เป็นต้น วิชาต่าง ๆ เหล่านี้ล้วน
เน้นการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ใน
วิชาอื่น ๆ ยั งได้ส่งเสริมให้มีการศึกษาค้นคว้าแบบ PBL โดยการใช้กรณีศึกษา การใช้งานวิจัยและการบูรณาการรายวิชา
ต่าง ๆ ที่เรียนมาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนในวิชาการค้นคว้าอิสระ ซึ่งเป็นการเรีย นรู้ที่ใช้วิธีสร้างผลงานจากการต กผลึก
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ทางปัญญาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้มาประมวล เพื่อสามารถประยุกต์ใช้ได้จริง ดังตัวอย่างภาคนิพนธ์วิชาการ
ค้นคว้าอิสระ และ วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา (สกอ.2.6-1.1)

เกณฑ์มาตรฐาน 2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามทีก่ าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ทุกหลักสูตรมีการการออกแบบการเรียนการสอนโดยมีการระบุ จุดมุ่งหมายของรายวิชา ลักษณะและการ
ดาเนินงาน แผนการสอนและการประเมินผล ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชา
โดยกาหนดในแบบประมวลรายวิ ชา (Course Syllabus) ทุกรายวิชา (สกอ.2.6-2.1) ในปีการศึกษา 2553 สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรใหม่ที่กาหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาจานวน
1 หลักสูตร
ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายสาหรับนักบริหาร) คณะนิติศาสตร์ ซึ่งหลักสูตรดัง กล่าวได้มีรายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ.3) ตามที่กาหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.2.6-2.2) ก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษา โดยให้นักศึกษาสามารถ Download ผ่าน Website หรือแจกเป็นเอกสารประกอบการสอนก่อนการ
เปิดสอน

เกณฑ์มาตรฐาน 3 ทุกหลักสู ตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทาวิจัย
สถาบันส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทาวิจัย โดยทุกหลักสูตรต้องมีวิชาเกี่ยวกับวิทยาการวิจัยอย่างน้อง 1 รายวิชา มี
การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ E-Learning (สกอ.2.6-3.1)
และมีห้องสมุดที่ทันสมัยและมีบุคลากรที่มีความรู้สามารถให้ คาแนะนาในการค้นคว้า หาความรู้จากระบบห้องสมุดที่เป็น
Digital-Library ที่มีฐานข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ E-database, E-journal และ E-publishing หลากหลายสาขาวิชา (สกอ.
2.6-3.2) ในสามารถค้นคว้าได้ทุกที่ ทุกเวลา มีระบบ Wireless และการให้บริการของสานักการศึกษาระบบสารส นเทศที่
ให้การสนับสนุนและให้ความรู้และบริการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมต่าง
ๆ ที่สนับสนุนการทา
รายงานและการทาวิจัย นอกจากนี้สถาบันยังได้ทาข้อตกลงกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้มีการใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอนเช่น การติดตั้งระบบ TSI Investment Simulation Program ของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล
ด้านตลาดเงินตลาดทุน โครงการห้องสมุดมารวย เป็นต้น
ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา และนักศึกษากับอาจารย์เพื่อเสริมสร้างการ
เรียนรู้ร่วมกัน เช่น มีการให้นักศึกษาทางานกลุ่มในวิชาต่างๆ การจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน การให้นักศึกษาร่วมเป็น
ผู้ช่วยนักวิจัย เป็นต้น การมี Web Board หรือ Web Blog สื่อสาร อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษา
กับนักศึกษาและนักศึกษากับอาจารย์
ส่งเสริมการเรียนรู้จากการปฏิบัติโดยการศึกษาดูงาน การฝึกงาน การเป็นผู้ช่วยอาจารย์และผู้ช่วยทาวิจัย การจัด
กิจกรรมทางวิชาการ เช่น การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและรดับนานาชาติ และการจัด Symposium การสนับสนุนให้
นักศึกษาเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self Study)
ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้ างการเรียนรู้อื่น ๆ โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาผู้นาของคณะ
บริหารธุรกิจ การจัดเสวนาวิชาการ เรื่อง "อะไร ทาไม อย่างไร : วิชาการค้นคว้าอิสระ (Independent Study)" ของคณะ
ภาษาและการสื่อสาร โครงการ HROD Talk ของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ NIDA Academic Forum จัดโดยสานักวิจัย
โครงการเวทีนักศึกษาเสวนาสังคม โดยสโมสรนักศึกษา เป็นต้น
นอกจากนี้ในแต่ละรายวิชาได้กาหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ตามที่กาหนดไว้ใน Course Syllabus เพื่อ
ผู้สอนสามารถประเมินผลและติดตามพัฒนาการของผู้เรียนได้ตลอดการเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ

เกณฑ์มาตรฐาน 4 มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้า
มามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
สถาบันส่งเสริมมีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร สนับสนุนให้คณะ/หลักสูตรแต่งตั้ง ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ
จากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก ทั้งในและต่างประเทศมาเป็นผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์วุฒิคุณ หรืออาจารย์พิเศษ เพื่อเข้ามา
มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน (สกอ.2.6-4.1)
SAR2553
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ในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร มีการเชิญผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือ
ชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมเป็นอาจารย์พิเศษหรือผู้เชี่ยวชาญ (สกอ.2.6-4.2) รวมทั้งจัดกิจกรรมสัมมนาทางทาง
วิชาการ และวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา (สกอ.2.6-4.3) ดังนี้
ระดับสถาบัน มีการจัดกิจกรรมทางการศึกษาโดยร่วมมือกับองค์การภายนอก เพื่อเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้
ของนักศึกษา เช่น
- งานประชุมวิชาการในงานวันสถาปนาสถาบันเรื่อง "ศาสตร์การพัฒนากับความเหลื่อมล้าในสังคม" โดย และ
จัดให้มีการประกวดบทความทางวิช าการ โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยบรรณาธิการวารสารด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษาหลายๆ แห่ง
- การประชุมสัมมนาทางวิชาการสานักวิจัย ประจาปี 2553 เรื่อง มุ่งมั่นสรรค์สร้างพลังขับเคลื่อนไทยในยุค
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creating Passion for Creative Economy) ซึ่งมีการเชิญนักวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมสัมมนาด้วย
- สัมมนาของสานักวิจัย เรื่อง Action Research: An approach to bridge a gap between theory and
practice โดย Professor Muang Kyaw Sein จาก Department of Information System, University of
Agder (Norway)
- สัมมนาวิชาการประจาปี ของศูนย์บริการวิชาการ เรื่องเตรียมความพร้องสู่องค์กรเศรษฐกิจสร้างสรรค์
- การจัดประกวดวิทยานิพนธ์เครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์เพื่อรับรางวัล โดยกรรมการเป็นบรรณาธิการ
วารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง
- จัดการเรียน ND 4000 วิชาเสริมพื้นฐานสาหรับบัณฑิตศึกษา สาหรับนักศึกษาใหม่ทุกคณะ ซึ่งผู้สอนส่วน
ใหญ่เป็นวิทยากรจากภายนอก ทุกภาคการศึกษา
ระดับคณะ
- การจัดบรรยายพิเศษโดย Visiting Professor จากมหาวิทยาลัยหรือองค์กรจากต่างประเทศ
- การจัดประชุมวิชาการของ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการ NIDA-Nation ปีละ 6 ครั้ง)
- คณะภาษาและการสื่อสารจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง เคล็ดลับการทาเรื่องยากให้เป็น Best Seller ครั้งที่ 1 โดย
นายแพทย์ชัชพล เกียรติขจรธาดา เจ้าของผลงานเรื่องเล่าจากร่างกาย
กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา
สส.7017 การสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
- คณะภาษาและการสื่อสารจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง เคล็ดลับการทาเรื่องยากให้เป็น Best Seller ครั้งที่ 2 โดย
นายแพทย์ชัชพล เกียรติขจรธาดา เจ้าของผลงานเรื่องเล่าจากร่างกาย
กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา
สส.7017 การสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
- คณะภาษาและการสื่อสาร จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ประจาปี 2553 หัวข้อ "พลวัตของภาษาและการ
สื่อสารในสังคม" (ICLC2010 Dynamism of Language and Communication in Society) ระหว่างวันที่
5-6 สิงหาคม 2553
- คณะภาษาและการสื่อสาร จัดเสวนาวิชาการภาษาและการสื่อสาร ครั้งที่ 3/2553 โดย Professor Michael
Barlow
- คณะภาษาและการสื่อสารจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ประจาปี 2553 หัวข้อ "พลวัตของภาษาและการ
สื่อสารในสังคม" (ICLC2010 Dynamism of Language and Communication in Society)
- จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความรู้และทั กษะที่นาไปใช้ในการปฏิบัติได้จริ ง โดยเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ คุณสุวรรณี กัลยาณสันต์ Marketing Director บริษัท Asia Books มีบรรยายวิชา สส .6002
การสื่อสารมวลชนและสังคม ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารประยุกต์
- คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการเสวนาวิชาการเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ
- คณะพัฒนาสังคมจัดงานประชุมวิชาการเรื่องการประกอบการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โครงการ HROD Talk
- คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการ HROD Intelligence "Convergence of HR and OD: The
Alpha secret" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สะท้อนมุมมอง บทบาทในงานด้าน HRM HRD และ OD เพื่อเชื่อมสู่
การทางานร่วมกันอย่างแท้จริง
SAR2553

- 85 -

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการ Fundamental SAP Program เชิญอาจารย์อุดมศักดิ์ จันทรทาโพ
ผู้เชี่ยวชายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ งานสัมมนา HROD Intelligent
- คณะสถิติประยุกต์ การประชุมวิชาการทางสถิติ ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
- คณะสถิติประยุกต์ จัดบรรยายพิเศษ โดย Professor Chin-Wan Chung จาก Korea Advanced Institute
of Science and Technology ประเทศเกาหลี ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2553 ณ ห้อง 801 อาคารสยาม
บรมราชกุมารี (An Efficient and Scalable Approach To Continuous An Effective Semantic
Search Technique using Ontology Efficient Storage Scheme and Query Mobile Social
Networks in web 3.0)
- คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบั ติการ "ค่ายพัฒนาผู้นา" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความ
เป็นผู้นาให้แก่นักศึกษา
- คณะบริหารธุรกิจ สัมมนา เรื่อง Action Research : An approach to bridge a gap between theory
and practice โดย วิทยากร Prof. Maung Kyaw Sein University of Agder (Norway) วันที่ 11
พฤษภาคม 2554
- คณะพัฒนาการเศรษฐกิจจัด โครงการ "ตัวแบบทางการเงินเพื่อการวิเคราะห์ตลาดตราสารหนี้ " วันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2553 ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี มีวิทยากรจากตลาดตราสารหนี้ จานวน 6 ท่าน
- คณะรั ฐประศาสนศาสตร์ ศูนย์การศึกษา อ .หาดใหญ่ จังหวัดสงขลากิจกรรมสัมมนาวิ ชาการ เรื่อง ธุรกิจ
ภาคใต้ได้อะไรจากการเปิดการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) วัน 19 มิถุนายน 2553 ณ ห้องตะกั่วปุาโรงแรมเจบี
หาดใหญ่ สงขลา

เกณฑ์มาตรฐาน 5 มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย
หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
สถาบันมีนโยบายในก ารส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนในรายวิชาที่
รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง โดยการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาได้เน้นให้มีการนาความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการ
จัดการเรียนการสอนและมีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย โดยใน Course Syllabus (สกอ.2.6-5.1) ของแต่ละ
รายวิชามีการระบุงานวิ จัยที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน นอกจากนี้ สถาบันยังได้ส่งเสริมให้คณาจารย์ทาวิจัยกรณีศึกษา
(Case Based Research) เพื่อนามาใช้ในการเรียนการสอน (สกอ.2.6-5.2) นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากการ กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และจากการประชุมทางวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ เช่น การสัมมนาวิชาการโครงการราชพฤษ์ ประจาปี 2554 จัดโดยสภาอาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ให้อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในหัวข้อการเรี
ยนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์กับ
นักศึกษา (สกอ.2.6-5.3)

เกณฑ์มาตรฐาน 6 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ากว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
สถาบันจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้และมีการประเมินคุณภาพความเพียงพอและความเหมาะสมของอุปกรณ์และสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา
ทุกภาคการศึกษา โดยให้นักศึกษาทาการประเ มินผลอาจารย์ผู้สอน Online โดยในปีการศึกษา 2553 มีผลการประเมิน
อาจารย์ผู้สอนบางรายวิชาต่ากว่า 3.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน (สกอ2.6-6.1)
 เกณฑ์มาตรฐาน 7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
- ทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้พิจารณารายละเอียดรายวิชา
- สถาบันโดยกองแผนงานทาการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา แล้วแจ้งผลการประ เมินไปยังผู้บริหารของคณะ /หน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการ
สอน และได้มีการนาผลการประเมินการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
SAR2553
- 86 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา และนามาเป็นข้อมูลในการจัดทาแผนการสอนในภาคการศึกษาหรือ
ปีการศึกษาถัดไป
- ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา ที่ประชุมคณะกากับดูแลให้มีการประเมินหลักสูตรโดยผู้ที่จะสาเร็จการศึกษาหรือ
ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต ตามหลักเกณฑ์และกรอบเวลาที่กาหนด
- มีการปรับปรุงหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต หรือสมาคมวิชาชีพและผลการ ประเมินของ
ศิษย์เก่า หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (สกอ2.6-7.1)
ผลประเมิน
รายการ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ์
การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2553
ประเมินตนเอง
กรรมการประเมิน
7 ข้อ
6 ข้อ
6 ข้อ
4 คะแนน
4 คะแนน
ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ

รายการหลักฐาน
สกอ.2.6-1.1
ตัวอย่างภาคนิพนธ์วิชาการค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
สกอ.2.6-2.1
ตัวอย่าง Course Syllabus
สกอ.2.6-2.2
รายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายสาหรับนักบริหาร ) ตามที่
กาหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
สกอ 2.6-3.1
ตัวอย่าง Website ระบบ E-Learning (http://lms.nida.ac.th)
สกอ.2.6-3.2
ตัวอย่าง Website สานักบรรณสารการพัฒนา (http://library.nida.ac.th/)
สกอ.2.6-4.1
แบบการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ และระเบียบสถาบันว่าด้วยการแต่งตั้งอาจารย์วุฒิคุณ
สกอ.2.6-4.2
รายชื่ออาจารย์พิเศษ ทุกหลักสูตร
สกอ.2.6-4.3
โครงการกิจกรรมในระบบ QAIS ปีการศึกษา 2553
สกอ.2.6-5.1
ตัวอย่างCourse Syllabus
สกอ.2.6-5.2
ตัวอย่างการวิจัยกรณีศึกษาจากวารสาร Case Research Journal
สกอ.2.6-5.3
Power point การบรรยายการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา ของสภาอาจารย์
สกอ2.6-6.1
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
สกอ2.6-7.1
ตัวอย่างอกสารการปรับปรุงหลักสูตร และหลักสูตรปรับปรุง
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ตัวบ่งชี้ 2.7
: ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

มีการดาเนินการ
2 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

มีการดาเนินการ
3 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 5

มีการดาเนินการ
ครบ 5 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป และ
ครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะ
กลุ่ม

ผลการดาเนินงาน
สถาบันมีผลการดาเนินงาน 6 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้

เกณฑ์มาตรฐาน 1 มีการสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่าง
น้อยสาหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกาหนดการศึกษาของหลักสูตร
สถาบันได้กาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาบันโดยพิจารณาจาก ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน
และมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่แต่ละหลักสูตรควรจะมี และได้มีการสารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สารวจความพึง
พอใจของนายจ้างต่อการใช้บัณฑิต (สกอ.2.7-1.1) สารวจความคิดเห็นของศิษย์เก่าและจัดทา Focus Group เพื่อสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และตัวแทนองค์กรวิชาชีพในสาขาต่างๆ เพื่อสอบถามคุณลักษณะของบัณฑิตทีต่ ้องการในแต่
ละหลักสูตรในการจัดทาหลักสูตรใหม่หรือรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร (สกอ.2.7-1.2)

เกณฑ์มาตรฐาน 2 มีการนาผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนการวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบั
ณฑิตที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ผลการสารวจตามเกณฑ์มาตรฐาน 1 นามาใช้ในการจัดทาหลักสูตรใหม่และ/หรือ ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน และการวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ดังนี้
การจัดทาหลักสูตรใหม่ จะต้องเสนอกรอบหลักการ เหตุผล ที่แสดงแนวทางความพร้อมของหลักสูตร ความ
ต้องการของสังคม และประโยชน์จากการเปิดหลักสูตร รวมถึงความยั่งยืนของหลักสูตร ให้สภาสถาบันพิจารณา (สกอ.2.72.1) ซึ่งคณะต่างๆต้องทาการสารวจและนาผลการสารวจตามเกณฑ์มาตรฐาน 1 มาใช้ประกอบการเสนอขอเปิดหลักสูตร
ใหม่
สาหรับหลักสูตรปรับปรุง ทุกหลักสูตรจะต้องมีการปรับปรุงตามรอบระยะเวลาที่กาหนดในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวจะต้องนาผลจากการสารวจความพึงพอใจของนายจ้าง
ความคิดเห็นของศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางวิชาการในแต่ละสาขา มาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง เพื่อจะได้
หลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

เกณฑ์มาตรฐาน 3 มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ
ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
สถาบันได้มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต ดังนี้
ด้านบุคลากร
สถาบันได้มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนดังนี้
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สายวิชาการ (สกอ.2.7-3.1)
1. สถาบันมีนโยบายในการคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถสูงเพื่อมาเป็นอาจารย์ในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามที่ได้
กาหนดไว้ในยุทธ์ศาสตร์ของสถาบัน
2. ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชการการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการทาวิจัย ทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ การวิจัยเชิงนโยบายการวิจัยประยุกต์
และการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
4. สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม ประชุมวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
5. สนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการทั้งระดับดับชาติและนานาชาติ
6. สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
7. จัดอบรมเกี่ยวกับการวิจัย การทาวิจัยกรณีศึกษา การตีพิมพ์ผลงานวิจัย
8. พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
สายสนับสนุน
1. มีแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ เพื่อให้บุคลากรทุกกลุ่ มตาแหน่งได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะอย่าง
เหมาะสม โดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้
2. จัดอบรม สัมนาบุคลากรสายสนับสนุนทุกระดับ เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรรถนะส่วนบุคคลตามแต่
ละสายงาน
3. จัดให้มีการประชุม /แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งสร้างเครื อข่ายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกสถาบันฯ
4. ส่งเสริมการสอนงานระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือระหว่างบุคลากรเก่/าใหม่
5. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยจัดงบประมาณเพื่อให้บุคลากรซื้อหนังสือวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง
6. สนับสนุนการศึกษาดูงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันมีการจัดบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต โดย
ปี 2553 จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการให้ความรู้และบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการให้บริการ
สารสนเทศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แก่ การพัฒนาห้องสมุดให้เป็น Digital–Library มีฐานข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ E-journal,
E-Publishing ที่สามารถให้บริการนักศึกษาทั้งในและนอกสถานที่ตั้งได้ทุกที่ ทุกเวลา นอกจากนี้ยังได้จัดบริการต่างๆเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา ดังนี้
1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เพื่อใช้ในการติ ดต่อสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความรู้ กับ
อาจารย์ นักศึกษาด้วยกันเอง หรือติดต่อกับสถาบันได้
2. Dial-up สถาบันมีการให้บริการ Internet เพือค้นคว้าหาความรู้ สาหรับนักศึกษาที่อยู่ภายนอกสถาบัน โดย
การใช้โมเด็มและโทรศัพท์เพื่อ dial-up เข้าสู่ระบบเครือข่าย NIDA Net ของสถาบัน
3. เครือข่ายไร้สาย NIDA Wireless เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใช้บริการ Internet ในการศึกษาและค้นคว้าหา
ความรู้ได้ทั่วทุกอาคารภายในสถาบัน
นอกจากนี้สถาบันยังได้ปรับปรุงด้านกายภาพภายในสถาบัน มีการจัดสถานที่ พักผ่อน มีสวนหย่อม ศาลาที่พัก
สถานที่พักเรียน ที่นั่งในจุดต่างๆ ห้องจัดกิจกรรมนักศึกษาตามความสนใจ และชมรมต่าง ๆ มีร้านอาหาร ร้านค้า มุมกาแฟ
ร้านหนังสือ ธนาคาร รวมทั้งมีหอพักสาหรับนักศึกษา เพื่ออานวยความสะดวกสาหรับนักศึกษาของสถาบัน โดยมีระบบ
รักษาความปลอดภัยคีย์การด์เข้า-ออกภายในห้องพัก
รวมทั้งจัดให้มีบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นอื่น ๆ ดังนี้
1. ด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สถาบันโดยกองบริการการศึกษา ได้จัดบริการสิ่ง
อานวยความสะดวกด้านงานทะเบียนและประมวลผลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่ งเปิดบริการเพื่อให้ใช้งานได้ทุกที่
ทุกเวลาโดยเข้าใช้งานทาง URL http://reg.nida.ac.th ดังนี้
- จัดเตรียม Username/Password สาหรับนักศึกษาใหม่ทุกรายเพื่อให้สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบได้
- นักศึกษาทุกรายสามารถตรวจสอบข้อมูลทางกา รศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษาทางเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตได้โดย Login เข้าใช้งานตาม Username/Password ที่ได้รับ
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- จัดเตรียมข้อมูลทางการศึกษา ตามแผนการให้บริการสิ่งอานวยความสะดวกด้านงานทะเบียนได้ครบถ้วน
ทุกคณะ/หลักสูตร ในภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษา 2 ได้แก่ ปฏิทินการศึกษา ข้อมูลตารางสอน
ตารางสอบ ข้อมูลอัตราค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนเรียน ข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาแต่
ละราย ข้อมูลผลการศึกษา ข้อมูลการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ข้อมูลนักศึกษา ที่เข้าศึกษากรณี
ทุนส่งเสริมการศึกษา
- มีระบบรับสมัครสอบประมวลความรู้ Online ซึ่งนักศึกษาสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองจาก
แผนการศึกษาของนักศึกษา และการอนุมัติการสอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและนักวิชาการศึกษา
- มีระบบแสดงความจานงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร Online เพื่ออานวยความสะดวกแก่บัณฑิตที่
สาเร็จการศึกษา ในการแจ้งความจานงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
- พัฒนารูปแบบการแสดงผลบน web ของระบบบริการการศึกษาให้มีความทันสมัย และปรับปรุงหน้า
web ภาษาอังกฤษให้สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
- มีแบบสอบถามสาหรับสารวจความพึงพอใจในการใช้งานผ่านระบบบริการการศึกษาทางหน้า
web
บริการการศึกษา
- มีระบบตรวจสอบสถานะ การขอคาร้องต่างๆ ของนักศึกษา
2. ด้านงานบริการอนามัยและการรักษาพย าบาล มีห้องพยาบาลที่มีมาตรฐาน ซึ่งมีพยาบาลและแพทย์ประจา
คอยให้คาปรึกษ าปัญหาทางด้านสุขภาพ ด้านร่างกาย และจิตใจ เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพ รวมถึงการตรวจ
รักษาพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ นักศึกษาและบุคลาก รอย่างเพียงพอ โดยกลุ่มงานกิจการนักศึกษา กองงานผู้บริหารได้มีการ
จัดทาแผนการให้บริการสิ่งอานวยความสะดวกด้านการบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ทางด้านสุขภาพที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ มีการส่งข้อมูลไปจัดรายการวิทยุออนไลน์ของสถาบัน ตลอด จนจัดกิจกรรม
การบรรยายให้ความรู้ทางด้านสุขภาพจิตโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางปีละ 1 ครั้ง

เกณฑ์มาตรฐาน 4 มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนาเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ
มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนาเสนอผลงานทางวิชาการในที่
ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ ทั้งในระดับคณะและสถาบัน โดยมีการจัดองค์กรมี
ผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานอ ย่างชัดเจน รวมทั้งมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการดาเนินงานเป็นประจาทุกปี
ในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนาน าชาติ ดังกล่าวที่สถาบัน /คณะเป็น ผู้จัด ได้ให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดาเนินงาน เข้าร่วมฟังการประชุมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และสนับสนุนเข้าร่ว มเสนอผลงานทางวิชาการ โดยมีผลการ
ดาเนินการ ดังนี้
- ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 สถาบันได้จัดสรรงบประมาณ ในการจัดประชุมวิชาการทั้งในระดับสถาบัน เป็นเงิน
3,405,000 บาท และยังมีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานานาชาติในระดับคณะซึ่งได้รับเงินอุหนุนจากแหล่งทุน
ภายนอกและเงินทุนคณะอีกด้วย (สกอ.2.7-4-1)
- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ร่วมกับที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและ
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย จัดการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 18
- สถาบันกาหนดให้สานักวิจัยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ปีละ 2 ครั้ง คือ งานประชุม
วิชาการประดับชาติของสานักวิจัย และงานประชุมวิชาการระดับชาติในวันสถาปนาสถาบัน(1 เมษายน) (สกอ.2.7-4-2)
- ส่งเสริมให้คณะต่าง ๆ จัดประชุมวิชาการระดับชาติเป็นประจาทุกปี และอา จมีการจัดประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติปีเว้นปี (สกอ.2.7-4-3)
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศเพื่อร่วมจัดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
- ให้กลุ่มงานประชุมและสัมนาสากลเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดประชุมวิชาการระดับ นานาชาติของ
สถาบัน
- ให้กลุ่มงานกิจการนานาชาติให้ความช่วยเหลือและให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดทาหรือแปลบทความ
และการนาเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
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- ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ทั้งที่สถาบันเป็นเจ้าภาพในการจัด
และสถาบันการศึกษาอื่นเป็นผู้ จัด ให้นักศึกษาทราบโดยการติดประกาศ ผ่านทางสโมสรนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และ
ผ่านทาง Websiteของสถาบันและ/หรือ Website ของคณะและหน่วยงานต่างๆของสถาบัน
- จัดสรรทุนส่งเสริมการนาเสนอผลงานทางวิชาการ ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท /ปริญญาเอก เพื่อเข้าร่วม
ประชุมและเสนอผลงาน ในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
- อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นผู้ให้คาปรึกษาในการนาเสนอผลงานทาง
วิชาการ
- สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าฟังการนาเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ในเวทีต่างที่คณะ /สถาบันเป็นผู้จัด
เช่น NIDA Academic Forum ที่จัดโดยสานักวิจัย เป็นต้น
- มีระบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม สาหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และการนาเสนอผลงาน
ทางวิชาการ
- จัดทา Transcript กิจกรรม ให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนาเสนอผลงานทาง
วิชาการ (สกอ.2.7-4-4)

เกณฑ์มาตรฐาน 5 มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ที่จัดโดยสถาบัน
สถาบันได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษา โดยได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัด
โครงการดังกล่าวให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยว ข้อง และผ่านทางสโมสรนักศึกษา ปีละประมาณ 200,000 บาท เป็นประจาทุกปี
ตัวอย่าง (สกอ. 2.7-5.1) เช่น
- โครงการประชาชนชาวไทยและนิด้าร่วมทาความดีบริจาคโลหิต
- พิธีไหว้ครู พิธีมอบโล่นักศึกษาเก่าดีเด่น และมอบรางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา ประจาปี 2553
- โครงการสร้างปัญญาพัมนาจิต เทิดไท้องค์ราชันย์ วันวิสาขบูชา
- โครงการทาความดีเพื่อพ่อหลวง วันมาฆบูชา
- โครงการสร้างปัญญาพัฒนาจิต เทิดไท้องค์ราชันย์ วันวิสาขบูชา
- โครงการรณรงค์วัฒนธรรมตรงต่อเวลา
นอกจากนี้สถาบันมีโครงการการปฐมนิเทศนักศึกษาผู้บริหารสถาบันได้บรรยายให้นักศึกษาใหม่เกี่ยวกับวิสัยทัศน์
และค่านิยมร่วมของสถาบัน “WISDOM” วินัยนักศึกษา ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งนักศึกษาทุกหลักสูตรต้องเข้าร่วมกิจกรรม
สาหรับกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษา ที่กาหนดเงื่อนไขให้นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรม
โดยมีการประเมินผลที่เป็นรูปธรรมและเป็นปัจจัยสาคัญต่อผลการสาเร็จการศึกษา ได้แก่ โครงการวิชาเสริมพื้นฐานสาหรับ
บัณฑิตศึกษา มีการจัดสอนก่อนเปิดภาคเรียนทุกภาคการศึกษาและอยู่ในระบบ E-learning ซึ่งวิชาดังกล่าวมีหัวข้อการ
สอนเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาการ มีการบันทึกผลในใบรายงานผลการศึกษา (สกอ.2.7-5.2) และกาหนดให้
ทุกหลักสูตรมีรายวิชาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม หรือมี
การศึกษาดูงานในองค์กรที่เป็นตัวอย่างในด้านธรรมาภิบาล

เกณฑ์มาตรฐาน 6 มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนหรือหน่วยงานวิชาชีพ (เฉพาะ
กลุ่ม ค1)
สถาบันอยู่ในกลุ่ม ง จึงไม่รายงานเกณฑ์ข้อนี้

เกณฑ์มาตรฐาน 7 มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทาบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการนาไปตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ (เฉพาะกลุ่ม ง)
สถาบันมีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทาบทความจากวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให้มีการนาไปตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ (เฉพาะกลุ่ม ง) ดังนี้
- สานักวิจัยได้จัดอบรมการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทาบทความจากวิทยานิพนธ์ Academic Writing
for Journal Articles, Theses, and Dissertations วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2553 เวลา ณ ห้อง 702 ชั้น 7 อาคาร
สยามบรมราชกุมารี
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- อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกากับ ดูแลและให้คาปรึกษา
ในการจัดทาบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการนาไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ
- มี “คลีนิควิทยานิพนธ์ ” โดยสานักบรรณสารการพัฒนาเพื่อให้คาปรึกษาในการจัดทารูปแบบวิทยานิพนธ์
และแหล่งข้อมูลการตีพิมพ์ ในฐานข้อมูลสากล
- กลุ่มงานกิจการนานาชาติให้คาปรึกษาและแนะนาช่วยเหลือในการ edit บทความแก่นักศึกษา ในการจัดทา
หรือแปลบทความเป็นภาษาอังกฤษ
- สานักวิจัย /คณะ/สานักบรรณสารการพัฒนาให้คาแนะนาเกี่ยวกับรายชื่อวารสารสาขาวิชาต่าง ๆ รวมทั้ง
ฐานข้อมูลในระดับนานาชาติที่รับตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานบทความจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
- ยกระดับวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งเป็นวารสารวิชา การระดับชาติของสถาบันให้เป็นวารสารระดับ
นานาชาติ เพื่อเป็นแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานระดับนานาชาติให้แก่นักศึกษาในอนาคต
ผลประเมิน
รายการ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ์
การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2553
ประเมินตนเอง
กรรมการประเมิน
5 ข้อ
6 ข้อ
6 ข้อ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สกอ.2.7-1.1
วิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาบัน และได้มีการสารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ สารวจความพึงพอใจของนายจ้างต่อการใช้บัณฑิต
สกอ.2.7-2.1
ตัวอย่างผลการจัดทา Focus Group ในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดทาหลักสูตรใหม่คณะ
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ หรือที่ http://qa.nida.ac.th/กิจกรรม
วิชาการปี 2553
สกอ. 2.7-2.1
ตัวอย่างการเสนอกรอบหลักการ เหตุผล ในการเปิดหลักสูตรใหม่ ต่อที่ประชุมสภาสถาบัน
สกอ.2.7-3.1
แผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน
สกอ.2.7-4-1
ตัวอย่าง Website ระบบ QAIS (http://qa.nida.ac.th/)
สกอ.2.7-4-2
ตัวอย่างกิจกรรมในรอบปี/กิจกรรมวิชาการ ระบบ QAIS (http://qa.nida.ac.th/)
ตัวอย่างโครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติของสถาบัน
- การประชุมสัมมนาวิชาการสานักวิจัย ปี 2553 เรื่อง "มุ่งมั่นสรรค์สร้างพลังขับเคลื่อนไทยในยุค
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ " (Creating Passion for Creative Economy) วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม2553
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- งานประชุมวิชาการในงานวันสถาปนาสถาบันเรื่อง "ศาสตร์การพัฒนากับความเหลื่อมล้าใน
สังคม" โดย และจัดให้มีการประกวดบทความทางวิชาการ โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย
บรรณาธิการวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษาหลาย ๆ แห่ง
สกอ.2.7-4-3
โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติของคณะต่าง ๆ
- คณะภาษาและการสื่อสารจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ประจาปี 2553 หัวข้อ "พลวัตของภาษา
และการสื่อสารในสังคม " (ICLC2010 Dynamism of Language and Communication in
Society) ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2553
- คณะพัฒนาการเศรษฐกิจจัดงานประชุมวิชาการประจาปี 2553 "สร้างปัญญาสู่สังคมที่สมดุลและ
ยั่งยืน" วันที่ 1 เมษายน 2553 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
- คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมจัดงานประชุมวิชาการเรื่อง “การประกอบการเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม วันที่ 27 พฤศจิการยน 2553 ณ หอประชุมจิระบุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี
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สกอ.2.7-4-4
สกอ. 2.7-5.1
สกอ. 2.7-5.2

ตัวอย่าง Transcript กิจกรรมนักศึกษา
ตัวอย่างโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
รายวิชา ND4000 : การเรียนเสริมพื้นฐานสาหรับบัณฑิตศึกษา
(http://lms.nida.ac.th/moodle/course/category.php?id=21)

จากระบบ E-Learning

ตัวบ่งชี้ 2.8
: ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

มีการดาเนินการ
2 ข้อ

มีการดาเนินการ
3 ข้อ

มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
สถาบันมีผลการดาเนินงาน 5 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้

เกณฑ์มาตรฐาน 1. มีการกาหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร
สถาบันมีการกาหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ดังนี้ สถาบันได้จัดทาข้อบังคับว่าด้วยสโมสรนักศึกษา (สกอ.2.8-1.1) ข้อบังคับว่าด้วยชมรมต่าง ๆ (สกอ.2.8-1.2) ข้อบังคับ
ว่าด้วยวินัยนักศึกษา (สกอ.2.8-1.3) และจัดทาประกาศฯ สถาบันเรื่องแนวปฏิบัติระเบียบ วินัย พฤติกรรมด้านคุณธรรม
และจริยธรรมของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สกอ.2.8-1.4) เพื่อเป็นนโยบายในการพัฒนา บัณฑิตของ
สถาบันให้มีความรู้คู่คุณธรรม
สถาบันสนับสนุนให้จัดกิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ โครงการรณรงค์วัฒนธรรมตรง
ต่อเวลา (สกอ.2.8-1.5) เพื่อกระตุ้น ให้นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันมีวินัย เคารพสิทธิ์ผู้อื่นและมีการจัดประกวดคา
ขวัญรณรงค์ตร งต่อเวลา มีการนาคาขวัญที่ชนะเลิศเผยแพร่ผ่านสื่อเพื่อให้ประชาคมของสถาบันทราบ และชมรมพุทธ
ศาสตร์ได้จัดโครงการส่งเสริมจริยธรรม โดยนิมนต์พระมาบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาในด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(สกอ.2.8-1.6) ซึ่งมีการบูรณาให้เข้ากับการเรียนการสอนของนักศึกษา และ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ (สกอ.2.8-1.7) ให้กับ
นักศึกษาใหม่โดยสอดแทรกมาตรการปูองกันการทุจริตในการสอบเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงข้อบังคับฯ ว่าด้วยวินัย
นักศึกษา และมีการแจกคู่มือนักศึกษา (สกอ.2.8-1.8) ให้กับนักศึกษาใหม่ทราบเพื่อให้ปฏิบัติตามข้อบังคับต่าง ๆ ของ
สถาบัน
นอกจากนั้นในระดับคณะได้กาหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม สาหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรเพิ่มเติม เช่น คณะบริหารธุรกิจได้จัดทาประกาศเรื่องวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบ เพื่อสร้างจิตสานึกให้
นักศึกษาและเป็นมาตรการปูองกันการทุจริตในการสอบ (สกอ.2.8-1.9) หรือคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ มีการจัดการเรียน
การสอนในวิชาจริยธรรมสาหรับนักศึกษาเศรษฐศาสตร์การเงิน (สกอ.2.8-1.10) และนักศึกษาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
ภาคปกติได้เข้าเรียนวิชาพื้นฐานสาหรับบัณฑิตศึกษาของสถาบันซึ่งมีการให้ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม (สกอ.2.81.11)

เกณฑ์มาตรฐาน 2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักศึกษาที่ต้องการ
ส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน
สถาบันมีการถ่ายทอดเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไป
ยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน (สกอ.2.8-2.1) โดยมีจัดส่งประกาศสถาบัน
เรื่องแนวปฏิบัติระเบียบ วินัย พฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ไปให้
ผู้บริหาร คณะ อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาเพื่อถ่ายทอดให้กับนักศึกษาในคณะได้ทราบและได้ส่งเอกสารให้กับ
คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาและชมรมต่าง ๆ ทราบ อีกทั้งได้นาประกาศเข้าเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบในการจัด
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาอีกด้วย
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สถาบันนาเอกสาร ดังกล่าวเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่าง
ทั่วถึงทั้งสถาบันโดยการลง Website (สกอ.2.8-2.2) ให้นักศึกษาได้ทราบ และส่งเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางระบบ ICS ให้
ผู้บริหารและคณาจารย์ทราบ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านทางหนังสือเวี ยนและกระดานข่าวสาธารณะทางระบบ ICS
(สกอ.2.8-2.3) และระบบ E-Doc (สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ) (สกอ.2.8-2.4) และมีการจัดทาปูายประชาสัมพันธ์ การจัด
บอร์ด กิจกรรมโครงการที่จัด มีการนาเสนอให้ผู้บริหารสถาบันอนุมัติโครงการและนาโครงการรายงานต่อที่ประชุมผู้บริหาร
สถาบัน อีกทั้งยังมีการกิจกรรมโครงการอบรมในด้านพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักศึกษาให้มีความรู้และเข้าใจใน
พฤติรรมที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
ระดับคณะ มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรม ด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริม เช่น
คณะบริหารธุรกิจมีการแจก ประกาศเรื่ องวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบ ก่อนการเข้าสอบทุกครั้งและมีการแจกเอกสารดังกล่าว
ให้แก่นักศึกษาในวันปฐมนิเทศน์ หรือคณะรัฐประศาสนศาตร์มีการเวียนประกาศประกาศสถาบัน เรื่องแนวปฏิบัติระเบียบ
วินัย พฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ให้คณาจารย์ทราบและ
ประกาศไว้ที่บอร์ดประจารุ่นของนักศึกษาหรือบนเว็บไซต์

เกณฑ์มาตรฐาน 3 มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กาหนดใน
ข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสาเร็จ
สถาบัน มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติ กรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กาหนดในข้อ 1 โดยระบุ
ตัวบ่งชี้และเปูาหมายวัดความสาเร็จที่ชัดเจน เช่น มีการระบุตัวบ่งชี้ และกาหนดเปูาหมายวัดความสาเร็จที่ชัดเจนทุก
โครงการกิจกรรมตามจานวนที่จัด ซึ่งในการจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์วัฒนธรรมตรงต่อเวลาได้ระบุเปูาหม
ายของ
โครงการ โดยมีจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมคืออาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของสถาบัน และมีการวัดความสาเร็จที่ชัดเจน
โดยมีแบบสารวจความพึงพอใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการได้ตอบคาถามและนามาประเมินผลในการจัดกิจกรรมที่สามารถวัด
ความสาเร็จได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
กิจกรรมหลักที่ได้ดาเนินการไปแล้ว คือ โครงการรณรงค์วัฒนธรรมตรงต่อเวลา (สกอ.2.8-3.1) โครงการส่งเสริม
จริยธรรมให้กับนักศึกษาโดยมีการนิมนต์พระมาบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษาของสถาบัน (สกอ.2.8-3.2)
ซึ่งมีการประเมินโครงการ (สกอ.2.8-3.3) หลักฐานการเข้าร่วมกิจก รรมและแบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม (สกอ.2.8-3.4)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จัดโครงการศึกษาและพัฒนาจริยธรรมวิชา HR 6003 จริยธรรมองค์การ (สกอ.2.83.5 = พม. สกอ.2.8-3.1) เพื่อพัฒนานักศึกษาในรายวิชาจริยธรรมองค์การ ให้มีจิตคุณธรรม และพฤติกรรมจริยธรรม โด ย
การเยี่ยมเยียน บริจาค จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกาลังใจให้เด็กกาพ ร้าและเด็กยากจนที่วัดสระแก้ว อ .ปุาโมก จ.อ่างทอง
ในวันที่ 23 มกราคม 2554 ในการนี้ได้มีฟังการบรรยายจากเจ้าอาวาสเกี่ยวกับเรื่องราวของเด็ก ๆ ที่วัดสระแก้ว จากนั้นได้
รวบรวมสิ่งของเพื่อบริจาค บอกบุญ แ ละรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา เดินทางไปเยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของแก่เด็ก
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมแก่เด็ก และในตอนท้ายได้ฟังธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในสังคมไทยจากท่าน
เจ้าอาวาส
คณะนิติศาสตร์ มีโครงการส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรมที่กาหนดในข้อ 1 โดย โครงการ
ธรรมมะกับนิติธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ได้ระบุเปูาหมายของโครงการ โดยมีจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการร้อยละ 90 ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และมีการวัดความสาเร็จที่ชัดเจนโดยมีแบบสารวจ
ความพึงพอใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ตอบคาถามและนามาประเมินผลในการ จัดกิจกรรมที่สามารถวัดความสาเร็จได้
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม (สกอ.2.8-3.6 = นต. สกอ.2.8-3.1)

เกณฑ์มาตรฐาน 4 มีการประเมินผล โครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตาม
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่กาหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้
สถาบัน มีการประเมินผลโครงการ (สกอ.2.8-4.1) หรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตาม
ตัวบ่งชี้และเปูาหมายที่กาหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปูาหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ เช่น ในการ
จัดกิจกรรมโครงการตามแผนงานกลุ่มงานกิจการนักศึกษามีการประเมินผลโครงการตามตัวบ่งชี้และเปูาหมายที่กาหนด
ระบุอยู่ในแบบฟอร์มการจัดกิจกรรมทุกโครงการเช่น จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (สกอ.2.8-4.2) เปูาหมายในการจัดกิจกรรม
และแต่ละโครงการจะมีการประเมินผลโครงการโดยมีการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจ (สกอ.2.8-4.3) ให้กับผู้เข้าร่วม
กิจกรรมโครงการทุกโครงการ และมีการสรุปผลของจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม สรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
SAR2553
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ไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ของโครงการ (สกอ.2.8-4.4) เช่น โครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
โครงการฟังบรรยายธรรมะกับการบูรณาการเข้ากับการเรียนรู้ของนักศึกษาในระดับคณะได้มีการประเมินผลโครงการเช่น
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีการประเมินผลโครงการศึกษาและพัฒนาจริยธรรมวิชา HR 6003 (สกอ.2.8-4.5
=พม.สกอ.2.8-3.1) โดยผลการประเมินบรรลุเปูาหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ของโครงการ
คณะนิติศาสตร์ โครงการธรรมะกับนิติธรรม ประจาปีงบประมาณ 2554 มีการประเมินผลโครงการตามตัวบ่งชี้
และเปูาหมายที่กาหนดระบุอยู่ในแบบฟอร์มการจัดกิจกรรม คือ จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
และมี การประเมินผลโครงการโดยมีการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ และมีการ
สรุปผลของจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม สรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ของ
โครงการ (สกอ2.8-4.6=นต.สกอ.2.8-4.1)

เกณฑ์มาตรฐาน 5 มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
สถาบัน มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรมโดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติดังนี้
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
- นายวรรณศักดิ์ รุ่งโรจน์วณิชย์ นักศึกษาปริญญาเอกได้รางวัล พระกินรี คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคล
บาทของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2011 (สกอ.2.8-5.1=รศ.สกอ.2.8-5)
- นายสิริวัฒน์ สุทธิวรากร นักศึก ษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 จากการจัดกิจกรรมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา 8 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยหอการ
ค้าไทย
มหาวิทยาลัยร าชภัฎราไพพรรณี สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันบั ณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (สกอ.
2.8-5.2) (สกอ.2.8-5.3=รศ.สกอ.2.8-5)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- นางสาวนพมาศ ยอดศรีวรรณ นักศึกษาภาคพิเศษหลักสูตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ภาคพิเศษ
รุ่น 10 ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นเป็นโล่เชิดชูเกียรติพร้อมใบประกาศเกียรติคุณสตรีทางานดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ : สานักงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันสตรีสากลจังหวัดเชียงใหม่ประจาปี 2554 ภายใต้หัวข้อ แรงงาน
สตรียุคใหม่ ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต มีนางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานมอบ ณ คุ้มภูคา
เรสซิเดนซ์ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554 (สกอ.2.8-5.4=พม.สกอ.2.8-5.1)
ผลประเมิน
รายการ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ์
การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2553
ประเมินตนเอง
กรรมการประเมิน
5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สกอ.2.8-1.1
ข้อบังคับว่าด้วยสโมสรนักศึกษา
สกอ.2.8-1.2
ข้อบังคับว่าด้วยชมรมต่าง ๆ
สกอ.2.8-1.3
ข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา
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สกอ.2.8-1.4
สกอ.2.8-1.5
สกอ.2.8-1.6
สกอ.2.8-1.7
สกอ.2.8-1.8
สกอ.2.8-1.9
สกอ.2.8-1.10
สกอ.2.8-1.11
สกอ.2.8-2.1
สกอ.2.8-2.2
สกอ.2.8-2.3
สกอ.2.8-2.4
สกอ.2.8-3.1
สกอ.2.8-3.2
สกอ.2.8-3.3
สกอ.2.8-3.4
สกอ.2.8-3.5
สกอ.2.8-3.6
สกอ.2.8-4.1
สกอ.2.8-4.2
สกอ.2.8-4.3
สกอ.2.8-4.4
สกอ.2.8-4.5
สกอ.2.8-4.6
สกอ.2.8-5.1
สกอ.2.8-5.2
สกอ.2.8-5.3
สกอ.2.8-5.4
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ประกาศฯ สถาบันเรื่องแนวปฏิบัติระเบียบ วินัย พฤติกรรม ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โครงการรณรงค์วัฒนธรรมตรงต่อเวลาและแบบประเมินผลโครงการพร้อมภาพถ่ายกิจกรรม
โครงการส่งเสริมจริยธรรมให้กับนักศึกษาและแบบประเมินผลโครงการพร้อมภาพถ่าย
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และแบบประเมินผลโครงการพร้อมภาพถ่ายกิจกรรม
คู่มือนักศึกษา
ประกาศเรื่องวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบของคณะบริหารธุรกิจ (บธ.สกอ.2.8-1.2)
วิชาจริยธรรมสาหรับนักศึกษาเศรษฐศาสตร์การเงินของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ (พศ.สกอ.2.8-1.1)
วิชาพื้นฐานสาหรับบัณฑิตศึกษาของสถาบันที่นักศึ กษาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ภาคปกติ เข้าเรีย น
(พศ.2.8-1.2)
เอกสารเผยแพร่
Website www.nida.ac.th
ระบบ ICS ของสถาบัน
ระบบ E-doc ของสถาบัน
รายละเอียดโครงการรณรงค์วัฒนธรรมตรงต่อเวลาและแบบประเมินผลโครงการระบุตัวบ่งชี้จานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมภาพถ่าย
รายละเอียดโครงการส่งเสริมจริยธรรมให้กับนักศึกษาและแบบประเมินผลโครงการระบุตัวบ่งชี้ จานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมภาพถ่าย
ใบลงชื่อจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกโครงการ
แบบสอบถามความพึงพอใจและสรปุผลในการเข้าร่วมกิจกรรมทุกโครงการ
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการศึกษาและพัฒนาจริยธรรมวิชา HR 6003 จริยธรรมองค์การ
(พม.สกอ.2.8-3.1)
คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการธรรมมะกับนิติธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (นต.สกอ.2.8-3.1)
รายงานการประเมินผลโครงการ
รายชื่อจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
แบบสรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ของ
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
ผลการประเมินโครงการศึกษาและพัฒนาจริยธรรมวิชา HR 6003 จริยธรรมองค์การ คณะพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ บรรลุเปูาหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ของโครงการ (พม.สกอ.2.8-4.1)
ผลการประเมินโครงการธรรมะกับนิติธรรม คณะนิติศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554 มีผลการ
ประเมินไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ของโครงการ (นต.สกอ.2.8-4.1)
ภาพของนายวรรณศักดิ์ รุ่งโรจน์วณิชย์ ได้รับรางวัล พระกินรี คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท
ของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 19 เมษายน 2011
ภาพนายสิริวัฒน์ สุทธิวรากร นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รับรางวัลนักศึกษา
ดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2553
สาเนาเกียรติบัตร ของนายนายสิริวัฒน์ สุทธิวรากร (รศ.สกอ.2.8-5)
ภาพนางสาวนพมาศ ยอดศรีวรรณ นักศึกษาภาคพิเศษหลักสูตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
องค์การ ภาคพิเศษ รุ่น 10 รับรางวัลสตรีดีเด่นเป็นโล่เชิดชูเกียรติพร้อมใบประกาศ เกียรติคุณสตรี
ทางานดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ (พม.สกอ.2.8-5.1)
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องค์ประกอบ 3 กิจกรรมนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.1
: ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 5

มีการดาเนินการ
6 ข้อ

มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
สถาบันมีผลการดาเนินงาน 7 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้


เกณฑ์มาตรฐาน 1 มีการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
สถาบัน มีการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาคือ มีการแต่งตั้ งอาจารย์ที่
ปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.3.1-1.1) ซึ่งเป็นตัวแทนจาก ทุกคณะทาหน้าที่ให้คาปรึกษาในการจัดกิจกรรมทาง
วิชาการและการจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษาของสถาบันครอบคลุม โดยให้คาแนะนาทั้งในด้านวิชาการ
สวัสดิการ การจัดกิจกรรมและการใช้ชีวิตของนักศึกษา
สถาบัน มีการแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา (สกอ.3.1-1.2) คอยกากับดูแลและให้คาปรึกษากับ
นักศึกษาทุกด้านและสถาบันได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศรวมในระดับสถาบันเพื่อให้ความรู้และแนะแนวกับนักศึกษาในการใช้
ชีวิตในสถาบัน เช่น ในด้านหอพัก ด้านเงินกองทุนเพื่อสวัสดิการนักศึกษา (สกอ.3.1-1.3) และมีการจัดทาคู่มือนักศึกษาใหม่
(สกอ.3.1-1.4) ให้กับนักศึกษาแจกในวันปฐมนิเทศด้วย (สกอ.3.1-1.5)
สถาบัน มีการจัดกิจกรรมโครงการแนะแนวอาชีพให้กับนักศึกษาเป็นประจาทุกปี โดยมีบุคลากรของกลุ่มงาน
กิจการนักศึกษาคอยให้คาแนะนาและติดต่อบริษัทจัดหางานในการจัดงานนิด้านัดพบแรงงาน (สกอ.3.1-1.6) และมีการจัด
กิจกรรมโครงการการบรรยายโดยวิทยากรศิษย์เก่า
(สกอ.3.1-1.7) ของสถาบันที่มีชื่อเสียงในสังคม มาถ่ายทอด
ประสบการณ์และให้ความรู้กับนักศึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตภายในรั้วสถาบันขณะที่ยังศึกษาอยู่ และเมื่อจบไปแล้วต้อง
เตรียมตัวอย่างไรถึงจะได้งาน ทาให้นักศึกษาของสถาบันได้รับประสบการณ์มากยิ่งขึ้น
สถาบัน ได้จัดหาจิตแพทย์ (สกอ.3.1-1.8) จากกรมสุขภาพจิตมาคอยให้คาปรึกษาแนะนากับนักศึกษาในด้าน
เกี่ยวกับปัญหาทางจิตใจและการใช้ชีวิตประจาวันให้กับนักศึกษาโดยจะมีแพทย์มาออกตรวจในทุกวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา
10.00–12.00 น. เป็นประจา (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
สถาบันมีระบบฐานข้อมูลระบบ AVS ซึ่งเป็นระบบด้านการจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษาของกองบริการ
การศึกษาของสถาบัน ซึ่งจะจัดเก็บประวัติ (ระเบียนย่อ) ของนักศึกษาทุกคนทุกคณะซึ่งนักศึกษาสามารถแก้ไขรายละเอียด
ของตนเองผ่าน http://reg.nida.ac.th และคณะมีการติดต่อส่งข่าวสารไปยังนักศึกษาผ่านฐานข้อมูลดังกล่าว คณะมีการ
จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา โดยมีรายละเอียดที่คล้ายคลึงกันดังต่อไปนี้
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มีการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาโดย
1. คณะมีผู้อานวยการประจาหลักสูตรทุกหลักสูตรเป็นผู้ประสานงานรวมถึงการเป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษากรณี
ที่นักศึกษามีปัญหาในการเรียน การแต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การแต่งตั้งที่ปรึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ (IS)
2. การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โดยมีคณาจารย์ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการเรียนในระดับปริญญาโท และการ
ปัจฉิมนิเทศมีคณาจารย์ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในแนวทางที่พึงปฏิบัติหลังจากสาเร็จการศึกษาการปฐมนิเทศ
นักศึกษาฝึกงาน คณะจามีคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฝึกงาน
3. คณะกาหนดให้นักศึกษามีการเลือกตั้งประธานนักศึกษาและผู้ประสานงานหลักสูตร เพื่อทาหน้าที่ในการ
ประสานงานด้านกิจการนักศึกษากับคณะ และมีหน่วยให้บริการมีเจ้าหน้าที่ฝุายการศึกษาประจาหลักสูตรทุกหลักสูตรที่
คอยอานวยความสะดวกและช่วยเหลือในการประสานงานนัดหมายระหว่างนักศึกษาและอาจารย์
SAR2553
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4. การบริการด้านการศึกษาให้คาปรึกษาในด้านการเรียนการสอนของนักศึกษา หรือให้คาปรึกษา
สาหรับ
นักศึกษาที่มีปัญหาชีวิต โดยเจ้าหน้าที่จะคอยรับเรื่องร้องทุกข์ของนักศึกษา สาหรับให้คาปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลือ
นักศึกษาที่มีปัญหาวิกฤติ และต้องการความช่วยเหลือในลักษณะเร่งด่วน และมีระบบการดูแลนักศึกษาในกรณีที่อาจารย์ที่
ปรึกษาส่งนักศึกษามารับบริการ นอกจากนี้สถาบันจัดให้มีฝุายกิจการนักศึกษาโดยมีรองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษาเป็น
ที่ปรึกษา
5. คณะได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝุ ายการศึกษาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคซึ่งทาหน้าที่รับผิดชอบแต่ละศูนย์
การศึกษา ทาหน้าที่เป็นผู้ดูแล และติดตามให้ความช่วยเหลือหรือให้คาแนะนาแก่นักศึกษาทุกหลักสูตร มีการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษาทุกกิจกรรม จนสามารถแก้ไขปัญหาด้านการเรียนการสอน หรือปัญหาอื่น ๆ ของนักศึกษาได้สาเร็จ
6. คณะมีการจัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ทุกปีงบประมาณเพื่อประชุมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงการทางานให้มี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีการประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตรทุกหลักสูตรทุกเดือนเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
การดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพร่วมกัน
7. คณะมีกิจกรรม Homecoming Day หรือ งานวันคืนสู่เหย้าและงาน NIDA Network ซึ่งคณะร่วมกับ
นักศึกษาจัดกิจกรรมขึ้นทุกปี โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาทั้งศิษย์เก่าและนักศึกษารุ่นปัจจุบันได้มีโอกาสได้พบปะ และเป็น
การสร้างความรัก ความสามัคคีร่วมกันระหว่างนักศึ กษาทุกหลักสูตร ซึ่งจะมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานวัน Homecoming
Day จัดให้กิจกรรมสัมมนาวิชาการ กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมสันทนาการ หรืองาน NIDA Network ซึ่งจะเป็นเครือข่ายของ
นักศึกษาทุกรุ่น ทุกหลักสูตรทากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน
8. คณะมีการสัมมนาการเรียนการสอน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงการให้บริการด้านการเรียนการสอน และการให้บริการของคณะ
9. คณะมีการเชิญศิษย์เก่าที่ประสบความสาเร็จ นาประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาใหม่ ในการ
ปฐมนิเทศ เช่น การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศ าสนศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชนมหาบัณฑิต และการปฐมนิเทศหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 25
ได้เชิญนายสิทธิศักดิ์ วนชะกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธ รณ์ประจาสานักประธานศาลฎีกา นายวิทยา อินนาลา
สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครพนม มาบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับนักศึกษาใหม่
นอกจากนี้ คณะบริหารธุรกิจ ยังจัดตั้งหน่วยงาน CDC (Career Development Center) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ด้วยการจัดกิจกรรมพัฒนาของนักศึ กษาในด้านต่าง ๆ และ
จัดหาแหล่งงานให้กับผู้สาเร็จการศึกษา (สกอ.3.1-1.9) และคณะภาษาและการสื่อสารได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษสาหรับ
นักศึกษารายละเอียดดังนี้
- บรรยายพิเศษ “เรี ยนอย่างไรให้ประสบความสาเร็จ ...มุมมองศิษย์เก่ าและศิษย์ปัจจุบัน ” ในวันปฐมนิเท ศ
นักศึกษา (สกอ.3.1-1.10)
- บรรยายพิเศษเรื่อง “การจัดทาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์” เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา


เกณฑ์มาตรฐาน 2 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
สถาบัน มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาดังนี้มีการจัดทา Website (สกอ.3.1-2.1)
ให้กับนักศึกษาและมีการส่งข้อมูลข่าวสารทาง E-mail (สกอ.3.1-2.2) ให้กับนักศึกษาปัจจุบันและมีการจัดบอร์ดให้ความรู้
กับนักศึกษาตามสถานการณ์ต่าง ๆ (สกอ.3.1-2.3)
สถาบัน มีการส่งข้อมูลข่าวสารความรู้ที่มีประโยชน์ไปจัดรายการวิทยุออนไลน์ของสถาบันให้นักศึกษาไ ด้ทราบ
(สกอ.3.1-2.4) และมีการจัดทาเครือข่ายโทรทัศน์ LCD โดยติดตั้งไว้ที่โรงอาหาร ที่ชั้นล่างอาคารกีฬาและสโมสรนักศึกษา
อาคารมาลัย หุวะนันทน์ ซึ่งนักศึกษาสามารถรับชมได้เมื่อว่างจากการเรียนและมีการนั่งประชุมกลุ่ม หรือพักผ่อนหลังจาก
เลิกเรียนแล้ว (สกอ.3.1-2.5)
สถาบันมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการให้บริการต่าง ๆ ที่อาคารกีฬาและสโมสรนักศึกษา โดยให้ข้อมูล
ข่าวสารผ่านจอ Touch screen ซึ่งนักศึกษาสามารถรับทราบการให้บริการเกี่ยวกับการมาใช้บริการในด้านต่าง ๆ ของ
อาคารกีฬาและสโมสรนักศึกษา ได้ว่ามีการให้บริการอะไรบ้างกับนักศึกษา (สกอ.3.1-2.6)
สถาบันยังได้ดาเนินการจัดทาวารสารข่าวนิด้าราย 2 เดือน เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลข่าวสารของทาง
สถาบัน (สกอ.3.1-2.7) และสถาบันยังมีการบริการโดยบุคลากรของสถาบันในการตอบข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์ให้กับ
นักศึกษาในกรณีที่นักศึกษาไม่สะดวกใน การเดินทางมาที่สถาบันอีกด้วย (สกอ.3.1-2.8) และสถาบันยังมีการผลิตรายงาน
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วิทยุ/โทรทัศน์ (รายการที่นี่เสรีไทย รายการปัญญาแผ่นดิน ) (สกอ.3.1-2.9) และมีการให้บริการข้อมูลข่าวสารทาง Social
network (Twitter Face book) อีกด้วย
สถาบันจัดกล่องรับฟังความคิดเห็น 5 จุดบริเวณอาคารกีฬาและสโมสรนักศึกษา(สกอ.3.1-2.10) และกล่องรับฟัง
ความคิดเห็นของศูนย์ราชการใสสะอาดที่บริเวณชั้นล่าง อาคารกีฬาและสโมสรนักศึกษา โดยมีไว้เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ ของนักศึกษาของสถาบัน (สกอ.3.1-2.11)
ระดับคณะมีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ต่อนักศึกษาผ่านสื่อหรือช่องทางการสื่อสารรูปแบบ
ต่าง ๆ ของสถาบันและคณะมีประเมินผลการเรียนการสอนและการบริการของคณะและสถาบันโดยการทาแบบสารวจ
ความพึงพอใจด้านการเรียนการสอนและการให้บริการ ซึ่งคณะใช้แบบสอบถามของสถาบันให้นักศึกษาทุกหลักสูตร
ประเมินผลทุกปีการศึกษา และมีการจัดบริการอื่นๆเพิ่มเติมได้แก่
คณะรัฐประศาสนศาสตร์มีการประชาสัมพันธ์ข่าวของคณะผ่าน GSPA News ทุกเดือนและ มีการใช้ระบบ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสถาบัน ประชาสัมพันธ์ผ่านบอร์ด เว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ข่าวนิด้า เพื่อประชาสัมพันธ์
ข่าวสารการเคลื่อนไหวและผลการดาเนินงานของคณะที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลทุนการศึกษา ทุน
วิจัย การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการที่ทันสมัยและที่เกี่ยวข้องกับสา ขาวิชาที่นักศึกษาจาเป็นต้องรู้ รวมทั้งมีระบบการ
ติดตามประเมินผลการให้บริการข้อมูลข่าวสา ร โดยมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ฝุายสารบรรณ เจ้าหน้าที่ฝุายการศึกษา
ประจาหลักสูตร และฝุายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
คณะบริหารธุรกิจ มีหน่วยงาน CDC ให้บริการข้อมูลข่าวสาร แหล่งงานให้กับผู้สาเร็จการศึกษา (สกอ.3.1-2.12
= บธ.สกอ.3.1-2.1)
มีการจัดทาวารสาร NIDA Business Journal เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการ /งานวิจัย ด้านบริหารธุรกิจ
(สกอ.3.1-2.13=บธ.สกอ.3.1-2.2) และจัดทานิตยสาร Competitiveness Review by NIDA Business School (สกอ.
3.1-2.14= บธ.สกอ.3.1-2.3)
คณะนิตศิ าสตร์จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา โดยผ่านทางเว็บไซต์ของคณะนิติศาสตร์ และ
Facebook : Law@Nida รวมทั้งมีการส่งข้อมูลข่าวสารทางอีเมล์ให้กับนักศึกษาปัจจุบัน(สกอ.3.1-2.15=นต.สกอ.3.1-2.1)


เกณฑ์มาตรฐาน 3 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา
สถาบัน จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษาเช่นมีการจัดโครงการ
ให้นักศึกษาไปฝึกงานกับบริษัทโดยมีการฝึกงานนักศึกษาในสถานประกอบการ (สกอ.3.1-3.1) เพื่อพัฒนาประสบการณ์
ให้กับนักศึกษา และมีการจัดกิจกรรมใ ห้นักศึกษาไปศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่
นักศึกษาทั้งในการให้ความรู้ในด้านวิชาการ (สกอ.3.1-3.2)
สถาบัน จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพ โดยพา
นักศึกษาไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโ ลยีมหานครและมหาวิทยาลัยกรุงเทพ อีกทั้งกลุ่มงานกิจการนักศึกษา ยังมี
การจัดกิจกรรมโครงการนักศึกษาฝึกงาน ในด้านการให้ยืมอุปกรณ์กีฬาและการให้บริการด้าน Fitness (สกอ.3.1-3.3) และ
ยังมีการจัดโครงการแนะแนวการงานอาชีพโดยมีการเชิญศิษย์เก่ามาบรรยายให้นักศึกษาปัจจุบันฟังในวันจัดงานนิด้านัดพบ
แรงงาน (สกอ.3.1-3.4) และมีการจัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้ประสบการณ์จากพี่สู่น้อง (สกอ.3.1-3.5) โดยเชิญศิษย์เก่ามา
เป็นวิทยากรและถ่ายทอดให้ความรู้และประสบการณ์กับนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับรุ่นน้อง อีกทั้งยังมีการจัด
กิจกรรมปร ะชุมสัมมนา ประชุมวิชาการ (สกอ.3.1-3.6) ในด้านต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาของสถาบันได้รับการพัฒนา
เสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ระดับคณะ มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา ดังนี้
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถาบัน เพื่อเป็นแหล่งดูงาน
แหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา
และมีการติดตามประเมินคุณภาพของความเป็นแหล่งเรียนรู้ของแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดเตรียมแหล่งฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพที่เหมาะสม
ต่อไป รวมทั้งมีระบบการติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพชีพ
ในการจัดกิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมทางสังคม คณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้ให้นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ในการดาเนินงานเพื่อฝึกทักษะประสบการณ์การทางานร่วมกัน และมีช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เกีย่ วข้องได้ให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2553 และมีการเนินงาน ตามแผน
ดังกล่าว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีการดาเนินงานตลอดปี (สกอ.3.1-3.7=บธ.สกอ.3.1-3.1-7) และจัดโครงการเพิ่มเติมดังนี้
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จัดโครงการบรรยายและรับสมัครงาน “Work & Life” ร่วมกับบริษัทภายนอกดังรายละเอียดต่อไปนี้
- บริษัท โอสถสภา จากัด เมื่อวันทิ่ 30 มิถุนายน 2553 ณ ห้อง 812 อาคารบุญชนะ อัตถากร
- ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) เมื่อวันทิ่ 30กรกฎาคม 2553 ณ ห้อง 812 อาคารบุญชนะ อัตถากร
- Oxylane เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2553 ณ ห้อง 812 อาคารบุญชนะ อัตถากร
- Kasikorn Bank เมื่อวันทิ่ 23 ธันวาคม 2553 ณ ห้อง 1027 อาคารบุญชนะ อัตถากร
- TMB (Thai military Bank)เมื่อวันทิ่ 26 มกราคม 2554 ณ ห้อง LAB 2 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี
และจัดโครงการบรรยาย เรื่อง “การตลาดเพื่อสร้างชีวิตที่ดีให้แก่คนไร้โอกาสทางสังคม ” โดย Professor Dr. Ravi
Sarathy, Northeastern University, USA. เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้อง 1029 อาคารบุญชนะ อัตถากร
นอกจากนี้ยังมีการจัดบรรยาย “เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทางาน” ครั้งที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2554
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษาเช่นมีการ
ร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์จัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษา(สกอ.3.1-3.8=พศ.สกอ.3.1-3.1) เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้
ที่มีอยู่อย่างสร้างสรรค์ มีการจัดกิจกรรม Open House และให้ผู้มีประสบการณ์มาเป็นวิทยากรในงานเพื่อให้ควา มรู้แก่
นักศึกษาและผู้ที่สนใจ (สกอ.3.1-3.9=พศ.สกอ.3.1-3.2)
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่ นักศึกษา
เช่น หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคมได้จัดให้มีการศึกษาดูงานการพัฒนาสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ณ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 9 -10 ตุลาคม 2553 (สกอ.3.1-3.10= พม.สกอ.3.1-3.1)หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้มี
การจัดโครงการสัมมนาทาง วิชาการสิ่งแวดล้อมขึ้นในวัน ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สถานตากอากาศบางปู อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้มีการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง กองทัพบกกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย พอ .สรรเสริญ แก้วกาเนิด และมีการบรรยายพิเศษเรื่อ ง การบริหารโครงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรปุาชายเลน ณ พื้นที่บางปู โดยผู้แทนจากองค์กรด้านการอนุรักษ์ระดับสากล WWF (World Wide Fund
For Nature) ทั้งนี้โครงการดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นถือได้ว่าเป็นการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่
นักศึกษาโดยตรงนอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน (สกอ.3.1-3.11 = พม.สกอ.3.1-3.2)
คณะภาษาและการสื่อสาร ได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมบรรยายในหลักสูตรของคณะ ในสาขาวิชา
การสื่อสารประยุกต์ ได้เชิญ รศ .ดร.จานง วิบูลย์ศรี มาบรรยายในวิชา สส . 7022 การรณรงค์การใช้สื่อ และสาขาวิชา
ภาษาและการสื่อสาร ได้เชิญ Professor Dr. Christopher Jenks จากมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ มาบรรยายในวิชา
LA 8000 เป็นต้น (สกอ.3.1-3.12=ภส.สกอ.3.1-3.3 )
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา โดย
มีรายละเอียดดังนี้
หลักสูตรของคณะมีวิชาการฝึกปฏิบัติงาน (INTERNSHIP) ซึ่งจัดให้นักศึกษาไปฝึกงานกับบริษัทชั้นนาต่างๆ
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา (สกอ.3.1-3.13 = พม.สกอ.3.1-3.1)
การจัดกิจกรรมให้นักศึกษาไปศึกษาดูงาน อาทิเช่น โรงพยาบาลกรุงเทพ , บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด ,
รัฐสภา ฯลฯ http://qa.nida.ac.th (สกอ.3.1-3.14=พม.สกอ.3.1-3.2) การจัดกิจกรรมประชุมสัมมนา ประชุมวิชาการ
อาทิเช่น งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 4 เป็นต้น http://qa.nida.ac.th (สกอ.3.1-3.15
พม. สกอ.3.1-3.3) การจัดโครงการค่ายวิชาการด้านการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ “NIDA HROD ACADEMY
CAMP ห้าวัน ค้นหาฝัน สร้างสรรค์ประสบการณ์ สู่เส้นทางวิชาชีพ HROD”รุ่นที่ 2 (สกอ.3.1-3.16=พม.สกอ.3.1-3.4) โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหานิสิต /นักศึกษา ผู้มีศักยภาพทางวิชาการและมี ความสนใจด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
องค์การ เปิดโอกาสให้นิสิต /นักศึกษาเหล่านั้นได้เรียนรู้ หลักการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การผ่าน
ประสบการณ์ตรงจากการฝึกงานกับโครงการของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งเป็น
หลักสูตรระดับชั้นปริญญาโท หลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศไทย อันจะนาไปสู่ความสนใจของผู้เข้าค่ายในการ
ทางานหรื อศึกษาต่อด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ หรือสนใจเข้าศึกษาต่อด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ
คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา โดยจัดโครงการศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ ณ สานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ถ.ราชนิกูล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
นครราชสีมา ในวันที่ 26–27 พฤษภาคม 2554 (สกอ.3.1-3.17= นต.สกอ.3.1-3.1)
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เกณฑ์มาตรฐาน 4 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
สถาบัน มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิ ษย์เก่า เช่น มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารให้ศิษย์เก่า
ผ่านทาง Website ของสถาบัน และมีการส่งข้อมูลข่าวสารผ่านทาง E-mail และมีจดหมายข้อมูลข่าวสาร จดหมายข่าว
นิด้า วารสารนิด้าสัมพันธ์ และมีการจัดทาทาเนียบศิษย์เก่าให้กับนักศึกษาไทย และนักศึกษานานาชาติ และมีสื่อทา งวิทยุ
TV ดาวเทียมมีแหล่งข้อมูลปูอนกลับให้กับศิษย์เก่าทางเว็บไซด์
สถาบัน จัดกิจกรรมให้กับศิษย์เก่า คือ มีการจัดโครงการรวมพลคนนิด้า 100 เกียรติคุณสถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์ โดยเชิญศิษย์เก่าทุกคณะเข้าร่วมในการจัดงาน อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมโครงการนิด้านั ดพบแรงงาน โดยมี
การจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่าเป็นประจาทุกปีการศึกษา และสถาบันมีการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า
ของคณะและยังมีการจัดงานคืนสู่เหย้าให้กับศิษย์ทุกคณะได้กลับมาพบปะและสร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่าด้วยกันอีก
ด้วย (สกอ.3.1-4.1-4.11)
ระดับคณะมีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่าผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ดังนี้
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มีการบริการข้อมูลข่าวสารผ่านข่าวประชาสัมพันธ์ GSPA News ของคณะรัฐประศาสน
ศาสตร์ ซึ่งจะเผยแพร่เดือนละครั้ง และคณะได้ร่วมสถาบันในการปรับปรุ งและจัดทาฐานข้อมูลศิษย์เก่าซึ่งเป็นฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ และมีการจัดทาฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน มีกิจกรรมทางวิชาการอย่างต่อเนื่องปีละ 1-2 กิจกรรม
โดยการประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่าของคณะทราบผ่านเว็บไซต์ของคณะและจดหมายข่าวของที่ส่งเป็นเอกสารถึงศิษย์เก่ า
โดยคณะได้ส่งข้อมูลการจัดกิจกรรมไปยังกลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคมของสถาบันเพื่อประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข้าวสารและความเคลื่อนไหวของคณะให้ศิษย์เก่าทราบ
นอกจากนี้ คณะยังส่งข่าวประขาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มงานนิด้าสัมพันธ์เพื่อจัดทาจดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ และคณะ
มีสมาคมศิษย์เก่ารัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งมีเครือข่ายทุกภูมิภาค และมีคณะกรรมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อหาทุนช่วยเหลือ
กิจกรรมของคณะและสถาบันในโอกาสต่าง ๆ
คณะบริหารธุรกิจ มีการจัดทาฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ ดาเนินการโดยสมาคมศิษย์เก่านักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ (NIDA Business Alumni) มีการจัดทาเอกสาร /จดหมายเวียนแจ้งข่าว /กิจกรรมต่าง ๆ ที่คณะจัดไปยังศิษย์
เก่า ดาเนินการโดยสมาคมศิษย์เก่านักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (NIDA Business Alumni) (สกอ3.1-4.12=บธ.สกอ.3.14.1) และมีการจัดทาวารสาร NIDA Business Journal เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ (สกอ3.14.13=บธ.สกอ.3.1-4.2) รวมทั้ง จัดทานิตยสาร Competitiveness Review by NIDA Business School (สกอ.3.14.14=บธ.สกอ.3.1-4.3) และมีให้ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง website www.nida.ac.th/mba (สกอ.3.1-4.15=บธ.สกอ.3.14.4)
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ มีการลงข่าวสารการรับสมัครงานของบริษัทต่าง ๆ ทางเว็บไซต์ของคณะ เพื่อให้
นักศึกษาที่จบออกไปและมีความสนใจที่จะสมัครงานเข้ามาดูข้อมูล (สกอ.3.1-4.16=พศ.สกอ.3.1-4.1)


เกณฑ์มาตรฐาน 5 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า
สถาบัน จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า โดยสถาบันมีการจัดงาน โครงการสัมมนา
วิชาการวันครบรอบสถาปนาสถาบันปีที่ 45 แห่งการสถาปนาสถาบัน ในวันที่ 1 เมษายน 2554 (สกอ.3.1-5.1) และมีการ
เชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมงานดังกล่าว และมีการจัดประชุมวิชาการ ประจาปี 2554 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระ
ชนมพรรษา โดยมีการทาพิธีทางศาสนาโดยนิมนต์พระสงฆ์ จานวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์และถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
และถวายภัตตาหารเช้าที่ห้องรับรอง และมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวา ยราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระผู้พระราชทานกาเนิดสถาบัน พิธีรับมอบทุน พัฒนาสถาบัน มอบโล่เกียรติคุณนราธิปพงศ์ประพันธ์แด่ผู้มีอุปการคุณกับ
สถาบัน และมอบเกียรติบัตรพร้อมโล่แด่อาจารย์ราชพฤกษ์จานวน 2 ราย และมีการมอบรางวัลประกวดผลงานวิชาการ
ระดับชาติและระดับบัณฑิตศึกษา และมอบรางวัลการประกวดภาพวาดสื่อความหมาย “สร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่
สันติสุขที่ยั่งยืน และมอบรางวัลหน่วยงานดีเด่นของสถาบัน และมีการมอบเกียรติบัตรแด่บุคลากรอาวุโสที่ปฏิบัติงานครบ
30 ปี และในงานสถาปนาสถาบันยังจัดให้มีการประชุมวิชาการเรื่อง “ศาสตร์การพัฒนากับความเหลื่อมล้าในสังคม” โดยมี
การจัดปาฐกถาพิเศษโดยศาสตราจารย์ ดร.อัมมาร สยามวาลา และมีอภิปรายทางวิชาการโดย ครูชบ ยอดแก้ว นายอาคม
เติมพิทยาไพสิฐ และศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร โดยมีผู้ดาเนินการอภิปรายคือ รองศาสตราจารย์ ดร .พิชาย รัตน
ดิลก ณ ภูเก็ต และยังมีการนาเสนอบทความวิชาการกลุ่มย่อยจากนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษาคณะ
พัฒนาการเศรษฐกิจ นักศึกษาคณะพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ นักศึกษาคณะพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ นักศึกษาคณะสถิติประยุกต์ นักศึกษาคณะภาษาและการสื่อสาร นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ และมีการมอบ
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เกียรติบัตรให้กับผู้นาเสนอบทความแต่ละสาขาในการจัดงานสถาปนาสถาบันซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้กับศิษย์เก่าเป็นประจาทุกปี
ระดับคณะมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของคณะเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่าทราบรวมถึงการจัด
กิจกรรมพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการของศิษย์เก่า ดังนี้ มีการเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าสมัครสมาชิกวารสารรัฐประศาสน
ศาสตร์และวารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (สกอ.5.1-5.2=รศ.สกอ.3.1-5.1) มีการเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรม
ของคณะ เช่น กิจกรรมทาบุญครบรอบคล้ายวันสถาปนาคณะ กิจกรรม APANDS 2010 กิจกรรมบาเพ็ญอัตถจริยา
(Social Responsibility) กิจกรรม NIDA Network กิจกรรมมินิมาราธอน และกิจกรรม Homecoming day เช่นการ
เชิญ ดร. อภิชาติ ดาดี มาร่วมอภิปรายวิชาการ เรื่อง สืบสานปณิธานเพี่อสานต่อ แนวคิดสู่การปฏิบัติและนายสุวิช สุทธิ
ประภา เป็นผู้ดาเนินการอภิปราย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2554 (สกอ.5.1-5.3=รศ.สกอ.3.1-5.2) เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการทาสั ญญาจ้างเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร การเชิญเป็นวิทยากรและ
ผู้ดาเนินการอภิปรายในการจัดงานสัมมนาวิชาการ การอบรมให้กับบุคลากรของค ณะ เช่น การเป็นที่ปรึกษากิจกรรม 5ส
การเชิญเป็นอาจารย์ผู้สอนและการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน การทาวิจัยแบบร่วมมือในลักษณะของ
สหวิทยาการ การเป็นกรรมการชุดต่าง ๆ นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว คณะยังมีการจัดกิจกรรมเครือข่ายนิด้าทุกปี เพื่อ
เป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาปัจจุบันกับศิษย์เก่าและอาจารย์ได้เรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ ในฐานะ
ผู้ให้และผู้รับสาขาวิชาที่ถนัดให้กับนักศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า เช่น มีการร่วมมือกับ
ธนาคารไทยพาณิชย์จัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษา (สกอ.3.1-5.4) มีการจัดกิจกรรม Open House และให้ผู้มีประสบการณ์มา
เป็นวิทยากรในงานเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาและผู้ที่ สนใจ (สกอ.3.1-5.5) ซึ่งในการจัดกิจกรรมนั้นทางคณะเปิดโอกาสให้
ศิษย์เก่าเข้ามาร่วมงานดังกล่าวด้วย เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจ จากผู้มีประสบการณ์จริง นอกจากนี้ ยังได้มีการเชิญ
ศิษย์เก่ามาร่วมงานสัมมนาประจาปีของคณะและสถาบันทุกปี
คณะภาษาและการสื่อสาร มีศิษย์เก่าของคณะเข้าร่วมกิจกรรมที่คณะจัดขึ้น (สกอ.5.1-5.6=ภส.สกอ.3.1-5.1) มี
การจัดบรรยายพิเศษ “เคล็ดลับในการทาเรื่องยากให้เป็น Best Seller” โดยนายแพทย์ชัชพล เกียรติขจรธาดา และส่ง
ข่าวสารให้ศิษย์เก่ามาร่วมฟัง และมีศิษย์เก่ามาร่วมงานในครั้งนี้ (สกอ.5.1-5.7=ภส.สกอ.3.1-5.2) มีการจัดเสวนาวิชาการ
“สื่อสารอย่างไรพ้นภัย(พิบัติ)....บทเรียนจากญี่ปุน ” โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน (สกอ.5.1-5.8=ภส.
สกอ.3.1-5.3)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มี การจัดงาน “NIDA HRD Festival 2010” เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านทรัพยากรมนุษย์และองค์การ จัดกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก สถาบัน และสังคม ตลอดจนส่งเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกของ
สมาคม โดยจัดกิจกรรมทางวิชาการประจาปีในห้วงเวลาเดียวกั บวันสถาปนาคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (วันที่ 14
มิถุนายน) มีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ดังนี้
1. เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านทรัพยากรมนุษย์และองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบ่งชี้ทิศทางใน
งานด้านทรัพยากรมนุษย์ (HR Trend) ของประเทศไทย
2. หารายได้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4. สานสัมพันธ์ประชาคมนักทรัพยากรมนุษย์ นิด้า และภาคีเครือข่ายด้านทรัพยากรมนุษย์ (สกอ.5.15.9=พม.สกอ.3.1-5.1 ) โครงการจัดงาน “NIDA HRD Festival 2010

เกณฑ์มาตรฐาน 6 มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1–3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5
สถาบัน มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 โดยใน
การจัดกิจกรรมทุกโครงการ มีการจัดทาแบบสารวจ แบบสอบถามจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมโคร งการทุกโครงการ (สกอ.3.16.1) ซึ่งได้สารวจและประเมินคุณภ าพการให้บริการทุกโครงการในข้อ 1–3 โดยสรุปผลจากแบบสอบถามจากผู้เข้าร่วม
กิจกรรม (สกอ.3.1-6.2) นามารายงานสรุปผลประเมินการให้บริการในการประชุมกลุ่มงานกิจการนักศึกษา กองงาน
ผู้บริหาร ซึ่งจากผลสรุปดังกล่าวมีผลคะแนนในข้อ 1 -3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 (สกอ.3.1-6.3)
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โดยกลุ่มงานกิจการนักศึกษา ได้ดาเนินการจัดทาแบบสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้คาปรึกษาและ
การให้บริการด้านข้อมูลข่าวส าร ครอบคลุมการให้บริการข้อ 1-3 จานวนนักศึกษาของสถาบันทุกคณ ะ ทั้งหมด 191 คน
ผลการสารวจมีดังนี้ (สกอ.3.1-6.4-6.7)
1. การจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตในสถาบัน
นักศึกษามีความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 73.16
2. การจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาศิษย์เก่า
นักศึกษามีความพึงพอใจ ร้อยละ75.43
3. การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา
นักศึกษามีความพึงพอใจ ร้อยละ 75.71
สรุปคะแนนความพึงพอใจตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ 5 ระดับ
- คะแนนระดับความพึงพอใจเฉลีย่ ร้อยละ 74.77
- คะแนนตามเกณฑ์ประเมินตัวบ่งชี้ ได้คะแนน 3.74 คะแนนเต็ม 5 คะแนน
ระดับคณะ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มีการใช้ผลประเมินของสถาบัน และในปีการศึกษาต่อไปคณะมีแผนจะทาการประเมิน
คุณภาพการให้บริการในข้อ 1-3 ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. เพื่อจะได้สะท้อนผลการดาเนินงานของคณะอย่างแท้จริง
คณะบริหารธุรกิจ หน่วยงาน CDC ได้ทาการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 โดยในการจัด
กิจกรรมทุกโครงการ มีการจัดทาแบบสารวจ แบบสอบถามจากผู้เ ข้าร่วมกิจกรรมโครงการทุกโครงการ ซึ่งได้สารวจและ
ประเมินคุณภาพการให้บริการทุกโครงการในข้อ 1–3 โดยสรุปผลจากแบบสอบถามจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจากผลสรุป
ดังกล่าวได้คะแนนเฉลี่ย = 4.62 (จากคะแนน 5) (สกอ.3.1-6.8 =บธ.สกอ.3.1-6.1)

เกณฑ์มาตรฐาน 7 มีการนาผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา
สถาบัน มีการนาผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้ อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนอง
ความต้องการของนักศึกษาเช่น กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มีการนาผลการสารวจการจัดกิจกรรม โครงการของนักศึกษามา
พิจารณาร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการนาผลการประเมินมาสรุปในการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา
(สกอ.3.1-7.1) โดยประชุม 3 เดือน/ครั้ง และที่ประชุมกลุ่มงานกิจการนักศึกษา กองงานผู้บริหาร (สกอ.3.1-7.2) โดย
ประชุมทุกวันศุกร์ของเดือน และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาและชมรมต่าง ๆ อีกทั้งยังมีการให้สโมสร
นักศึกษาจัดทารายงานสรุปวิพากษ์ของสโมสรนักศึกษา (สกอ.3.1-7.3) เกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ของ
สถาบันที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆของโครงการกิจกรรมนักศึกษา มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการ ที่สนองความต้องการของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง และได้จัดทาเอกสารสรุปผลการรายงานนาเสนอผู้บริหารทราบ
(สกอ.3.1-7.4)
ระดับคณะ มีการพิจารณาจุดที่ควรพัฒนาเรื่องการประเมินระดับดังนี้
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ กาลังดาเนินการจัดทาแบบสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการตามข้อ 13 ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. โดยจะสารวจเฉพาะนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์และบุคคลภายนอก ที่เข้ามาติดต่อ
ประสานงานกับคณะ คาดว่าจะนาผลรายงานมาใช้ประกอบในปีการศึกษาต่อไป
คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม /โครงการในหัวข้อที่นักศึกษาต้องการในการจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาปีถัดไป (ปีการศึกษา 2554) (สกอ.3.1-7.5=บธ.สกอ.3.1-7.1)
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ มีการนาผล การประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา โดยการนาเข้าที่ประชุมคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ เพื่อรายงานให้คณะ
ผู้บริหาร และอาจารย์ในคณะพัฒนาการเศรษฐกิจทราบ และนาผลมาปรับปรุงการให้บริการแก่นักศึกษา (สกอ.3.1-7.6=
พศ.สกอ.3.1–7.1)
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม นาผลการประเมินมาพิจารณาร่วมกันและสรุปในการประชุมอาจารย์คณะและ
การประชุมคณะกรรมการประจาคณะ โดยผลจากการประเมินคุณภาพการให้บริการพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ของคณะมี
ความพึงพอใจค่อนข้างสูงในเกือบทุกประเด็นที่ประเมินและมีข้อ เสนอแนะเช่นการจัดสัมมนาทางวิชาการที่เป็นประโยชน์
แก่นักศึกษาควรมีการแบ่งเวลาให้เหมาะสมเปิดโอกาสให้นักศึกษาสอบถามประเด็นปัญหานานขึ้น ส่วนข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับประเด็นการให้คาปรึกษาทางวิชาการนั้น ควรมีการลงตาราง office hour ของอาจารย์ ทางเว็บไซต์คณะอีกทาง
SAR2553
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หนึ่งด้วยเพื่อความสะดวกแก่นักศึกษา ที่ประชุมอาจารย์คณะเห็นควรให้ดาเนินการตามข้อเสนอเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการและตอบสนองความต้องการของนักศึกษาได้ทันสมัยและรวดเร็วขึ้น (สกอ.3.1-7.7= พค.สกอ.3.1-7.1-2)
คณะภาษาและการสื่อสาร หลังจากการจัดกิจกรรมทุกครั้งคณะจะนา ผลการประเมินเข้าพิจารณาในที่ประชุม
คณะ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป ได้แก่
- โครงการเคล็ดลับความสาเร็จในการทาเรื่องยากให้เป็น Best Seller มีข้อเสนอแนะว่า ควรมีเวลาในการ
บรรยายและตอบคาถามมากขึ้น และควรมีเอกสารประกอบการบรรยาย ซึ่งในครั้ งต่อไปคณะจะได้ประสานงานในการ
กาหนดเวลาที่เหมาะสมกับหัวข้อ และขอเอกสารประกอบจากวิทยากรทุกครั้ง
- โครงการสื่อสารอย่างไรพ้นภัย(พิบัติ)....บทเรียนจากประเทศญี่ปุน มีข้อเสนอแนะให้จัดกิจกรรมเต็มวัน และ
เชิญเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องภัยพิบัติมาร่วมเสว นาด้ว ย คณะได้มอบหมายให้ อ .ดร.นรีนุช ดารงชัย ซึ่งมี
โครงการที่จะจัดเสวนาในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องไปพิจารณาแก้ไขตามข้อเสนอแนะในทุก ๆ ประเด็นที่สามารถทาได้
(สกอ.3.1-7.8=ภส.สกอ. 3.1-7.1-2 )
ผลประเมิน
รายการ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ์
การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2553
ประเมินตนเอง
กรรมการประเมิน
7 ข้อ
7 ข้อ
7 ข้อ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สกอ.3.1-1.1
คาสั่งสถาบัน เรื่อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553
สกอ.3.1-1.2
คาสั่งสถาบัน เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2553
สกอ.3.1-1.3
ประกาศ สถาบัน เรื่องกองทุนเพื่อสวัสดิการนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(ในการ
ลงทะเบียนเรียน/กู้ฉุกเฉินที่เกิดกับตนเองและครอบครัว)
สกอ.3.1-1.4
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
สกอ.3.1-1.5
คู่มือนักศึกษา
สกอ.3.1-1.6
โครงการนิด้านัดพบแรงงาน (ผลสรุปและแบบประเมินผลโครงการพร้อมภาพถ่ายและจานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม)
สกอ.3.1-1.7
ภาพบุคลากรที่ให้คาแนะนาเกี่ยวกับแนะแนวการใช้ชีวิตในสถาบัน
สกอ.3.1-1.8
ภาพจิตแพทย์จากกรมสุขภาพจิต และตารางวัน เวลา ในการให้บริการกับนักศึกษาทุกวัน อาทิตย์ เวลา
10.00–12.00 น.
สกอ.3.1-1.9
โครงการกิจกรรมในการใช้ชีวิตของนักศึกษาภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พร้อมภาพถ่าย
และแบบสรุปผลและการประเมินผลโครงการและจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
สกอ.3.1-2.1
ชื่อ URL ของ Website
สกอ.3.1-2.2
รายชื่อ E-mail ของนักศึกษาปัจจุบัน
สกอ.3.1-2.3
ภาพถ่ายการจัดบอร์ด
สกอ.3.1-2.4
หลักฐานข้อมูลข่าวสารการจัดรายการวิทยุออนไลน์
สกอ.3.1-2.5
ภาพถ่าย LCD
สกอ.3.1-2.6
ภาพถ่ายจอ Touch screen
สกอ.3.1-2.7
วารสารข่าวนิด้า
สกอ.3.1-2.8
สถิติในการรับสายเข้าออกของบุคลากรสถาบัน
สกอ.3.1-2.9
CD บันทึกรายการ/โทรทัศน์
SAR2553
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สกอ.3.1-2.10
สกอ.3.1-2.11
สกอ.3.1-2.12
สกอ.3.1-2.13
สกอ.3.1-2.14
สกอ.3.1-2.15
สกอ.3.1-3.1
สกอ.3.1-3.2
สกอ.3.1-3.3
สกอ.3.1-3.4
สกอ.3.1-3.5
สกอ.3.1-3.6
สกอ.3.1-3.7

สกอ.3.1-3.8
สกอ.3.1-3.9
สกอ.3.1-3.10
สกอ.3.1-3.11
สกอ.3.1-3.12
สกอ.3.1-3.13
สกอ.3.1-3.14
สกอ.3.1-3.15
สกอ.3.1-3.16
สกอ.3.1-3.17
สกอ.3.1-4.1
สกอ.3.1-4.2
สกอ.3.1-4.3
สกอ.3.1-4.4
สกอ.3.1-4.5
สกอ.3.1-4.6
สกอ.3.1-4.7
สกอ.3.1-4.8
SAR2553

ภาพถ่ายกล่องรับฟังความฟังคิดเห็น 5 จุดบริเวณอาคารกีฬาและสโมสรนักศึกษา
ภาพถ่ายกล่องรับฟังความคิดเห็นของศูนย์ราชการใสสะอาด บริเวณชั้นล่าง อาคารกีฬาและสโมสรนักาศึกษ
เอกสาร/หลักฐานการจัดกิจกรรม/โครงการ ของ CD (อ้างอิงหลักฐานจาก CDC) (บธ.สกอ.3.1-2.1)
วารสาร NIDA Business Journal (บธ.สกอ.3.1-2.1)
นิตยสาร Competitiveness Review by NIDA Business School (บธ.สกอ.3.1-2.1)
Facebook : Law@Nida (นต.สกอ. 3.1-2.1)
โครงการให้นักศึกษาไปฝึกงานกับบริษัทและหนังสือตอบรับการฝึกงานจากสถานประกอบการ
โครงการพานักศึกษาไปศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา
(ภาพถ่ายกิจกรรมดูงานและแบบประเมินผลโครงการ)
ใบสมัครการฝึกงานด้าน Fitness ใบลงชื่อการปฏิบัติงานและหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นักศึกษาฝึกงานด้าน Fitness และประเมินผลโครงการนักศึกษาฝึกงาน
โครงการนิด้านัดพบแรงงานและภาพถ่ายและรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
โครงการเรียนรู้ประสบการณ์จากพี่สู่น้องและภาพถ่ายและการประเมินผลโครงการและรายชื่อผู้เข้าร่วม
กิจกรรมโครงการ
โครงการสัมมนา การประชุมวิชาการต่าง ๆ และแบบประเมินผลโครงการพร้อมภาพถ่ายแล ะรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
โครงการบรรยายและรับสมัครงาน “Work & Life” โดย บริษัท โอสถสภา จากัด (บธ.สกอ.3.1-3.1)
โครงการบรรยายและรับสมัครงาน “ Work & Life โดย ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) (บธ.สกอ.
3.1-3.2)
โครงการบรรยายและรับสมัครงาน “Work & Life” (บธ.สกอ.3.1-3.3)
โครงการบรรยายและรับสมัครงาน “Work & Life” by Kasikorn Bank (บธ.สกอ.3.1-3.4)
โครงการบรรยายและรับสมัครงาน “Work & Life” by TMB (บธ.สกอ.3.1-3.5 )
โครงการบรรยาย “การตลาดเพื่อสร้างชีวิตที่ดีให้แก่คนไร้โอกาสทางสังคม” (บธ.สกอ.3.1-3.6)
โครงการจัดบรรยาย “เพือ่ เตรียมความพร้อมสู่การทางาน” ครั้งที1่ (บธ.สกอ.3.1-3.7)
รายละเอียดการจัดงานร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ (พศ.สกอ.3.1-3.1)
รายละเอียดการจัดกิจกรรม Open House (พศ.สกอ.3.1-3.2)
โครงการการศึกษาดูงานการพัฒนาสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ จังหวัดเพชรบุรี (พค.
สกอ.3.1-3.1)
โครงการสัมมนาทางวิชาการสิ่งแวดล้อมพร้อมภาพถ่ายกิจกรรม (พค.สกอ.3.1-3.2)
โครงการเชิญ Visiting Professor (ภส.สกอ.3.1-3.3)
วิชาการฝึกปฏิบัติงาน (INTERNSHIP) (พม.สกอ.3.1-3.1)
กิจกรรมศึกษาดูงานของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (http://qa.nida.ac.th) (พม.สกอ.3.1-3.2)
กิจกรรมประชุมสัมมนา ประชุมวิชาการของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (http://qa.nida.ac.th) (พม.
สกอ.3.1-3.3)
การจัดโครงการค่ายวิชาการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ “NIDA HROD ACADEMY
CAMP ห้าวัน ค้นหาฝัน สร้างสรรค์ประสบการณ์ สู่เส้นทางวิชาชีพ HROD” รุ่นที่ 2 (พม.สกอ.3.1-3.4)
หนังสือที่ ศธ 0526.13/นต. 429 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติโครงการศึกษา ดูงาน
เพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ (นต.สกอ3.1-3.1)
ชื่อ URL ของ Website ของสถาบัน
รายชื่อ E-mail ของศิษย์เก่า
เอกสารข้อมูลข่าวสารของสถาบัน
จดหมายข่าวและวารสารนิด้า
รูปเล่มทาเนียบศิษย์เก่านักศึกษาไทยและนักศึกษานานาชาติ
ภาพถ่ายวิทยุ TV ดาวเทียม
แหล่งข้อมูลปูอนกลับทาง Website
โครงการ 100 เกียรติคุณสถาบัน สพบ. หนังสือเชิญประชุม
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สกอ.3.1-4.9
สกอ.3.1-4.10
สกอ.3.1-4.11
สกอ.3.1-4.12
สกอ.3.1-4.13
สกอ.3.1-4.14
สกอ.3.1-4.15
สกอ.3.1-4.16
สกอ.3.1-5.1
สกอ.3.1-5.2
สกอ.3.1-5.3
สกอ.3.1-5.4
สกอ.3.1-5.5
สกอ.3.1-5.6
สกอ.3.1-5.7
สกอ.3.1-5.8
สกอ.3.1-5.9
สกอ.3.1-6.1
สกอ.3.1-6.2
สกอ.3.1-6.3
สกอ.3.1-6.4
สกอ.3.1-6.5
สกอ.3.1-6.6
สกอ.3.1-6.7
สกอ.3.1-6.8
สกอ.3.1-7.1
สกอ.3.1-7.2
สกอ.3.1-7.3
สกอ.3.1-7.4
สกอ.3.1-7.5
สกอ.3.1-7.6
สกอ.3.1-7.7
สกอ.3.1-7.8
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โครงการนิด้านัดพบแรงงาน และภาพถ่ายและแบบประเมินผลโครงการ
โครงการคืนสู่เหย้าของทุกคณะ
ตารางกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่า
เอกสาร/จดหมายเวียนแจ้งข่าวของสมาคมศิษย์เก่านักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ(อ้างอิงหลักฐานจาก
สมาคมฯ) (บธ.สกอ.3.1-4.1)
วารสาร NIDA Business Journal (บธ.สกอ.3.1-4.2)
นิตยสาร Competitiveness Review by NIDA Business School (บธ.สกอ.3.1-4.3)
www.nida.ac.th/mba บธ.(สกอ.3.1-4.4)
Website www.econ.nida.ac.th และไปที่ Web econservice พศ.(สกอ.3.1-4.1)
โครงการสัมมนาวิชาการวันครบรอบสถาปนาสถาบันและการประชุมวิชาการ ประจาปี
2554และ
กาหนดการจัดการหนังสือเชิญเข้าร่วมงาน และหนังสือตอบรับการเข้าร่วมงาน
รายชื่อศิษย์เก่าที่เป็นสมาชิกวารสารวิชาการคณะรัฐประศาสนศาสตร์ (รศ.สกอ.3.1-5.1)
ภาพกิจกรรมของคณะในที่มีศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ (รศ.สกอ.3.1-5.2)
ใช้หลักฐานร่วมกับ สกอ.3.1-3.8
ใช้หลักฐานร่วมกับ สกอ.3.1-3.9
ลายมือชื่อศิษย์เก่าของคณะที่เข้าร่วมกิจกรรม ภส.(สกอ.3.1-5.1)
ลายมือชื่อศิษย์เก่าที่เข้าร่วมการบรรยายพิเศษ “เคล็ดลับในการทาเรื่องยากให้เป็น Best Seller” (ภส.
สกอ.3.1.5.2)
ภาพถ่ายกิจกรรมเสวนา “สื่อสารอย่างไรพ้นภัย(พิบัติ)... บทเรียนจากญี่ปุน” (ภส.สกอ.3.1-5.3)
โครงการจัดงาน “NIDA HRD Festival 2010 (พม.สกอ.3.1-5.1 )
แบบสอบถามการประเมินคุณภาพทุกโครงการ
ผลการสารวจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกโครงการ
รายงานการประชุมและสรุปผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ
รายงานการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา
รายงานการประชุมกลุ่มงานกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาและชมรมต่างๆ
รายงานสรุปวิพากษ์ของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาและชมรมต่าง ๆ
เอกสารสรุปผลรายงานการประชุมเสนอผู้บริหารทราบ
รายงานผลการประเมินคุณภาพการให้บริการแก่นักศึกษา โดย หน่วยงาน CDC คณะบริหารธุรกิจ (บธ.
สกอ.3.1-6.1)
รายงานการประชุม
รายงานการประชุม
รายงานการประชุม
รายงานการประชุม
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2554 (บธ.สกอ.3.1-7.1)
รายงานการประชุมอาจารย์คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ครั้งที่ 14/2554 (บธ.สกอ.3.1-7.1 )
รายงานการประชุมอาจารย์คณะครั้งที่ 8/2554 วันที่ 23 พฤษภาคม 2554 (พค.สกอ.3.1-7.1) office
hour ของอาจารย์คณะทางเว็บไซต์ (พค.สกอ.3.1-7.2)
การประชุมอาจารย์ ครั้งที่ 7/2553 วาระที่ 4.6 (ภส.สกอ. 3.1-7.1)
การประชุมอาจารย์ ครั้งที่ 5/2554 วาระที่ 4.6 และ 4 (ภส.สกอ. 3.1-7.2)
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ตัวบ่งชี้ 3.2
: ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

มีการดาเนินการ
2 ข้อ

มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ
5 ข้อ

มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
สถาบันมีผลการดาเนินงาน 6 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้

เกณฑ์มาตรฐาน 1 สถาบันจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน
สถาบัน มีการจัดทาแผนบริหารการจัดทากิจกรรมนักศึกษาประจาปี
(สกอ.3.2-1.1) และมีแผนบริหาร
งบประมาณการจัดกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.3.2-1.2) และแผนพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน เช่น มีการจัดทาแผนการจัดทากิจกรรมนักศึกษาประจาปี คลอบคลุมมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน โดยมีกิจกรรมด้านวิชาการ ด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ ด้านก ารบาเพ็ญ
ประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการส่งเสริมด้าน
ประชาธิปไตย มีแผนบริหารงบประมาณ ด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษาประจาปีงบประมาณ และสโมสรนักศึกษาได้จัดทา
โครงการกิจกรรมตามแผนการดาเนินการการจัดกิจกรรมนัก ศึกษาประจาปี (สกอ.3.2-1.3-1.5) และกลุ่มงานกิจการ
นักศึกษายังได้จัดทาคู่มือการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติทุกด้าน
ระดับคณะ มีการดาเนินการจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอ
บ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน เช่น ในปีการศึกษา 2553 ทุกหลักสูตรของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ยัง
ไม่มีการดาเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แต่
ได้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ .ศ.2548
ทั้งนี้ คณะก็มีการจัดทาแผนงบประมาณทุกปีงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมนอกเหนือจากการพัฒนานักศึกษา
ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชาในหลักสูตรมีการรายงานผลการจัดกิจกรรม โดยครอบคุลมกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน ได้แก่
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการปรับวิ ถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม
การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม ได้แก่ กิจกรรมมอบรางวัลเรียนดี ให้กับ
นักศึกษาผู้ที่ผลการเรียนที่ดีสามารถเป็นแบบอย่างให้กับบุคคลอื่น ๆ
2. ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิด และการนาเสนอ ข้อมูล การ
วิเคราะห์และจาแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ เช่น
กิจกรรมการนาเสนอผลงานวิขาการระดับนานาชาติ (APANDS 2010) การเรียนเตรียมความพร้อมวิชาบัญชีของหลักสูตร
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต การเรียนวิชาสถิติสาหรับการวิจัยการจัดวันคืนสู่เหย้า (Homecoming day)
ซึ่งมีนักศึกษาทุกศูนย์การศึกษาร่วมปรึกษาหารือเพื่อกาหนดรูปแบบการจัดการ
3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้
ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ ในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน ได้แก่ การนาเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
(APANDS 2010) ซึ่งผู้นาเสนอจะต้องมีทักษะและสติปัญญาในการแสดงคว ามรู้ในเรื่องที่ตนเองทาวิจัย และสามารถตอบ
คาถามให้กับผู้ฟังที่สงสัยได้
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility)
หมายถึง ความสามารถในการทางานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้นา ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ความสามารถ
ในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง เช่น กิจกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการประจารุ่น การจัดกิจกรรม
SAR2553
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รับน้อง กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมนิด้า Network กิจกรรมกีฬา การแข่งขันวิ่งการกุศลมาราธอน และกิจกรรมอื่น ๆ
ของนักศึกษา
5. ด้านทักษะและการวิเคราะห์เชิงตัวเ ลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ด้านสารสนเทศ (Numerical,
Communication and Information Technology Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด
การเขียน และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะมีการกาหนดเพิ่มเติมอีก 2 ข้อ ได้แก่
1. การมีภาวะผู้นาในการเปลี่ยนแปลง
2. การมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเสียสละเพื่อส่วนร่วม
ซึ่งคุณลักษณะทั้งสองประการที่เพิ่มขึ้นมากจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิคณะได้บูรณากับการกิจก รรมบาเพ็ญอัตจริยาของ
คณะ (Social Responsibility)


เกณฑ์มาตรฐาน 2 มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
สถาบันมีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา เช่น มีการส่งเสริมกิจกรรมด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการนานักศึกษาไปศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สกอ.3.2-2.1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
(สกอ.3.2-2.2-4)
สถาบัน มีการจัดอบรมและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับนักศึก ษาทุกคณะ และสโมสร
นักศึกษา โดยการเชิญผู้อานวยการกองแผนงานมาบรรยายให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับ
นักศึกษาของสถาบัน และในโครงการ ND 4000 ที่จัดให้กับนักศึกษาใหม่ก็มีหัวข้อบรรยายเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษา ในวิชาเสริมพื้นฐาน (ND 4000) (สกอ.3.2-2.5) และสอดแทรกความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพให้กับ
นักศึกษาใหม่ก่อนการเปิดภาคการศึกษาด้วยเช่นกัน
สถาบัน จัดกิจกรรมโครงการให้โอวาทในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ โดยได้เรียนเชิญ
ผู้บริหารสถาบัน ได้แก่ ท่านอธิการบดี รองอธิการบดีฝุายวางแ ผน และผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา มาให้ความรู้
ความเข้าใจและให้โอวาทเกี่ยวกับการจัดทากิจกรรมนักศึกษา (สกอ.3.2-2.6) และให้ความรู้และทักษะในด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษากับนักศึกษา คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาและชมรมต่าง ๆ ได้ทราบอีกด้วย
ระดับคณะ มีการ จั ดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
เช่น คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาดังนี้
2.1 การให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาในการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับสถาบัน และระดับคณะ
มีการประเมินความรู้ความเข้าใจของการประกันคุณภาพการศึกษาก่อนให้ความรู้แล ะหลังให้ความรู้กับนักศึกษา เช่น การ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 18 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัด
อุดรธานี และเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาค
พิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 22 สรุปผลการประเมินได้ว่าก่อนการฟังการบรรยายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพนักศึกษา
ร้อยละ 62.22 ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึก ษาในระดับหนึ่งซึ่งไม่ลึกมากนัก
และร้อยละ 83.33 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษามากขึ้นหลังจากฟังการบรรยายเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในการปฐมเทศน์นักศึกษา
2.2 คณะกาหนดให้การจัดกิจกรรมของนักศึกษาให้มีส่วนในการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้กระบวนการ PDCA ยกตัวอย่าง เช่น กิจกรรมสัมมนาวิชาการงาน Homecoming Day เมื่อวันที่ 26
มีนาคม 2554 ที่ผ่านมาซึ่งคณะได้จัดกิจกรรมที่ให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาครอบคลุมกิจกรรม
วิชาการ กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมสร้างสรรค์ส่ งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยกิจกรรม
ดังกล่าวจะเป็นกิจกรรมที่คณะส่งเสริมให้นักศึกษาทุกหลักสูตรทุกศูนย์การศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมซึ่งมีการ
ดาเนินการครบกระบวนการ PDCA ดังนี้
1) มีกระบวนการวางแผนการจัดกิจกรรมของนักศึกษา (Plan) โดยมีผู้อานวยการหลักสูตรทุกหลักสูตร
เป็นที่ปรึกษา และมีผู้บริหาร ประกอบด้วย คณบดี และรองคณบดีทุกฝุายเป็นที่ปรึกษาหลัก มีการ
กาหนด theme ในการจัดงานร่วมกัน เช่น กิจกรรมสัมมนาวิชาการช่วงเช้ามีคณะทางานประกอบด้วย
นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ และนักศึกษาปริญญาเอกทุกหลัก สูตรเป็นผู้รับผิดชอบการกาหนด
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แผนการทากิจกรรมสัมมนาวิชาการในช่วงเช้า นักศึกษาหลักสูตร MPA ภาคพิเศษ ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคเป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนการ จัดการแข่งขันกีฬาสีในภาคกลางวัน และนักศึกษา
หลักสูตร MPPM ภาคพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนการจัดการแสดงที่สร้างสรรค์และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
2) คณะทางานชุดย่อยการจัดงาน Homecoming Day ของแต่ละชุดเป็นผู้ดาเนินการจัด ประชุมเพื่อ
ขับเคลื่อน (Do) กิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมของแต่ละชุด
3) คณะทางานชุดใหญ่ร่วมกันพิจารณาการจัดกิจกรรมของ คณะทางานชุดย่อย
(Check) เพื่ อช่ว ย
ตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางการดาเนินงาน โดยมีการจัดประชุมคณะทางานชุดใหญ่เดือนละ 1
ครั้งก่อนการจัดกิจกรรม
4) คณะทางานชุดย่อยมีการทบทวนและปรับปรุงวิธีการดาเนินงานให้ราบรื่น โดยพิจารณาจากผลการ
ดาเนินงานในปีที่ผ่านมา (Act) พร้อมทั้งจัดทาแบบประเมินผลการจัดงานเพื่ อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อนาสิ่งที่ต้องปรับปรุงไปในการจัดกิจกรรมของแต่ละช่วงในปีต่อไป

เกณฑ์มาตรฐาน 3 มีการส่งเสริมให้นักศึกษานา ความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่
ดาเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสาหรับระดับปริ ญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสาหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้

กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ

กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบัน มีการส่งเสริมให้นักศึกษานาความรู้ด้านการประกันคุณภาพ ไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดาเนินการโดย
นักศึกษาครบ 5 ประเภทข้างต้น 5 โดยมีการนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยมุ่งเน้น
กระบวนการ PDCA
กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยมีการรายงานผลกิจกรรมต่าง ๆ ตามกระบวนการ
PDCA เช่น กลุ่มงานกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาจัดกิจกรรมโครงการสัมมนาวิชาการ
กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพให้กับนักศึกษา เช่น มีโครงการกีฬาภายใน โครงการกีฬาบัณฑิตศึกษา
สัมพันธ์
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น มีโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการคืน
ความสดใสให้คลองแสนแสบ โครงการบริจาคโลหิต
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เช่น มีโครงการจริยธรรมและศาสนา ในกิจกรรมวันมาฆบูชา กิจกรรม
วันอาฬหบูชา กิจกรรมวันวิสาขบูชา
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เช่น มีโครงการพิธีไหว้ครูประจาปี และมีโครงการแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมระหว่างนิด้าและสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เป็นประจาทุกปี (สกอ.3.2-3.1-3.9)

เกณฑ์มาตรฐาน 4 มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ ภายในสถาบันและระหว่าง
สถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน
สถาบัน มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน
และมี
กิจกรรมร่วมกันเช่น มีการจัดตั้งสโมสรนักศึกษา (สกอ.3.2-4.1-4.2) เพื่อเป็นองค์กรสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
มีกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพระหว่างนักศึกษาภายทั้งภายในและภายนอกสถาบันร่วมกันเช่นมีโครงการ
สร้างเครือข่ายระหว่างนิด้ากับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เป็นประจาทุกปี และมีโครงการสร้างเครือข่ายระหว่าง
สถาบัน 10 มหาวิทยาลัย(สกอ.3.2-4.3) มีโครงการแข่งขันกีฬา นิด้า–AIT และมีโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม นิด้า–
AIT (สกอ.3.2-4.4-4.5)
สถาบัน สนับสนุนให้นักศึกษาของสถาบันร่วมมือในการสร้างเครือข่ายและเข้าร่วมในการสัมมนาสร้างเครือข่าย
ระหว่าง 8 สถาบันในการทาความร่วมมือข้อตกลง MOU ในการให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมวิ ชาการและด้านการ
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ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีมหาวิทยาลัย 8 แห่ง คือ 1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
3.มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ 4.มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี 5.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 6.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 7.คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


เกณฑ์มาตรฐาน 5 มีการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
สถาบัน มีการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เช่น ในการจัด
กิจกรรมโครงการทุกโ ครงการจะมีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
(สกอ.3.2-5.1) ซึ่งในแต่ละโครงการกิจกรรมจะมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมตามแบบฟอร์มของ สกอ
. และมีการ
ประเมินผลโครงการทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ (สกอ.3.2-5.2) และนามาสรุปผลการประเมินความสา เร็จโดยวัดระดับตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และมีการรายงานผลและนาเข้าในที่ประชุมอาจารย์ที่
ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา และที่ประชุมของกลุ่มงานกิจการนักศึกษา กองงานผู้บริหาร หลังจากที่ได้มีการจัดกิจกรรมไป
แล้วทุกโครงการกิจกรรมนักศึกษา


เกณฑ์มาตรฐาน 6 มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
สถาบัน มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา เช่น มีการนา
ผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป โ ดยมีการสังเคราะห์การจัดกิจกรรม ในด้าน
วิชาการ ด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ ด้านบาเพ็ญประโยชน์และการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการส่งเสริมด้านประชาธิปไตย และมีการประเมินผลงานตามโครงการ เกี่ยวกับ
ปัญหาอุปสรรค ก ารวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ในการจัดกิจกรรมเพื่อนาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการจัด
กิจกรรมนักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป โดยนามาสรุปในที่ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา (สกอ.3.2-6.1) และใน
การประชุมของกลุ่มงานกิจการนักศึกษา (สกอ3.2-6.2-6.4) และสโมสรนักศึกษาและชมรมต่าง ๆ ทุกกิจกรรมโครงการ
ผลประเมิน
รายการ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ์
การบรรลุเป้าหมาย
รายการหลักฐาน
สกอ.3.2-1.1
สกอ.3.2-1.2
สกอ.3.2-1.3
สกอ.3.2-1.4
สกอ.3.2-1.5
สกอ.3.2-2.1
สกอ.3.2-2.2
สกอ.3.2-2.3
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ประเมินตนเอง
กรรมการประเมิน
6 ข้อ
6 ข้อ
6 ข้อ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

แผนบริหารการจัดทากิจกรรมนักศึกษาประจาปีการศึกษา 2553
แผนบริหารงบประมาณในการจัดกิจกรรมนักศึกษาประจาปีงบประมาณ
โครงการสัมมนาการจัดทาแผนงบประมาณประจาปี (ภาพถ่ายและรายชื่อผู้เข้าร่วม)
โครงการรับฟังโอวาทจากอธิการบดีด้านการประกันคุณภาพและการจัดกิจกร รมนักศึกษา (ภาพถ่าย
และรายชื่อผู้เข้าร่วม)
คู่มือการจัดกิจกรรมนักศึกษา
โครงการพานักศึกษาไปดูงานด้านการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภาพถ่ายและรายชื่อ
ผู้เข้าร่วม)
โครงการพานักศึกษาไปดูงานและฟังบรรยายด้านการปร ะกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา
นครและมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ภาพถ่าย และรายชื่อผู้เข้าร่วม)
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมศึกษาดูงาน พร้อมภาพถ่ายการบรรยายให้ความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพและเอกสารประกอบคาบรรยาย
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สกอ.3.2-2.5
สกอ.3.2-2.6
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โครงการการบรรย ายด้านการประกันคุณภาพ บรรยายโดยผู้อานวยการกองแผนงาน (ภาพถ่ายและ
รายชื่อผู้เข้าร่วม)
โครงการกิจกรรม ND 4000 ที่จัดโดยกองบริการการศึกษา
โครงการรับฟังโอวาทอธิการบดีในด้านการประกันคุณภาพและการจัดกิจกรรมพร้อมภาพถ่ายและการ
ประเมินผลโครงการและรายชื่อจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
กิจกรรมโครงการสัมมนาวิชาการ
โครงการกีฬาภายใน
โครงการกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์
โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
โครงการคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ
โครงการบริจาคโลหิต
โครงการจริยธรรมและศาสนา เช่นโครงการวันมาฆบูชา โครงการวันอาสฬหบูชา โครงการวันวิสาขบูชา
โครงการพิธีไหว้ครู
โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนิด้า–AIT
ข้อบังคับสโมสรนักศึกษา
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา
สรุปผลการจัดกิจกรรมประเมินผลโครงการและภาพถ่ายโครงการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบัน 10
มหาวิทยาลัย
โครงการแข่งขันกีฬานิด้า –AIT (ภาพถ่ายและแบบประเมินผลโครงการและจานวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ)
โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนิด้า –AIT (ภาพถ่ายและแบบประเมินผลโครงการและจานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ)
โครงการสัมมนาและสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ
เอกสารการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ
MOU ในด้านการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง
8
สถาบันการศึกษา
รายงานการประชุมและสรุปผลตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
แบบประเมินผลโครงการกิจกรรมนักศึกษา
รายงานการประชุมที่ปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาและสรุปผลงานตามแผนการ จัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา
รายงานการประชุมกลุ่มงานกิจการนักศึกษาและสรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรม
นักศึกษา
แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่มีการปรับปรุงตามผลการประเมินในปีที่ผ่านมา
รายงานการประเมินผลและสังเคราะห์กิจกรรม ของสโมสรนักศึกษา
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องค์ประกอบ 4 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ 4.1
: ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 5

มีการดาเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ

มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
สถาบันมีผลการดาเนินงาน 7 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้

เกณฑ์มาตรฐาน 1 มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้าน
การวิจัยของสถาบัน และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยมีคณะกรรมการนโยบายวิจัย และคณะกรรมการ
ดาเนินงานกองทุนวิจัย ซึ่งกาหนดแนวปฏิบัติดังแสดงในคู่มือการขอทุนส่งเสริมงานวิจัยของสถาบัน ตามรายการหลักฐาน
เพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาวสถาบันบัณฑิตพัฒน- บริหารศาสตร์ของสถาบันและสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ และระดับคณะ มีคณะกรรมการวิจัยประจาคณะ และดาเนินกิจกรรมอิงตามระดับสถาบัน
ทั้งนี้ระดับสถาบันมีการดาเนินการตามระบบที่กาหนด โดยมีกิจกรรม (สกอ.4.1-1.1 - สกอ.4.1-1.14)
1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งกรรมการกองทุนวิจัยซึ่งประกอบด้วย
- กรรมการนโยบายงานวิจัย
- กรรมการดาเนินงานวิจัย
2. การจัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนวิจัย
3. มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายงานวิจัยเพื่อจัดทาแผนวิจัยระดับสถาบันที่สอดคล้องกับการ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การวิจัยระดับชาติ และยุทธศาสตร์การบริหารงานวิจัยระดับสถาบัน
4. มีระเบียบและแนวปฏิบัติที่ประกาศไว้อย่างชัดเจน ในการขอสนับสนุนเงินทุนวิจัยจากกองทุน
5. จัดทาคาขอจัดสรรงบประมาณการบริหารงานวิจัย เช่น การจัดทาฐานข้อมูล และงบประมาณสนับสนุน
ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก
6. จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายวิจัย เพื่อตรวจสอบติดตามเพื่อประเมินผล และปรับปรุง อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง

เกณฑ์มาตรฐาน 2 มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน มีการ
บูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน โดยมีกิจกรรม
1. กาหนดให้นักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย์
2. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าฟังการบรรยายการสัมมนาหรือเกี่ยวกับผลความก้าวหน้าในงานวิจัยของอาจารย์
หรือเข้าร่วมการจัด NIDA Academic Forum และการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
3. จัดให้มีการประกวดบทความวิชาการระดับชาติและระดับบัณฑิตศึกษา
4. ส่งเสริมให้อาจารย์นาผลลัพธ์ที่เกิดจากการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนโดยการ
จัดสรรทุนให้อาจารย์ (สกอ.4.1-2.1 - สกอ.4.1-2.9)

SAR2553

- 112 -

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


เกณฑ์มาตรฐาน 3 มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยา บรรณการ
วิจัยแก่อาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
สถาบันมีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจาและนักวิจัย
ประจา รวมทั้งนักศึกษา โดยสานักวิจัยได้จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “Academic Writing for Journal Article, Thesis and
Dissertations” และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์และนักวิจัย โดยจัดทาประกาศจรรยาบรรณของ
นักวิจัย และได้แจ้งเวียนให้คณาจารย์/นักวิชาการและนักศึกษาถือปฏิบัติ และได้ดาเนินกิจกรรม (สกอ.4.1-3.1-สกอ.4.13.13)
1. เผยแพร่จรรยาบรรณการวิจัยทาง website ทาง ICS และประกาศให้ทราบอย่างทั่วถึง
2. มีการกาหนดภาระงานด้านการวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยประจาอย่างชัดเจน
3. มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระงานวิจัยตามที่กาหนด
4. มีการกาหนดแนวทางในการให้อาจารย์ได้นาผลงานไปตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
5. จัดให้มีอาจารย์อาวุโสที่มีประสบการณ์ในการวิจัย ให้เป็นอาจารย์พี่เลี้ยงแก่นักวิจัยในการทาวิจัย รวมถึง
ผู้รับทุนวิจัยหลังปริญญาเอก
6. จัดให้มีการอบรมแนะนาอาจารย์ใหม่ในด้านแหล่งทุน และจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาให้ความรู้แก่
อาจารย์ในการทาวิจัยเป็นประจา
7. มีการอบรมการพัฒนากรณีศึกษาสาหรับอาจารย์
8. จัดให้มีการส่งเสริมให้มีการทาวิจัย ที่มีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะหลากหลายและทุกระดับ มาร่วม
กันทาวิจัย โดยผ่านทุนส่งเสริมการวิจัยที่มีผลกระทบเชิงนโยบายสูง และการทาแผนวิจัยในเงินอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณ
แผ่นดิน
9. จัดระบบประเมินตามกระบวนการทาวิจัย โดยผู้ประเมินและคณะกรรมการดาเนินงานวิจัย
10. จัดให้มีการให้รางวัลแก่อาจารย์ นักวิจัยที่มีผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ


เกณฑ์มาตรฐาน 4 มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
สถาบันจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยเข้ากองทุ นส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย จานวน 15 ล้านบาท และได้
ดาเนินกิจกรรม (สกอ.4.1-4.1 - สกอ.4.1-4.19)
1. มีการจัดสรรทุนวิจัยของสถาบันสาหรับอาจารย์นักวิจัยทุกระดับ และได้กาหนดงบประมาณเพื่อจัดให้มีที่
ปรึกษาของโครงการวิจัยตามความจาเป็นของอาจารย์นักวิจัยด้วย ระดับคณะมีการจัดสรรเงินทุนคณะเพื่อการวิจัย
2. มีการเผยแพร่แหล่งทุนวิจัยภายนอกแก่อาจารย์ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายผ่าน
http://ics.nida.ac.th
3. มีคณะกรรมการดาเนินงานวิจัยให้คาแนะนาข้อเสนอโครงงานวิจัย และมีผู้ประเมินข้อเสนอโครงการ เพื่ อ
ขอรับเงินทุนของสถาบัน ระดับคณะ มีคณะกรรมการวิจัยของคณะเป็นผู้พิจารณาข้อเสนอโครงการและกาหนดหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินทุนวิจัย

เกณฑ์มาตรฐาน 5 มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่าง
น้อยในประเด็นต่อไปนี้
สถาบันมีการสนับสนุนพันธ กิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน ดังต่อไปนี้ (สกอ.4.15.1 - สกอ.4.1-5.17)
ห้องปฏิบัติการวิจัยฯหรือหน่วยวิจัยฯหรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้คาปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัยฯ
สานักวิจัย ประสานงานกับหน่วยงานในสถาบันมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ดั งนั้น เครื่องมือในการวิจัยด้าน
สังคมศาสตร์ เช่นโปรแกรมประมวลผล SPSS ได้จัดไว้บริการที่สานักการศึกษาระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูล
Thomson ISI (Jcr Report) เพื่อทราบค่า Impact factor ของวารสารระดับนานาชาติ ขอใช้ร่วมกับฐานข้อมูลของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผ่านเครือข่ายของสานักบรรณสารการพัฒนา และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและ
คณะกรรมการดาเนินงานกองทุนวิจัย และจัดทาคู่มือการขอส่งเสริมงานวิจัยของสถาบัน และได้ดาเนินกิจกรรม
มีการสนับสนุนพันธกิจด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ “พัฒนบริหารศาสตร์” โดยมีกิจกรรม
1. มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาทั้งในระดับสถาบันและระดับที่ดาเนินการวิจัยและให้คาปรึกษา
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2. มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่สานักบรรณสารการพัฒนา เพื่อเป็นศูนย์รวมการค้นคว้างานวิจัยของสถาบัน
3. มีการจัดหาฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าแหล่งอ้างอิงในการพัฒนางานวิจัยที่สานักบรรณสารการพั
ฒนา
4. การจัดประชุมวิชาการนาเสนอผลงวิชาการระดับชาติด้านพัฒนบริหารศาสตร์เป็นประจาทุกปี และจัดแสดงผล
งานวิจัยร่วมกับสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในงาน
Thailand Research Expo เป็นประจา
ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
สถาบันมีห้องสมุดที่เป็น E-library โดยมีการเผยแพร่งานวิจัยที่สานักบรรณสารการพัฒนา เพื่อเป็นศูนย์รวมการ
ค้นคว้างานวิจัยของสถาบัน ซึ่งมีการจัดหาฐานข้อมูล เพื่อการค้นคว้าแหล่งอ้างอิงในการพัฒนางานวิจัย และสานักวิจัย
จัดทาฐานข้อมูลและสารสนเทศงานวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของคนไทย http://qol.nida.ac.th
สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย
สถาบัน มีการบริการให้ข้อมูลงานวิจัย คุณภาพชีวิตของคนไทย http//qol.nida.ac.th ให้แก่คณาจารย์ เพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และสร้างสรรค์ผลงานเพื่อประโยชน์การเรียนการสอน การรักษาความปลอดภัยของ
ฐานข้อมูล http//qol.nida.ac.th สานักวิจัยขอความร่วมมือให้สานักการศึกษาระบบสารสนเทศเป็นผู้ดูแลระบบ
กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชา การ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting professor)
สถาบันมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการ เช่น จัดสัมมนาวิชาการสานักวิจัย ประจาปี 2553 เรื่อง “มุ่งมั่นสรรค์สร้างพลัง
ขับเคลื่อนไทยในยุค เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ” จัดประชุ มวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ศาสตร์การพัฒนากับความเหลื่อมล้าใน
สังคม” การจัดกิจกรรม Research Excellence Forum จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “Academic Writing for Journal Article,
Thesis and Dissertation” และนาเสนอผลงานภาคนิทรรศการในงาน“การนาเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553” (Thailand
Research Expo 2010) และกองบริหารทรัพยากรบุคคลได้จัดอบรมการพัฒนากรณีศึกษาสาหรับอาจารย์
มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการระดับนานาชาติ เช่น คณะรัฐประศาสนศาสตร์จัดกิจกรรม APANDS 2011 (The
Annual Doctoral Students’ Conference for the Asian Public Administration Network) และ คณะภาษาและ
การสื่อสาร จัดประชุมวิชาการระดับชาติ 2nd International Conference in Language and Communication


เกณฑ์มาตรฐาน 6 มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น
มีการติดตามผลงานวิจัยที่ได้รับทุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย และสรุปการประเมินผลการจัดประชุม
วิชาการ การบรรยายพิเศษ และการจัดกิจกรรม Research Excellence Forum โดยดาเนินการจัดทาแบบฟอร์มเพื่อการ
ติดตามประเมินผลการจัดสรรงบประมาณและการสนับสนุนตามพันธกิจด้านการวิจัย ทุกประเด็นในข้อ
4 และ 5 ให้
ผู้เกี่ยวข้องประเมินและนาผลการรายงานสรุปเข้าคณะกรรมการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาผลการดาเนินงานไปปรับปรุง
การให้การสนับสนุน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และหน่วยงานระดับคณะมีคณะกรรมการวิจัยของคณะติดตามและประเมินผล
งานวิจัยของคณาจารย์ ที่ขอรับเงินวิจัยของคณะ (สกอ.4.1-6.1 - สกอ.4.1-6.15)
 เกณฑ์มาตรฐาน 7 มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ของสถาบัน
มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบันโดยมีการนา
ผลการประเมินจากคณะกรรมการดาเนินงานกอง ทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ และ
สภาสถาบันฯ มาจัดทาแผนปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย โดยดาเนินการ
1. นาข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผลการประเมินและจากคณะกรรมการดาเนินงานมาจัดทาแผนปรับปรุงการการ
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างส
รรค์ของสถาบัน โดยกาหนดกรอบเวลาในการปรับปรุงให้ชัดเจน
2. มีการรายงานผลการดาเนินงานตามพันธกิจด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เข้าที่ประชุม ทคอ . เพื่อพิจารณา
และเข้าที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 4/2554 (พิเศษ) และนาข้อเสนอแนะจากสภาสถาบัน ปรับระบบการพัฒนาอาจารย์ใน
การเขียนกรณีศึกษา และปรับเกณฑ์การให้ทุนการเขียนกรณีศึกษา และการให้รางวัลการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 5/2554 และนาเสนอที่ประชุม ทคอ . ครั้งที่ 6/2554 และ
หน่วยงานระดับคณะมีคณะกรรมการวิจัยของคณะนาผลการติดตามตามข้อ 6 เพื่อพิจารณาปรับปรุง (สกอ.4.1-7.1 - สกอ.
4.1-7.19)
SAR2553
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ผลประเมิน
รายการ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ์
การบรรลุเป้าหมาย
รายการหลักฐาน
สกอ.4.1-1.1
สกอ.4.1-1.2
สกอ.4.1-1.3
สกอ.4.1-1.4
สกอ.4.1-1.5
สกอ.4.1-1.6
สกอ.4.1-1.7
สกอ.4.1-1.8
สกอ.4.1-1.9
สกอ.4.1-1.10
สกอ.4.1-1.11
สกอ.4.1-1.12
สกอ.4.1-1.13
สกอ.4.1-1.14
สกอ.4.1-2.1
สกอ.4.1-2.2
สกอ.4.1-2.3
สกอ.4.1-2.4
สกอ.4.1-2.5
สกอ.4.1-2.6
สกอ.4.1-2.7
สกอ.4.1-2.8
สกอ.4.1-2.9
สกอ.4.1-3.1
สกอ.4.1-3.2
สกอ.4.1-3.3
สกอ.4.1-3.4
สกอ.4.1-3.5
สกอ.4.1-3.6
สกอ.4.1-3.7
สกอ.4.1-3.8
SAR2553

ปี 2553
ประเมินตนเอง
กรรมการประเมิน
7 ข้อ
7 ข้อ
7 ข้อ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

คาสั่งสถาบันที่ 684/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายงานวิจัยและบริหารการวิจัยของสถาบัน
คาสั่งสถาบันที่ 683/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานกองทุนวิจัย
คู่มือการขอทุนส่งเสริมงานวิจัยของสถาบัน
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารการวิจัยของสถาบัน ครั้งที่ 1/2553
รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานวิจัย
รายงานการประชุม ทคอ. ครั้งที่ 11/2553
นโยบายและแผนวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คาขอตั้งงบประมาณ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยประจาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ (รศ.สกอ.4.1-1.2)
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยของอาจารย์คณะบริหารธุร(บธ.สกอ.4.1-1.1)
กิจ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยประจาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ (พศ.สกอ.4.1-1.1)
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยประจาคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (พค.สกอ.4.1-1.1)
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยประจาคณะภาษาและสื่อสาร (ภส.สกอ.4.1-1.1)
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยประจาคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (พม.สกอ.4.1-1.1)
สัญญาจ้างผู้ช่วยนักวิจัย
หนังสือขออนุมัติโครงการ NIDA Research Excellence Forum
รายชื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม NIDA Academic Forum
รายชื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจาปี 2554
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ วันที่ 1 เมษายน 2554
หนังสือขออนุมัติจัดการประกวดผลงานวิชาการด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจาปี 2554
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานวิชาการด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจาปี 2554
แบบฟอร์มการขอสนับสนุนทุน
งานวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ : การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการสร้างเอกสาร
ประกอบการสอนการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
หนังสือขออนุมัติจัดบรรยายพิเศษเรื่ อง “Academic Writing for Journal Article, Thesis and
Dissertations.”
ประกาศจรรยาบรรณของนักวิจัย
หนังสือที่ ศธ 0526.06/ 86 ลงวันที่ 21 มกราคม 2554 เรื่อง จรรยาบรรณของนักวิจัย
เว็บไซต์ http://rc.nida.ac.th
รวมเอกสารเกี่ยวกับมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ/ประกาศสานักวิจัย เรื่อง เกณฑ์การปฏิบัติงานของ
นักวิจัย พ.ศ.2554
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักวิจัย
คู่มือการขอทุนส่งเสริมงานวิจัยของสถาบัน
ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการบริหารกองทุนวิจัย พ.ศ.2550
ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการบริหารกองทุนวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 สัญญารับทุนวิจัย
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สกอ.4.1-3.9
สกอ.4.1-3.10
สกอ.4.1-3.11
สกอ.4.1-3.12
สกอ.4.1-3.13
สกอ.4.1-4.1
สกอ.4.1-4.2
สกอ.4.1-4.3
สกอ.4.1-4.4
สกอ.4.1-4.5
สกอ.4.1-4.6
สกอ.4.1-4.7
สกอ.4.1-4.8
สกอ.4.1-4.9
สกอ.4.1-4.10
สกอ.4.1-4.11
สกอ.4.1-4.12
สกอ.4.1-4.13
สกอ.4.1-4.14
สกอ.4.1-4.15
สกอ.4.1-4.16
สกอ.4.1-4.17
สกอ.4.1-4.18
สกอ.4.1-4.19
สกอ.4.1-5.1
สกอ.4.1-5.2
สกอ.4.1-5.3
สกอ.4.1-5.4
สกอ.4.1-5.5
สกอ.4.1-5.6
สกอ.4.1-5.7
สกอ.4.1-5.8
สกอ.4.1-5.9
สกอ.4.1-5.10
สกอ.4.1-5.11
SAR2553

ข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีอาจารย์อาวุโสเป็นที่ปรึกษาโครงการ (คุณภาพชีวิตของคนไทย)
เสวนาเรื่อง “พนักงานสถาบันตาแหน่งวิชาการพบปะเสวนากับผู้บริหารสถาบัน”
โครงการอบรมการพัฒนากรณีศึกษาสาหรับอาจารย์
ข้อเสนอโครงการการศึกษาสุขภาพ การสูงอายุ และการเกษียณในประเทศไทยโดยการใช้ ตัวอย่างซ้า :
การนาร่องรอบที่สอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ครั้ง2/2554
ที่
รายงานการรับเงินประจาวัน กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของสถาบัน
คู่มือการขอทุนส่งเสริมงานวิจัยของสถาบัน
เว็บไซต์ http://ics.nida.ac.th
คาสั่งสถาบันที่ 683/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานกองทุนวิจัย
แผนการจัดสรรงบประมาณเงินทุนประจาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (รศ.สกอ.
4.1-4.1)
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยประจาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ (รศ.สกอ.4.1-1.2)
เอกสารการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ งบประมาณเงินทุนคณะ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยประจาปี
งบประมาณ 2553 (อ้างอิงข้อมูลกลุ่มการเงินและพัสดุ) (บธ.สกอ.4.1-4.2)
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยของอาจารย์คณะบริหารธุร(บธ.สกอ.4.1-1.1)
กิจ
บันทึกการจ่ายเงินทุนคณะพัฒนาการเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมงานวิจัย (พศ.สกอ.4.1-4.1)
คาสั่งสถาบันที่ 486/2547 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการวิจั ยประจาพัฒนาการเศรษฐกิจ (พศ.สกอ.4.11.1)
คาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินทุนคณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (สป.สกอ.4.1-4.1)
งบประมาณรายจ่ายเงินลงทุนคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม หมวดเงินอุดหนุนงานวิจัย ที่ได้จัดสรร
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (พค.สกอ.4.1-4.1)
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยประจาคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (พค.สกอ.4.1-1.1)
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยประจาคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6/2552 (พค.
สกอ.4.1-4.4)
แบบสารวจความต้องการขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินทุนคณะ (ภส.สกอ.4.1-4.1)
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยประจาคณะ (ภส.สกอ.4.1-1.1)
หลักเกณฑ์ ประกาศ สถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินงานวิจัยและงานเขียนตารา
พ.ศ.2551 (พม.สกอ.4.1-4.1)
คาสั่งสถาบันที่ 56/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยประจาคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (พม.สกอ.4.11.1)
หนังสือ ที่ ศธ 0526.13/นต.268 เรื่อง ขอเบิกเงินวิจัยประจาเดือนเมษายน 2554 ลงวันที่ 7 เมษายน
2554 (นต.สกอ.4.1-4.1)
รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานกองทุนวิจัย
คาสั่งสถาบันที่ 683/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานกองทุนวิจัย
คู่มือการขอทุนส่งเสริมงานวิจัยของสถาบัน
เว็บไซต์ สานักบรรณสารการพัฒนา
ฐานข้อมูลแหล่งอ้างอิง ที่สานักบรรณสารการพัฒนา
หนังสือขออนุมัติจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ศาสตร์การพัฒนากับความเหลื่อมล้าในสังคม”
รายชื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ศาสตร์การพัฒนากับความเหลื่อมล้าใ น
สังคม”
ตัวอย่าง Website ฐานข้อมูล http://qol.nida.ac.th
บันทึกข้อความ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ อภินันมหกุล
หนังสือขออนุมัติจัดสัมมนาวิชาการสานักวิจัย ประจาปี2553 เรื่อง “มุ่งมั่นสรรค์สร้างพลังขับเคลื่อนไทย
ในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์”
หนังสือขออนุมัติจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ศาสตร์การพัฒนากับความเหลื่อมล้าในสังคม”
- 116 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สกอ.4.1-5.12
สกอ.4.1-5.13
สกอ.4.1-5.14
สกอ.4.1-5.15
สกอ.4.1-5.16
สกอ.4.1-5.17
สกอ.4.1-6.1
สกอ.4.1-6.2
สกอ.4.1-6.3
สกอ.4.1-6.4
สกอ.4.1-6.5
สกอ.4.1-6.6
สกอ.4.1-6.7
สกอ.4.1-6.8
สกอ.4.1-6.9
สกอ.4.1-6.10
สกอ.4.1-6.11
สกอ.4.1-6.12
สกอ.4.1-6.13
สกอ.4.1-6.14
สกอ.4.1-6.15
สกอ.4.1-7.1
สกอ.4.1-7.2
สกอ.4.1-7.3
สกอ.4.1-7.4
สกอ.4.1-7.5
สกอ.4.1-7.6
สกอ.4.1-7.7
สกอ.4.1-7.8
สกอ.4.1-7.9
สกอ.4..1-7.10
สกอ.4.1-7.11
สกอ.4.1-7.12
สกอ.4.1-7.13
สกอ.4.1-7.14
สกอ.4.1-7.15
สกอ.4.1-7.16
สกอ.4.1-7.17
SAR2553

หนังสือขออนุมัติโครงการ NIDA Research Excellence Forum
หนังสือขออนุมัติจัดบรรยายพิเศษเรื่อง “Academic Writing for Journal Article, Thesis and
Dissertation”
นาเสนอผลงานภาคนิทรรศการในงาน “การนาเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553” (Thailand Research
Expo 2010)
โครงการอบรมการพัฒนากรณีศึกษาสาหรับอาจารย์
เอกสารประกอบการจัดสัมมนา APANDS 2010 (รศ.สกอ.4.2-5.3)
แผ่นซีดีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (ภส.สกอ.4.1-5.1)
รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 3/2554
สรุปการประเมินผลการสัมมนาวิชาการเรื่อง “มุ่งมั่นสรรค์สร้างพลังขับเคลื่อนไทยในยุค เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์”
สรุปการประเมินผลการประชุมวิชาการระดับชาติเรื“ศาสตร์
่อง การพัฒนากับความเหลื่อมล้าในสัง”คม
สรุปการประเมินผลการจัดกิจกรรม NIDA Academic Forum
สรุปการประเมินผลการบรรยายพิเศษเรื่อง“Academic Writing for Journal Article, Thesis and
Dissertations.”
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยประจาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ (รศ.สกอ.4.1-1.2)
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยของอาจารย์คณะบริหารธุรกิ(บธ.สกอ.4.1-1.1)
จ
คาสั่งสถาบันที่ 486/2547 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยประจา คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ (พศ.สกอ.
4.1-1.1)
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยประจาคณะ (สป.สกอ.4.1-6.1)
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยประจาคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (พค.สกอ.4.1-1.1)
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยประจาคณะ (ภส.สกอ.4.1-1.1)
สรุปผลการจัดกิจกรรม (ภส.สกอ.4.1-6.1)
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยประจาคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (พม.สกอ.4.1-1.1)
รายงานการประชุมคณะ ครั้งที2/2554
่
วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 (พม.สกอ.4.1-6.1)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 5 เมษายน 2554 (นต.
สกอ.4.1-6.1)
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สานักวิจัย/สถาบัน
รายงานการประชุม ทคอ. ครั้งที่ 4/2554
ระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 4/2554 (พิเศษ)
รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 4/2554 (พิเศษ)
รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ครั้ง4/2554
ที่
รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ครั้ง5/2554
ที่
บันทึกข้อความ สานักวิจัย ที่ ศธ 0526.06/602 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 เรื่อง เกณฑ์การให้ทุน
สนับสนุนการทาวิจัย
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยประจาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ (รศ.สกอ.4.1-1.2)
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยของอาจารย์คณะบริหารธุร(บธ.สกอ.4.1-1.1)
กิจ
รายงานการประชุมอาจารย์ประจาคณะ ครั้งที่ 5/2553 (บธ.สกอ.4.1-7.2)
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยประจา คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ (พศ.สกอ.4.1-1.1)
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ คณะสถิติประยุกต์ (สป.สกอ.4.1-7.1)
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยประจาคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (พค.สกอ.4.1-1.1)
หนังสือคณะกรรมการวิจัยประจาคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมแจ้งผู้ขอรับเงินสนับสนุนงานวิจัยให้
แก้ไขรายงานงานวิจัยที่เสนอต่อคณะกรรมการวิจัยฯ (พค.สกอ.4.1-7.1)
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยประจาคณะภาษาและการสื่อสาร (ภส.สกอ.4.1-1.1)
รายงานการประชุมอาจารย์ ครั้งที่ 5/2553 วาระที่ 4.6 (ภส.สกอ.4.1-7.1)
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยประจาคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (พม.สกอ.4.1-1.1)
- 117 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สกอ.4.1-7.18
สกอ.4.1-7.19

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 5 เมษายน 2554 (นต.
สกอ.4.1-6.1)
หนังสือ ที่ ศธ 0526 .13/นต.276 ลงวันที่ 11 เมษายน 2554 เรื่อง ขอส่งมติความเห็นที่ ประชุม
กรรมการประจาคณะ (นต.สกอ.4.1-7.1)

ตัวบ่งชี้ 4.2
: ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

มีการดาเนินการ
2 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

มีการดาเนินการ
3 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 5

มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

มีการดาเนินการ
ครบ 5 ข้อ ตามเกณฑ์
ทั่วไป และครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม

ผลการดาเนินงาน
สถาบันมีผลการดาเนินงาน 6 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้

เกณฑ์มาตรฐาน 1 มีระบบและก ลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ทั้งในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
ระดับนานาชาติ โดยคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ โดยคณะกรรมก ารบริหารวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ,
กองบรรณาธิการวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องในวารสาร
พัฒนบริหารศาสตร์ และที่สานักบรรณสารการพัฒนา และมีการดาเนินกิจกรรม (สกอ.4.2-1.1 - สกอ.4.2-1.13)
1. มีการกาหนดหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนทุนวิจัย ให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการและการ
ประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2. มีการจัดอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร
3. มีการจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการปรับแก้ทางด้านภาษาสาหรับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
4. มีทุนสนับสนุนในระดับสถาบันและคณะเพื่อสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมเพื่อนาเสนอหรือ
เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์
5. มีการจัดสรรเงินรางวัลสาหรับผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ
6. มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์กรณีวารสารเรียกเก็บเงิน

เกณฑ์มาตรฐาน 2 มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานและกาหนดหน้าที่ในการรวบรวม คัดสรร การสังเคราะห์งานวิจัย และมีการรวบรวม
การสังเคราะห์งานวิจัยเผยแพร่บนเว็บไซต์ การสารวจคุณภาพชีวิตของคนไทย การเผยแพร่การสังเคราะห์งานวิจัย และ
การตีพิมพ์วารสารพัฒนบริหารศาสตร์บนเว็บไซต์สานักวิจัย และเว็บไซต์ของคณะ สื่อโทรทัศน์ TV nida.ac.th รายการที่นี่
เสรีไทย หนังสือพิมพ์โพสทูเดย์ หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น และหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ (สกอ.4.2-2.1 -สกอ.4.2-2.15)

เกณฑ์มาตรฐาน 3 มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ
2 สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง
มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิ จัยหรืองานสร้างสรรค์สู่สารธารณะ ทางเว็บไซต์ และ
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และดาเนินกิจกรรม (สกอ.4.2-3.1 - สกอ.4.2-3.21)
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1. มีการจัดทาแผนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย สู่สาธารณชนและผู้ทีเกี่ยวข้อง
2. จัดวิพากษ์ /สังเคราะห์ผลงานวิจัย จากผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จและมีการจัดการวิเคราะห์สังเคราะห์เข้าสู่
กระบวนการประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มเปูาหมายเพื่อการใช้ประโยชน์
3. จัดทาเว็บไซต์เพื่อรวบรวมผลงานที่ได้วิเคราะห์และสังเคราะห์แล้ว
4. ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ทุกช่องทางที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์นิด้า เว็บไซต์คณะ เว็บไซต์นิด้าสัมพันธ์ ฯลฯ

เกณฑ์มาตรฐาน 4 มีการนาผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
มีการบริการให้ข้อมูลงานวิจัย คุณภาพชีวิตของคนไทย http//qol.nida.ac.th ให้แก่คณาจารย์เพื่อนาไปใช้
ประโยชน์ในการวิเคราะห์และสร้างสรรค์ผลงานเพื่อประโยชน์การเรียนการสอน และดาเนินกิจกรรม (สกอ.4.2-4.1-สกอ.
4.2-4.4)
1. กาหนดบทบาทให้ศูนย์บริการวิชาก ารเป็นหน่วยงานในการแสวงหางานวิจัยและงานที่ปรึกษาจากภาครัฐ
และเอกชนทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการ ที่ต้องการรับบริการวิจัยในเรื่องเฉพาะใด ๆ จากสถาบัน (consultancy) และ
ประสานงานต่อไปยังผู้วิจัย
2. รวบรวมผลงานวิจัยที่ได้ให้บริการวิชาการกับองค์กรภายนอก และให้มีการราย งานการนาผลงานไปใช้
ประโยชน์ในองค์กร โดยศูนย์บริการวิชาการ
3. การจัดหาผลงานวิจัยที่น่าสนใจนาเข้าสู่ระบบการจาหน่ายในเชิงพาณิชย์ เช่น กรณีศึกษา งานวิจัยที่มี
หัวเรื่องน่าสนใจ ฯลฯ

เกณฑ์มาตรฐาน 5 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานส ร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์ และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ โดยกองแผนงาน (สกอ.4.2-5.1 - สกอ.4.2-5.2)

เกณฑ์มาตรฐาน 6 มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)
มีการให้ความรู้เรื่องกฏหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาแก่คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา โดยการจัดบรรยาย
พิเศษเรื่อง “การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิประโยชน์เชิงพาณิชย์ ” และมีร่างระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการ
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา (สกอ.4.2-6.1 - สกอ.4.2-6.2)
มีการยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์อุปกรณ์ปูองกันการออกซิเดชั่น สาหรับการขนถ่ายตัวอย่างสิ่งแวดล้อม
ระยะไกล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ (สกอ.4.2-6.3)
ผลประเมิน
รายการ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ์
การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2553
ประเมินตนเอง
กรรมการประเมิน
4 ข้อ
6 ข้อ
..... ข้อ
5 คะแนน
.... คะแนน
บรรลุ
บรรลุ/ไม่บรรลุ

รายการหลักฐาน
สกอ.4.2-1.1
คู่มือแนวปฏิบัติการขอทุนส่งเสริมงานวิจัยของสถาบัน
สกอ.4.2-1.2
รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 2/2554
สกอ.4.2-1.3
หนังสือขออนุมัติจัดบรรยายพิเศษเรื่อง “Academic Writing for Journal Article, Thesis and
Dissertation”
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สกอ.4.2-1.4
สกอ.4.2-1.5
สกอ.4.2-1.6
สกอ.4.2-1.7
สกอ.4.2-1.8
สกอ.4.2-1.9
สกอ.4.2-1.10
สกอ.4.2-1.11
สกอ.4.2-1.12
สกอ.4.2-1.13
สกอ.4.2-2.1
สกอ.4.2-2.2
สกอ.4.2-2.3
สกอ.4.2-2.4
สกอ.4.2-2.5
สกอ.4.2-2.6
สกอ.4.2-2.7
สกอ.4.2-2.8
สกอ.4.2-2.9
สกอ.4.2-2.10
สกอ.4.2-2.11
สกอ.4.2-2.12
สกอ.4.2-2.13
สกอ.4.2-2.14
สกอ.4.2-2.15
สกอ.4.2-3.1
สกอ.4.2-3.2
สกอ.4.2-3.3
สกอ.4.2-3.4
สกอ.4.2-3.5
สกอ.4.2-3.6
สกอ.4.2-3.7
สกอ.4.2-3.8
สกอ.4.2-3.9
สกอ.4.2-3.10
สกอ.4.2-3.11
สกอ.4.2-3.12
สกอ.4.2-3.13
สกอ.4.2-3.14
สกอ.4.2-3.15
SAR2553

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าฟัง บรรยายพิเศษเรื่อง “Academic Writing for Journal Article, Thesis and
Dissertation”
รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานวิจัย
งบประมาณเงินทุนสานัก
คาสั่งสถาบันที่ 344/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวารสารวิชาการ
คาสั่งสถาบันที่ 314/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวารสารพัฒนบริหารศาสตร์
คาสั่งสถาบันที่ 798/2553 แต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสารพัฒนบริหารศาสตร์
สิ่งพิมพ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ สานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หนังสือขออนุมัติจัดสัมมนาวิชาการสานักวิจัย ประจาปี 2553 เรื่อง “มุ่งมั่นสรรค์สร้างพลัง ขับเคลื่อน
ไทยในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์”
หนังสือขออนุมัติจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ศาสตร์การพัฒนากับความเหลื่อมล้าใน สังคม”
หนังสือขออนุมัติโครงการ NIDA Research Excellence Forum
คาสั่งสานักวิจัย ที่ 2/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานและกาหนดหน้าที่ในการรวบรวม คัดสรร การ
สังเคราะห์งานวิจัย และคู่มือการขอทุนส่งเสริมงานวิจัย
สัญญาการขอรับทุนวิจัย
เว็บไซต์ การสารวจคุณภาพชีวิตคนไทย http://qol.nida.ac.th
เว็บไซต์ การเผยแพร่งานวิจัยของสานักวิจัย http://rc.nida.ac.th
เว็บไซต์ การตีพิมพ์วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ http://journal.nida.ac.th
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
เว็บไซต์ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ http://gspa.nida.ac.th
เว็บไซต์ของคณะบริหารธุรกิจ http://www.nida.ac.th/mba
เว็บไซต์ของคณะ http://www.econ.nida.ac.th (พศ.สกอ.4.2-2.2)
วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์ (พศ.สกอ.4.2-2.5)
เว็บไชต์ของคณะสถิติประยุกต์ (สป.สกอ.4.2-3.1)
เว็บไซต์ของคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม http://www.ssde.nida.ac.th
URL บทคัดย่อการวิจัย http://lc.nida.ac.th/home/research.php?r_main_cat=2 (ภส.สกอ.4.2-3.1)
เว็บไซต์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ www.hrd.nida.ac.th (พม.สกอ.4.2-2.2)
เว็บไซต์ คณะนิติศาสตร์ http://law.nida.ac.th (นต.สกอ.4.2-3.3)
แผนประชาสัมพันธ์ ประจาปี
ข่าววิจัย
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
การประเมินผลการจัดบรรยายเพื่อนาเสนอผลงานวิจัย เรื่อง คุณภาพของการพัฒนาประเทศ: ปัจจัยทาง
สังคมและเศรษฐกิจกับคุณภาพชีวิต
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เรื่อง ณภาพของการพั
คุ
ฒนาประเทศ: ปัจจัยทางสังคมและ เศรษฐกิจ
กับคุณภาพชีวิต
รายงานผลการวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของคนไทย
บทสังเคราะห์งานวิจัยเรื่อง คุณภาพของการพัฒนาประเทศ : ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจกับ
คุณภาพชีวิต
บันทึกข้อความ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ อภินันมหกุล
URL website การสารวจคุณภาพชีวิตของคนไทย http://qol.nida.ac.th
URL website การเผยแพร่งานวิจัยของสานักวิจัย http://rc.nida.ac.th
URL website การตีพิมพ์วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ http://journal.nida.ac.th
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
เว็บไซต์ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ http://gspa.nida.ac.th
เว็บไซต์ของคณะบริหารธุรกิจ www.nida.ac.th/mba
เว็บไซต์ของคณะ http://www.econ.nida.ac.th (พศ.สกอ.4.2-2.2)
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สกอ.4.2-3.16
สกอ.4.2-3.17
สกอ.4.2-3.18
สกอ.4.2-3.19
สกอ.4.2-3.20
สกอ.4.2-3.21
สกอ.4.2-4.1
สกอ.4.2-4.2
สกอ.4.2-4.3
สกอ.4.2-4.4
สกอ.4.2-5.1
สกอ.4.2-5.2
สกอ.4.2-6.1
สกอ.4.2-6.2
สกอ.4.2-6.3

วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์ (พศ.สกอ.4.2-2.5)
เว็บไชต์ของคณะสถิติประยุกต์ (สป.สกอ.4.2-3.1)
เว็บไซต์ของคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม www.ssde.nida.ac.th
URL บทคัดย่อการวิจัย http://lc.nida.ac.th/home/research.php?r_main_cat=2 (ภส.สกอ.4.2-3.1)
เว็บไซต์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ www.hrd.nida.ac.th (พม.สกอ.4.2-2.2)
เว็บไซต์ คณะนิติศาสตร์ http://law.nida.ac.th (นต.สกอ.4.2-3.3)
บันทึกข้อความ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ อภินันมหกุล
เอกสารรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน (ศูนย์บริการวิชาการ)
เอกสารหนังสือจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ (ศูนย์บริการวิชาการ)
NIDA Case Research Journal VOLUME 2 NO. 1 (JANUARY 2010)
หนังสือส่งผลงานจดลิขสิทธิ์ (กองแผนงาน)
สรุปรายชื่อผลงานที่จะนาไปจดลิขสิทธิ์ (กองแผนงาน)
หนังสือขออนุมัติจัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิ ประโยชน์เชิง
พาณิชย์”
ร่างระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
สาเนาคาขอรับสิทธิบัตร (พค.สกอ.4.2-6.1)

ตัวบ่งชี้ 4.3
: เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิน : โดยการแปลงจานวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5
เกณฑ์ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง จาแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 150,000 บาทขึ้นไปต่อคน
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ กาหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 75,000 บาทขึ้นไปต่อคน
สูตรการคานวณ :
1. คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจัยประจา
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ
=
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ
คะแนนที่ได้
=
X5
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2553 สถาบันมีคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 12 หน่วยงาน โดยหน่วยงานที่มีพันธกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนการสอนและการวิจัยมี 9 หน่วยงาน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา คือ
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จานวน 1 หน่วยงาน คือ คณะสถิติประยุกต์ (สป.)
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 8 หน่วยงาน คือ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (รศ.)
คณะบริหารธุรกิจ (บธ.) คณะพัฒนาการเศรษฐกิ จ (พศ.) คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (พค.) คณะ
ภาษาและการสื่อสาร (ภส.) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (พม.) คณะนิติศาสตร์ (นต.) และ สานักวิจัย (วจ.)
ในปีงบประมาณ พ .ศ.2553 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถ าบันต่อจานวนอาจารย์ประจาเท่ากับ 570,914.81 บาท/คน และ กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวน
อาจารย์ประจาเท่ากับ 882,292.72 บาท/คน
ดังนั้น สถาบัน มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จา กภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์
ประจาเท่ากับ 828,815.08 บาท/คน (สกอ.4.3-1)
วิธีคานวณ
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. คณะสถิติประยุกต์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ

=

คะแนนที่ได้

=

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. คณะรัฐประศาสนศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ
=
คะแนนที่ได้
2. คณะบริหารธุรกิจ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ
คะแนนที่ได้
3. คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ
คะแนนที่ได้
4. คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ
คะแนนที่ได้
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=
=
=
=
=
=
=

17,698,360.00
31
570,914.81
× 5
180,000

= 570,914.81 บาท/คน
= 15.86

= 5

50,450,200.00
= 1,363,518.92 บาท/คน
37
1,363,518.92 × 5 = 90.90
= 5
75,000
25,404,430.00
= 1,104,540.43 บาท/คน
23
1,104,540.43 × 5 = 73.64
= 5
75,000
5,959,600.00
= 270,890.91 บาท/คน
22
270,890.91 × 5 = 18.06
= 5
75,000
12,507,492.00
= 676,080.65 บาท/คน
18.5
676,080.65 × 5 = 45.07
= 5
75,000
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5. คณะภาษาและการสื่อสาร
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ
คะแนนที่ได้
6. คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ
คะแนนที่ได้
7. คณะนิติศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ
คะแนนที่ได้
8. สานักวิจัย
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ
คะแนนที่ได้

=
=
=
=
=
=
=
=

1,554,080.00
= 77,704.00 บาท/คน
20
77,704.00 × 5 = 5.18
= 5
75,000
12,819,910.00
= 949,622.96 บาท/คน
13.5
949,622.96 × 5 = 63.31
= 5
75,000
2,635,000.00
= 250,952.38 บาท/คน
10.5
250,952.38 × 5 = 16.73
= 5
75,000
20,572,050.00
= 4,114,410.00 บาท/คน
5
4,114,410.00 × 5 = 274.29 = 5
75,000

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกระดับสถาบัน
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ

=

สรุปคะแนนที่ได้ใน ระดับสถาบัน
1. ค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้ในระดับสานักวิชา

=

2. คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน

=
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149,601,122.00
180.50

= 828,815.08 บาท/คน

5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5+ 5 + 5 + 5
9
5
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2553
รศ.
บธ.
พศ.
สป.
พค.
ภส.
พม.
นต.
วจ.
สพบ.
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายในสถาบัน (บาท)
- กลุ่มวิทย์ฯ
0
0.00
- กลุ่มสังคมฯ
3,900,000.00 11,770,000.00
0
2,387,492.00 1,404,080.00 561,000.00 2,635,000.00
0
22,657,572.00
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน (บาท)
- กลุ่มวิทย์ฯ
17,698,360.00
17,698,360.00
- กลุ่มสังคมฯ
46,550,200.00 13,634,430.00 5,959,600.00
10,120,000.00 150,000.00 12,258,910.00
0
20,572,050.00 109,245,190.00
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (ที่ปฏิบัติงานจริง)
- กลุ่มวิทย์ฯ
31
31.00
- กลุ่มสังคมฯ
37
23
22
18.5
20
13.5
10.5
0
144.50
จานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นนักวิจัยทั้งหมด (ที่ปฏิบัติงานจริง)
- กลุ่มวิทย์ฯ
- - กลุ่มสังคมฯ
5
5
จานวนอาจารย์และ
37
23
22
31
18.5
20
13.5
10.5
5
180.5
นักวิจัย (ที่ปฏิบัติงาน)
จานวนเงินวิจัย
50,450,200.00 25,404,430.00 5,959,600.00 17,698,360.00 12,507,492.00 1,554,080.00 12,819,910.00 2,635,000.00 20,572,050.00 149,601,122.00
(ภายในและภายนอก)
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย (บาท/คน)
- กลุ่มวิทย์ฯ
570,914.84
570,914.84
- กลุ่มสังคมฯ
1,363,518.92 1,104,540.43 270,890.91
676,080.65 77,704.00 949,622.96 250,952.38 4,114,410.00
882,292.72
- ภาพรวม
828,815.08
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ข้อมูลพื้นฐาน
รศ.

บธ.

พศ.

สป.

ปีการศึกษา 2553
พค.
ภส.

คะแนนที่ได้
- กลุ่มวิทย์ฯ
15.86
- กลุ่มสังคมฯ
90.90
73.64
18.06
45.07
คะแนนอิงเกณฑ์ (คะแนน)
- กลุ่มวิทย์ฯ คะแนน
5
เต็ม 5 = 180,000
บาทขึ้นไปต่อคน
- กลุ่มสังคมฯ คะแนน
5
5
5
5
เต็ม 5 = 75,000
บาทขึน้ ไปต่อคน
หมายเหตุ
- *คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะวิชาในสถาบัน
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พม.

นต.

วจ.

สพบ.

5.18

63.31

16.73

274.29

-

-

-

-

5

5

5

5

5.00

ผลประเมิน
รายการ
เป้าหมาย
ผลการ
ดาเนินงาน
คะแนนอิง
เกณฑ์
การบรรลุ
เป้าหมาย

ปี 2551
ประเมิน
กรรมการ
ตนเอง
ประเมิน
≥80,000
บาท/คน
524,534.56 524,534.56
บาท/คน
บาท/คน

ปี 2552
ประเมิน
กรรมการ
ตนเอง
ประเมิน
≥80,000
บาท/คน
847,975.78 847,975.78
บาท/คน
บาท/คน

ปี 2553
ประเมิน
กรรมการ
ตนเอง
ประเมิน
≥ 300,000
บาท/คน
828,815.08 828,815.08
บาท/คน
บาท/คน

3 คะแนน

3 คะแนน

3 คะแนน

3 คะแนน

5 คะแนน

5 คะแนน

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ

รายการหลักฐาน
สกอ. 4.3-1
ตารางสรุปรายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
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องค์ประกอบ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ 5.1
: ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

มีการดาเนินการ
2 ข้อ

มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ
4 ข้อ

มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
การบริการ ทางวิชาการแก่สังคมนับเป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการ
เผยแพร่ความรู้ในสาขาต่าง ๆ ออกสู่สังคม โดยผ่านกระบวนกา รทางการวิจัย การให้คาปรึกษา และการฝึกอบรม ตลอดจน
การให้ความรู้แก่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นการบริการสาธารณะ ตามความเชี่ ยวชาญและจุดเน้นของสถาบัน ในการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันนั้น สถาบันมีโครงสร้างหน่วยงานที่รองรับภารกิจหลักดังกล่าวอย่างชัดเจน ซึ่งเป็น
กลไกในการขับเคลื่อนให้สถาบันบรรลุเปูาหมายตามพันธกิจที่กาหนดไว้ โดยได้มอบหมายให้สานักฝึกอบรมเป็นหน่วยงาน
กลางของสถา บันที่รับผิดชอบดูแลการให้บริการทางวิชาการด้านการฝึกอบรม และให้ศูนย์บริการวิชาการเป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบดูแลการบริการวิชาการที่เป็นการให้บริการด้านที่ปรึกษาและวิจัย
นอกจากนี้ สถาบันได้มีการจัดตั้งศูนย์ต่าง ๆ ขึ้นในสถาบัน เช่น ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสั
งคม
ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะต่าง ๆ มีการจัดตั้ง ศูนย์พัฒนาวิชาการในคณะ
เพื่อขับเคลื่อนและขยายการให้การบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบัน ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมายทั้งหน่วยงานภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน และทุกภาคส่ วนในสังคมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการจูงใจให้คณาจารย์ของสถาบันที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ มีความสนใจที่จะให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อนาเอาองค์ความรู้ที่ได้จากการให้บริการ
ทางวิชาการมาพัฒนาต่อยอดสู่กระบวนการการเรียนการสอนต่อไป
ในปีการศึกษา 2553 สถาบันมีผลการดาเนินงาน 5 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้

เกณฑ์มาตรฐาน 1 มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
สถาบันมีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมด้านต่างๆ ที่สัมพันธ์กับ
พันธกิจของสถาบัน โดยได้ดาเนินการดังนี้
1. จัดทาแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ.2553-2556) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สกอ.5.1-1.1) โดยให้
หน่วยงานภายในสถาบันมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย/แผนงาน/โครงการที่ตรงตามบทบาทและภารกิจของหน่วยงาน ซึ่ง
ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี ของสถาบันได้บรรจุแ ผนงาน/โครงการ ด้านการบริการวิชาการในภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
สถาบันในประเด็นการรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเด่นและ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และยุทธศาสตร์การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม โ ดยสถาบันได้
แปลงแผนกลยุทธ์ที่กาหนดไว้เป็นแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สกอ.
5.1-1.2) ที่มีแผนงานบริการวิชาการรวมถึงกิจกรรมในการดาเนินงาน เปูาหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ และ
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ตลอดจนกิจกรรมการให้ บริการทางวิชาการแก่สังคมในประเด็นเรื่องชี้นาหรือแก้ปัญหาสังคม ก็ได้
ดาเนินการตามขั้นตอนโดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน (สกอ.5.1-1.3)
2. สานักฝึกอบรมในฐานะหน่วยงานกลางซึ่งกากับดูแลงานบริการวิชาการด้านการฝึกอบรมของสถาบัน ได้
กาหนดแผนงานโครงการฝึกอบรมประจาปี (สกอ.5.1–1.4) และแผนงานโครงการในคาขอตั้งงบประมาณเงินทุนฝึกอบรม
ประจาปี เพื่อจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานด้านการฝึกอบรมของสถาบัน (สกอ.5.1-1.5) ในขณะที่ศูนย์บริการ
วิชาการซึ่งเป็นหน่วยงานกากับดูแลการบริการวิชาการด้านที่ปรึกษาและวิจัย ได้จัดทาคาขอตั้งงบประมาณข องศูนย์บริการ
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วิชาการประจาปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานด้านการเป็นที่ปรึกษาและวิจัย (สกอ.5.1-1.6) พร้อมทั้งมีคณะกรรมการ
กากับดูแลการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายและเงินทุนฝึกอบรม
(สกอ .5.1-1.7)
คณะกรรมการประจาสานักฝึกอบรม (สกอ.5.1-1.8) คณะกรรมการบริการวิชาการ (สกอ.5.1-1.9) มีโครงสร้างการแบ่งงาน
และกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานทางด้านการให้บริการทางวิชาการอย่างเป็นทางการ (สกอ.5.11.10 และ สกอ .5.1-1.11) และมีคณะทางานพัฒนาระบบคุณภาพ ที่ดูแลกากับ ติดตามการให้บริก ารทางวิชาการของ
สถาบันในระดับสถาบัน (สกอ.5.1-1.12)
3. มีการกาหนดหลักเกณฑ์และระเบียบในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วย
ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น มีระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการบริหารเงินทุนฝึกอบรม พ.ศ.2548 (สกอ.5.11.13) ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ .ศ.2553 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 (สกอ.5.1-1.14) ประกาศ
สถาบันเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินทุนฝึกอบรม (สกอ.5.1-1.15) ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม
การฝึกอบรมของสถาบัน (สกอ.5.1-1.16) ประกาศสถาบัน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการวิชาการ (สกอ.5.1-1.17)
ประกาศสานักฝึกอบรม เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมในการศึกษาดูงาน (สกอ.5.1-1.18) ประกาศสถาบัน เรื่อง มาตรฐาน
ระยะเวลาในการให้บริการอนุมัติหลักสูตรฝึกอบรม สานักฝึกอบรม (สกอ.5.1-1.19)
นอกจากนี้ ยังได้กาห นดแบบคาขอจัดฝึกอบรมซึ่งเป็นแบบฟอร์มที่ให้คณาจารย์ยื่นเสนอโครงการฝึกอบรมผ่าน
สานักฝึกอบรม และได้กาหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ให้ทุกโครงการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดก่อน ทั้งนี้
ผู้เสนอหลักสูตรจะต้องเสนอรายละเอียดของโครงการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมั ติด้วย เช่น ระบุหลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ รายชื่อวิทยากร งบประมาณของโครงการ ตารางการฝึกอบรม เป็นต้น (สกอ.1-1.20) และมีแบบคาขอบริการ
วิชาการ ซึ่งใช้เป็นแบบฟอร์มในการยื่นข้อเสนอโครงการด้านที่ปรึกษาและด้านวิจัยของคณาจารย์ในสถาบันที่ประสงค์จะ
ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก (สกอ.5.1-1.21) ตลอดจนมีการกาหนดหลักเกณฑ์ในการให้บริการทางวิชาการด้าน
อื่นๆ ด้วย เพื่อให้การดาเนินงานด้านการฝึกอบรมและด้านที่ปรึกษาและวิจัยเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เช่น
ขั้นตอนการยื่นคาขอจัดฝึกอบรม (สกอ.5.1-1.22) ขั้นตอนการโอนเงินหลักสูตรฝึกอบรม (สกอ.5.1-1.23) ขั้นตอนการจัดทา
ประกาศนียบัตรการฝึกอบรม (สกอ.5.1-1.24) ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานการให้บริการอนุมัติหลักสูตรฝึกอบรม
(สกอ.5.1-1-25) หลักเกณฑ์การคิดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรม/สัมมนาในต่างประเทศ (สกอ.5.1-1.26) หลักเกณฑ์การ
คัดเลือกวิทยากรในโครงการฝึกอบรมเพื่อให้การจัดหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันเป็นไปอย่างมีคุณภาพ (สกอ.5.1-1.27) และ
ขั้นตอนการให้บริการวิชาการของศูน ย์บริการวิชาการ (สกอ.5.1-1.28) ซึ่งหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้ได้มีการเผยแพร่ไว้ใน
ระบบการสื่อสารภายในของสถาบัน (ICS) ด้วยแล้ว
4. สถาบันได้สร้างแรงจูงใจในการให้บริการทางวิชาการแก่คณาจารย์ในสถาบันด้วยการ ผูกโยงเข้ากับภาระงาน
ประจาและการพิจารณาความดีความชอบประจาปี โดยได้กาหนดไว้ในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ (สกอ.5.1-1.29)
5. โครงการให้บริการทางวิชาการทุกโครงการ จะมีการดาเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้ง
ปี โดยมีการรายงานให้คณะกรรมการที่กากับดูแลติดตามทราบ เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการวิชาการ
อย่างสม่าเสมอ (สกอ.5.1-1.30 และ สกอ.5.1-1.31)


เกณฑ์มาตรฐาน 2 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
สถาบันมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
ประจาปีด้านอื่น ๆ ของอาจารย์ ดังนี้
1. ในแบบคาขอจัดฝึกอบรมได้มีการกาหนดส่วนที่เป็นการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเ รียน
การสอน โดยกาหนดให้ผู้ขอจัดทาโครงการระบุในเรื่องของการบูรณาการ คือ
- การนาองค์ความรู้และประสบการณ์จากการสอนรายวิชามาบูรณาการในการฝึกอบรม หรือการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม เช่น ระบุรายวิชาที่นาเนื้อหาจากการสอนไปใช้ในการจัดฝึกอบรม
- การนาองค์ความรู้และประสบก ารณ์จากผลงานวิจัยมาบูรณาการในการฝึกอบรม หรือการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม เช่น ระบุผลงานวิจัยที่นามาใช้บูรณาการกับการจัดฝึกอบรม
- ผลจากการฝึกอบรม จะนาไปใช้ประโยชน์ในด้านใด เช่น ใช้ในการสอน ใช้ประกอบการวิจัย ใช้สร้าง
หลักสูตรฝึกอบรมใหม่ หรือด้านอื่นๆ เป็นต้น (สกอ.5.1-2.1)
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สาหรับแบบคาขอบริการวิชาการ กรณีโครงการบริการวิชาการด้านการวิจัยได้กาหนดให้อาจารย์ผู้ขอจัดทา
โครงการระบุประเภทการนาไปใช้ประโยชน์ รายละเอียดการใช้ประโยชน์ และปีที่นาไปใช้ประโยชน์ (สกอ.5.1-2.2 และ
สกอ.5.1-2.3)
2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระ หว่างหน่วยงานในสถาบัน เช่น คณะรัฐประศาสนศาสตร์กับสานัก
ฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันทางด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา ภาคปกติ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management) เพื่อเตรียมความพร้อ ม
ให้กับนักศึกษาให้ได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์จากผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ
(สกอ.5.1-2.4)
3. มีการนาผลงานวิจัยที่ได้จากการบริการวิชาการของคณาจารย์มาจัดทาเป็นกรณีศึกษา (Case study) เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน และตารา รวมถึงการระบุไว้ใน course syllabus เพื่อให้นักศึกษาอ่านเพิ่มเติม (สกอ.5.1-2.5=
รศ.สกอ.5.1–2.1) และมีการนาเสนอหลักสูตรของโครงการบริการวิชาการไปใช้ในหลักสูตรของภาคปกติ และภาคพิเศษ เช่น
นาโครงการ CFP บรรจุเป็นวิชาของหลักสูตร FIRM และ Major-Finance ของหลักสูตร MBA คณะบริหารธุรกิจ (สกอ 5.12.6=บธ.สกอ.5.1–2.1) และได้สนับสนุนให้อาจารย์เข้าเป็นที่ปรึกษาในโครงการบริการวิชาการให้กับนักศึกษา เช่น โครงการ
UBI และการสร้างที่ปรึกษาด้านบริหารธุรกิจโดยอาจารย์ประจาคณะในโครงการสร้างที่ปรึกษามืออาชีพ (Training for the
Trainers) (สกอ 5.1-2.7=บธ.สกอ.5.1-2.2 )
4. มีการนาองค์ความรู้จากการเรียนการสอนไปจัดทาโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
เช่น โครงการค่ายอาสาพัฒนาเชิงการศึกษาและโครงการค่ายอาสาพัฒนาวันเด็ก ณ โรงเรียนบ้านแม่พลู ต .แม่อุสุ อ.ท่าสอง
ยาง จ.ตาก ระหว่างวันที่ 7–9 มกราคม 2554 (สกอ.5.1-2.8=พค.สกอ.5.1-2.4) โครงการฝึกปฏิบัติงานวิจัยเชิงคุณภาพในมิติ
ของสังคมและวัฒนธรรมเกี่ ยวกับวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และการจัดการน้าในพื้นที่ทะเลสาบสงขลาสาหรับนักศึกษาปริญญา โท
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาค จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่
15–16 และ 22–23 มกราคม 2554 จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา (สกอ.5.1-2.9=พค.สกอ.5.1-2.5)
5. มีการนาประเด็นเสวนา วิชาการ หัวข้อ “ปัญหาการจัดเก็บภาษีปูายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ผลกระทบต่อผู้ประกอบการภาคเอกชน ” ของคณะนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2554 มาประกอบการบรรยายในวิชา
กบ. 5002 หลักนิติธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล พร้อมทั้งยกเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจหลักธรรมาภิบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดาเนินการเรื่องภาษีท้องถิ่น (สกอ.5.1-2.10 =นต.สกอ.5.1-2.1 )


เกณฑ์มาตรฐาน 3 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย
สถาบันมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย ดังนี้
1. นาองค์ความรู้และประสบการณ์จากผลงานวิจัยมาบูรณาการต่อยอดเป็นการจัดทาหลักสูตรฝึกอบรม เช่น การ
นาผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาผลกระทบของการส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์ (สกอ.5.1-3.1) มาจัดทาเป็ นหลักสูตรฝึกอบรมประเภท Public Training ได้แก่
หลักสูตร คน : กลไกสาคัญในการขับเคลื่อนระบบราชการ (สกอ.5.1-3.2) หลักสูตร การบริหารทุนมนุษย์ด้วย HC Scorecard
(สกอ.5.1-3.3) หลักสูตรประเภท In-house Training ได้แก่ หลักสูตรการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้ น (สกอ.
5.1-3.4)
2. รองศาสตราจ ารย์ ดร .ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ ได้นาความรู้จากหนังสือเรื่อง “เครื่องมือการจัดการ ”
(Management Tools) ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากเงินทุนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (สกอ.5.1-3.5) ไปพัฒนาเป็นหัวข้อการ ฝึกอบรมเรื่อง “เครื่องมือการจัดการ ” ในหลักสูตรอบรม Mini Master of
Management (สกอ.5.1-3.6) และยังมีการ นาผลงานวิจัยทางด้านการเงิน ไปใช้ประกอบการฝึกอบรมในโครงการ CFP
(สกอ.5.1-3.7=บธ.สกอ.5.1-3.1) รวมถึงการนาประสบการณ์จากการทาวิจัยเรื่อง “พลวัตของความเชื่อมโยง ระหว่าง
เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก” (สกอ.5.1-3.8 =พศ.สกอ.5.1–3.1) มาบูรณาการในวิชา ศก.7120 การเงินระหว่างประเทศ
(สกอ.5.1-3.9)
3. การนาองค์ความรู้จากโครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่
จังหวัดระยอง พศ .2550-2554 (สกอ.5.1-3.10=พค.สกอ.5.1-4.2) ซึ่งเป็นโครงการที่กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ และมีคณาจารย์จาก
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เข้าเป็นนักวิจัยร่วมในโครงการดังกล่าว
โดยโครงการนี้ได้ถูกนาไปบูรณา การกับ
โครงการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหามลพิษในพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง
(สกอ.5.1-3.11) และได้นาไปบูรณาการในการเรียนการสอนวิชา สส.888 การประเมินผลยุทธศาสตร์ แผน และโครงการด้าน
สิ่งแวดล้อม (สกอ.5.1-3.12=พค.สกอ.5.1-3.4)
4. การนาผลงานวิจัย เรื่อง “โครงการศึกษามาตรฐานความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ตามเอกสารชุดมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (Nuclear Safety Standard according to IAEA
Nuclear Safety Standard Series” ของอาจารย์คณะนิติศาสตร์ (สกอ.5.1-3.13) มาบูรณาการร่วมกับโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม “โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับโรงไฟฟูา
พลังงานนิวเคลียร์ ” โดยอาจารย์คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้รับเชิญบรรยายในการสัมมนาทาง
วิชาการ หัว ข้อ “การสัมมนาหลักกฎหมายระหว่างประเทศด้านพลังงาน ” (สกอ.5.1-3.14) เมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์
2554 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น (สกอ.5.1-3.15=นต.สกอ.5.1-3.1) และเมื่อวันที่ 20-21 มกราคม 2554 ณ โรง
แรมท็อปแลน ด์ จังหวัดพิษณุโลก (สกอ .5.1-3.16=นต.สกอ .5.1-3.2) จัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยและให้คาปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 เกณฑ์มาตรฐาน 4 มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย
สถาบันมีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรีย นการสอนและการ
วิจัย เช่น
1. การจัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่ 1 อาจารย์ผู้สอนได้นาเอาวิชา รศ
6200 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (สกอ. 5.1-4.1) ซึ่งเป็นวิชาที่อยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอน มาใช้กับการฝึกอบรมใน
หลักสูตรดังกล่าว นอกจากนี้ได้ มีการนากรณีศึกษาจากผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลกระทบของการส่งเสริมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard” มาใช้ยกตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาให้แก่ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว
ทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในวิชาดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น และภายหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้ว ยังใช้
ระบบและกลไกในการประเมินผลความสาเร็จในการจัดหลักสูตรดังกล่าว โดยดาเนินการประเมินผลความสาเร็จของการจัด
หลักสูตรฝึกอบรมในด้านต่างๆจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม เช่น ด้านเนื้อหาหลักสูตร ด้านวิทยากร ด้านความรู้ที่ได้รับจากก าร
อบรมสามารถนาไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้จริง รวมทั้งประเมินความรู้ทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรม และจากผลการ
ประเมินพบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการจัดหลักสูตรในระดับมากที่สุด นอกจากนี้ก่อนการฝึกอบรมส่วน
ใหญ่มีระดับความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาก่อ นเข้ารับการอบรมในระดับปานกลาง และภายหลังจากการอบรมแล้วมี
ความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหาวิชาที่บรรยายเพิ่มมากขึ้น สามารถนาหลักการบริหาร ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมยังได้ให้ข้ อคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่อง
ต่างๆ เช่น ควรจัดให้มีการจัดทา Workshop ที่หลากหลายหัวข้อวิชาเพิ่มขึ้น ซึ่งก็ได้ดาเนินการปรับ Workshop ในโครงการ
ที่จะจัดในครั้งต่อไปแล้ว (สกอ. 5.1-4.2, สกอ.5.1-4.3)
2. มีระบบการติดตามและประเมินผลหลักสูตรการบ ริหารและการพัฒนาทรัพยากรม นุษย์ รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดให้กับ
ข้าราชการ สปป .ลาว ปรากฏว่าผู้ผ่านการอบรม ได้แก่ Mr. Kaisone Theppachanh สังกัด Technical Staff,
Committee for External Relation of Central Party Committee ได้นาความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากการ
ฝึกอบรม ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยทาการวางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานตนเอง รวมทั้งฝึกอบรมทักษะ
การบริหารจัดการองค์การให้กับพนักงานในหน่วยงานอีกด้วย (สกอ. 5.1-4.4) ซึ่งถือว่าการดาเนินการดังกล่าวเป็นการ
ประเมินผลความสาเร็จของงานบริการทางวิชาการแก่สังคมที่ได้บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยเข้าด้วยกันอย่าง
ครบวงจร
3. โครงการวิจัยด้านทรัพยากรน้า : การบริหารจัดการทรัพยากรน้าแบบผสมผสานในพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา
(IWRM) เป็นโครงการที่กรมทรัพยากรน้าร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ องค์กรชุมชนทุกภาคส่วน ร่วมแก้ปัญหา
ความเสื่อมโทรมของลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา โครงการนี้ได้จัดให้มีการสัม มนา เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 ณ สานักงาน
เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งเป็นผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ชุมชนต่าง ๆ จานวน 102 คน ผลการประเมินผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพ อใจต่อการสัมมนาใน
เรื่องความรู้ความเข้าใจที่ได้รับและมีความพอใจต่อการสัมมนา ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการต่อตัวเอง ต่อชุมชน และสังคม
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อยู่ในระดับมาก (สกอ.5.1-4.5 =พค.สกอ.5.1–4.1) นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยั งได้ถูกนาไปใช้ในการเรียนการสอนในรูป
กรณีศึกษาวิชา พค.7042 การวิจัยและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาโดยมีการแบ่งหัวข้อให้นักศึกษาปฏิบัติจริง (สกอ.5.14.6=พค.สกอ.5.1–2.1) ซึ่งผลการศึกษาในวิชานี้ ปรากฎว่านักศึกษามีความพึงพอใจมากโดยเห็นว่าเนื้อหาวิชาเป็นการ
รวบรวมความรู้ในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพตลอดเวลา มีการจัดพิมพ์เป็นตาราในขณะที่เรียน เป็นการพิมพ์ทดลองใช้ แต่
เนื้อหาวิชาที่รวบรวมไว้มีความครอบคลุมและมีประโยชน์ในการเผยแพร่สู่สาธารณชน (สกอ.5.1-4.7)
4. โครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษใ นพื้นที่จังหวัดระยอง พ .ศ.
2550- 2554 เป็นโครงการที่กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้
มหาวิทยาลัยเก ษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ และมีคณาจารย์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เข้าเป็นนักวิจัย
ร่วมในโครงการดังกล่าว โครงการนี้ได้ถูกนา ไปบูรณาการกับโครงการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ปัญหามลพิษในพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง (สกอ.5.1-4.8) และนาไปใช้ในการเรียนการสอนวิชา สส.888
การประเมินผลยุทธศาสตร์ แผน และโครงการ (สกอ.5.1-4.9) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาจากการเรียนวิชานี้
ได้นาเอางานบริการทางวิชาการเรื่องนี้ไปบูรณาการพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจสูง โดยได้ระดับคะแนน 4.86 และได้รับ
คะแนนระดับ 5 ในประเด็นการนาผลงานวิจัยและบริการวิชาการมาบูรณาการกับเนื้อหาสาระวิชาที่สอน (สกอ.5.1-4.10)

เกณฑ์มาตรฐาน 5 มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย
สถาบันมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
เช่น
1. มีการนาผลการประเมินจากการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของสานักฝึกอบรม หลักสู ตรการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่ 1 มาปรับปรุงการจัดหลักสูตรดังกล่าวในรุ่นที่ 2 ซึ่งจะดาเนินการในปีการศึกษา 2554 โดยการปรับ
หลักสูตรในครั้งนี้เนื่องมาจากข้อคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ได้เสนอแนะไว้ในแบบประเมินผลความสาเร็จของการจัด
หลักสูตรฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ซึ่งมีข้อเสนอแนะว่าควรเพิ่มการทา Workshop ให้มีความหลากหลายหัวข้อวิชาเพิ่มมากขึ้น
เพราะการทา Workshop ในรุ่นที่ผ่านมาจะเป็นการฝึกให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
หน่วยงานตนเอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการนาก ลับไปปรับใช้ได้จริงกับการปฎิบัติงานทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากภาคทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติได้จริง (สกอ.5.1-5.1) สานักฝึกอบรมจึงได้แจ้งผลการประเมินพร้อม
นาข้อเสนอแนะให้อาจารย์ผู้สอนและควบคุมฝึกปฏิบัติทราบ เพื่อพิจารณาปรับปรุงวิธีการฝึกอบ รมในหัวข้อวิชาให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้นตามข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว โดยในรุ่นต่อไปได้มีการปรับในบางหัวข้อวิชาเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
และทาความเข้าใจ นอกจากนี้ยังได้เพิ่มหัวข้อในการทาWorkshop เพิ่มอีก 3 หัวข้อโดยจะมีการนากรณีศึกษาจากผลงานวิจัย
มาใช้ในการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและสามารถนาไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ยังได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทา Workshop ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเดิม รุ่นที่ 1 การทา
Workshop เป็นลักษณะที่มีการเตรียมตัวในการหาข้อมูลเพียงวันเดียวแล้วมานาเสนอในอีกวัน ซึ่งการให้ระยะเวลาเพียงหนึ่ง
วันจะทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเวลาในการเตรียมตัวน้อยมากในการหาข้อมูล ดังนั้นจากปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นจึงได้ปรับ
ระยะเวลาในการเตรียมตัวเพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มมากขึ้นโดยทางอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติจะมามอบหมายงานให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมก่อนแล้วให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เตรียมตัวในการค้นหาข้อมูลประกอบการทารายงานประมาณ 6 วัน ก่อนมี
การนาเสนอผลงานรายบุคคลต่อไป ทั้งนี้การปรับปรุงกระบวนการทา Workshop ในครั้งนี้เพื่อตอบสนองการนาความรู้ ไป
ประยุกต์ใช้และบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปสู่การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (สกอ.5.1-5.2)
2. ในการทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะรัฐประศาสนศาสตร์กับสานักฝึกอบรม ที่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาให้ได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง (สกอ.5.1-5.3)
ซึ่งจะเริ่มในปีการศึกษา 2554 นี้ ก็นับเป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอนอีกทางหนึ่ง เพราะนักศึกษาจะแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ทั้งจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและนักบริหารผู้เข้ารับการอบรมที่มีประสบการณ์อันหลากหลาย
3. มีการนาองค์ความรู้และประสบการณ์จากฝึกอบรม ไปบูรณาการกับงานวิจัยเพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะงานวิจัย
เรื่อง การศึกษาประสบการณ์การบริหารจัดการ โดยใช้เครื่องมือ PMQA ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) (สกอ.5.15.4) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในปี 2552 และงานวิจัยดังกล่าวได้นามาเขียนเป็น
บทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารการทางวิชาการ โดยบทความดังกล่าวผ่านการประเมินจาก Reader ต่อมาได้รับการตอบรับ
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ตีพิมพ์ลงในวารสารการจัดการภาครั ฐและภาคเอกชน ฉบับที่ 2 ปี 2554 (สกอ.5.1-5.5) และได้เผยแพร่ไว้ในระบบการ
สื่อสารภายในของสถาบัน (ICS) ด้วยแล้ว
4. โครงการวิจัยด้านทรัพยากรน้า : การบริหารจัดการทรัพยากรน้าแบบผสมผสานในพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา
(IWRM) ซึ่งมีการเปิดตัวโครงการในวันที่ 24 สิงหาคม 2553 ณ เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และมีการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการทดสอบและเผยแพร่ผลการศึกษา ในวันที่ 21 เมษายน 2554 ณ เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งมี
ผู้เข้าร่วมสัมมนาจานวน 102 คน โดยขอให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาตอบแบบประเมินโครงการเพื่อจะได้ทราบถึงความพึงพอใจ
ผลกระทบ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ และจะได้นาไปปรับปรุงแก้ไขให้ตรงกับความต้องการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
สังคมและชุมชนต่อไป (สกอ.5.1-5.6) นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังได้นามาเป็นกรณีศึกษาวิชา พค .7042 การวิจัยและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจการเรียนการสอนยิ่งขึ้น (สกอ.5.1-5.7)
5. โครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษใน พื้นที่จังหวัดระยอง พศ .
2550- 2554 เป็นโครงการที่กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึ กษาโครงการ และมีคณาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าเป็นนักวิจัย
ร่วมในโครงการดังกล่าว (สกอ.5.1-5.8) ซึ่งได้นาไปบูรณาการกับการเรียนการสอนวิชา สส.888 การประเมินผลยุทธศาสตร์
แผน และโครงการด้านสิ่งแวดล้อม (สกอ.5.1-5.9) และได้รับผลการประ เมินความพึงพอใจร ะดับคะแนน 4.86 และได้รับ
คะแนนระดับ 5 ในประเด็นการนาผลงานวิจัยและบริการวิชาการมาบูรณาการกับเนื้อหาสาระวิ ชาที่สอน (สกอ.5.1-5.10)
แนวทางการพัฒนาต่อไปคือจะมีการนาองค์ความรู้จากโครงการดังกล่าวไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาอื่น ๆ ด้วย เช่น
จส.6023 การบริหารโครงการสิ่งแวดล้อม (สกอ.5.1-5.11) และจะได้นาองค์ความรู้จากงานบริการวิชาการในโครงการอื่นมา
บูรณาการในการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกันนี้ต่อไป
ผลประเมิน
รายการ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ์
การบรรลุเป้าหมาย
รายการหลักฐาน
สกอ.5.1–1.1
สกอ.5.1–1.2
สกอ.5.1–1.3
สกอ.5.1–1.4
สกอ.5.1–1.5
สกอ.5.1–1.6
สกอ.5.1–1.7
สกอ.5.1–1.8
สกอ.5.1–1.9
สกอ.5.1–1.10
สกอ.5.1–1.11
สกอ.5.1–1.12
สกอ.5.1–1.13
สกอ.5.1–1.14
สกอ.5.1–1.15
สกอ.5.1–1.16
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ปี 2553
ประเมินตนเอง
กรรมการประเมิน
5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

แผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ.2553-2556) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
แผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 3/2554 วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2554
เอกสารแผนงานโครงการฝึกอบรม ประจาปี 2553-2554
เอกสารคาขอตั้งงบประมาณเงินทุนฝึกอบรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2554
เอกสารคาขอตั้งงบประมาณศูนย์บริการวิชาการประจาปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2554
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและเงินทุนฝึกอบรม
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักฝึกอบรม
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตรากาลังของสานักฝึกอบรม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตรากาลังของศูนย์บริการวิชาการ
คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานพัฒนาระบบคุณภาพ ชุดที่ 5
ระเบียบ ว่าด้วยการบริหารเงินทุนฝึกอบรม พ.ศ.2548
ระเบียบ ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ.2553 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินทุนฝึกอบรม
ประกาศ เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมของสถาบัน
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สกอ.5.1–1.17
สกอ.5.1–1.18
สกอ.5.1–1.19
สกอ.5.1–1.20
สกอ.5.1–1.21
สกอ.5.1–1.22
สกอ.5.1–1.23
สกอ.5.1–1.24
สกอ.5.1–1.25
สกอ.5.1–1.26
สกอ.5.1–1.27
สกอ.5.1–1.28
สกอ.5.1–1.29
สกอ.5.1–1.30
สกอ.5.1–1.31
สกอ.5.1–2.1
สกอ.5.1–2.2
สกอ.5.1-2.3
สกอ.5.1-2.4
สกอ.5.1-2.5
สกอ.5.1–2.6
สกอ.5.1-2.7
สกอ.5.1-2.8
สกอ.5.1-2.9

สกอ.5.1-2.10
สกอ.5.1–3.1
สกอ.5.1–3.2
สกอ.5.1–3.3
สกอ.5.1–3.4
สกอ.5.1-3.5
สกอ.5.1-3.6
สกอ.5.1-3.7
สกอ.5.1–3.8
สกอ.5.1-3.9
สกอ.5.1-3.10
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ประกาศ เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการวิชาการ
ประกาศสานักฝึกอบรม เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมในการศึกษาดูงาน
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการอนุมัติหลักสูตรฝึกอบรม สานักฝึกอบรม
แบบฟอร์มแบบคาขอจัดฝึกอบรม
แบบฟอร์มแบบคาขอบริการวิชาการด้านที่ปรึกษาและด้านวิจัย
เอกสารขั้นตอนการยื่นคาขอจัดฝึกอบรม
เอกสารขั้นตอนการโอนเงินหลักสูตรฝึกอบรม
เอกสารขั้นตอนการจัดทาประกาศนียบัตรการฝึกอบรม
เอกสารขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานการให้บริการอนุมัติหลักสูตรฝึกอบรม
หลักเกณฑ์การคิดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรม/สัมมนาในต่างประเทศ
เอกสารหลักเกณฑ์การคัดเลือกวิทยากร
เอกสารขั้นตอนการให้บริการวิชาการของศูนย์บริการวิชาการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ดารงตาแหน่งวิชาการ
เอกสารรายงานสรุปโครงการฝึกอบรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2554
เอกสารรายงานสรุปโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2554
แบบคาขอจัดฝึกอบรมโดยอาจารย์เจ้าของหลักสูตร พร้อมรายละเอียด
แบบคาขอจัดบริการวิชาการโดยอาจารย์เจ้าของหลักสูตร พร้อมรายละเอียด
ใบรับรองการนาไปใช้ประโยชน์ของศูนย์บริการวิชาการ
เอกสารลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับสานักฝึกอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ตัวอย่าง Course syllabus ที่อ้างอิงผลงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอน (รศ.สกอ.5.1–2.1)
เอกสารหลักสูตร FIRM และ เอกสารหลักสูตร RMBA : Major-Finance (บธ.สกอ.5.1–2.1)
เอกสารการเข้าให้คาปรึกษาของที่ปรึกษาโครงการ ณ สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ (บธ.สกอ.
5.1-2.2)
โครงการค่ายอาสาพัฒนาเชิงการศึกษาและโครงการค่ายอาสาพัฒนาวันเด็ก กาหนดการ และภาพ
กิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านแม่พลู ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก (7-9 ม.ค.54) (พค.สกอ.5.1-2.4)
โครงการฝึกปฏิบัติงานวิจัยเชิงคุณภาพในมิติของสังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และการ
จัดการน้าในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา สาหรับนักศึกษาปริญญาโท
คณะพัฒนาสังคมและ สิ่งแวดล้อม หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ
ในส่วนภูมิภาค ศูนย์ภาคใต้ จังหวัด ยะลา (พค.สกอ.5.1-2.5)
มคอ.3 วิชา กบ 5002 หลักนิติธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล (นต.สกอ.5.1-2.1)
ผลงานวิจัย เรื่องการศึกษาผลกระทบของการส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามแนวทาง HR Scorecard
เอกสารโครงการฝึกอบรมหลักสูตร คน : กลไกสาคัญในการขับเคลื่อนระบบราชการ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารทุนมนุษย์ตาม HC Scorecard
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เอกสารแสดงผลงานวิจัยเรื่อง “เครื่องมือการจัดการ (Management Tool) ว่าได้รับทุนวิจัยจากเงินทุน
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Mini Master of Management
เอกสารการอบรมโครงการ CFP (บธ.สกอ.5.1-3.1)
ผลงานวิจัย เรื่อง โครงการศึกษานโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ(พศ.สกอ.5.1–3.1)
Course Syllabus วิชา ศก.7120 การเงินระหว่างประเทศ
รายงานสรุปโครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่
จังหวัดระยอง พ.ศ.2550 – 2554 (พค.สกอ.5.1-4.2)
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สกอ.5.1-3.11
สกอ.5.1-3.12
สกอ.5.1-3.13
สกอ.5.1-3.14
สกอ.5.1-3.15
สกอ.5.1-3.16
สกอ.5.1–4.1
สกอ.5.1–4.2
สกอ.5.1–4.3
สกอ.5.1–4.4
สกอ.5.1-4.5
สกอ.5.1-4.6
สกอ.5.1-4.7
สกอ.5.1-4.8
สกอ.5.1–4.9
สกอ.5.1–4.10
สกอ.5.1–5.1
สกอ.5.1–5.2
สกอ.5.1–5.3
สกอ.5.1–5.4
สกอ.5.1–5.5
สกอ.5.1-5.6
สกอ.5.1-5.7
สกอ.5.1-5.8
สกอ.5.1–5.9
สกอ.5.1-5.10
สกอ.5.1-5.11

SAR2553

โครงการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหามลพิษในพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตา
พุดและพื้นที่ใกล้เคียง
Course Syllabus วิชา สส.888 การประเมินผลยุทธศาสตร์ แผน โครงการด้านสิ่งแวดล้อม ประจาภาค
1/2553 (พค.สกอ.5.1-3.4)
ผลงานวิจัย เรื่อง “โครงการศึกษามาตรฐานความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ตามเอกสารชุดมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (Nuclear Safety Standard
according to IAEA Nuclear Safety Standard Series)”
เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “การสัมมนาหลักกฎหมายระหว่างประเทศด้าน
พลังงาน”
หนังสือขอเชิญเป็นวิทยากร จากสถาบันวิจัยและให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2554 (นต.สกอ.5.1-3.1)
หนังสือขอเชิญเป็นวิทยากร จากสถาบันวิจัยและให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 18
มกราคม 2554 (นต.สกอ.5.1-3.2)
เอกสารเค้าโครงวิชา รศ 6200 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
เอกสารสรุปการประเมินผลหลักสูตร การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เอกสาร Workshop รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
หนังสือแจ้งการใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรมของผู้ผ่านการอบรม
โครงการวิจัยด้านทรัพยากรน้า : การบริหารจัดการทรัพยากรน้าแบบผสมผสานในพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบ
สงขลา (IWRM) หนังสือเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
แบบประเมิน สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (พค.สกอ.5.1–4.1)
Course Syllabus วิชา พค.7042 การวิจัยและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา (พค.สกอ.5.1–2.1)
บันทึกการนาผลประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนมาพัฒนาหรือปรับปรุงการเรียนการสอนวิชา สส .888
การประเมินผลยุทธศาสตร์ แผน และโครงการด้านสิ่งแวดล้อม
ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.5.1-3.10
ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.5.1-3.12
ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.5.1-4.7
ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.5.1-4.2
ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.5.1-4.3
ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.5.1-2.4
ผลงานวิจัย เรื่อง การศึกษาประสบการณ์การบริหารจัดการ โดยใช้เครื่องมือ PMQA ของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)
วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ฉบับที่ 2 ปี 2554
ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.5.1-4.5
ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.5.1-4.6
ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.5.1-3.10
ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.5.1-3.12
ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.5.1-4.7
Course Syllabus วิชา จส.6023 การบริหารโครงการสิ่งแวดล้อม ประจาภาค 1/2554
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ตัวบ่งชี้ 5.2
: กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

มีการดาเนินการ
2 ข้อ

มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 5

มีการดาเนินการ
4 ข้อ

มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2553 สถาบันมีผลการดาเนินงาน 5 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้

เกณฑ์มาตรฐาน 1 มีการสารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ
เพื่อประกอบการกาหนดทิศทางและการจัดทาแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน
สถาบันได้มีการสารวจความต้องการของชุมชน หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน และหน่วยงานวิชาชีพ
เพื่อประกอบการกาหนดทิศทาง และจัดทาแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน โดยสานักฝึ กอบรมซึ่งเป็น
หน่วยงานกลางของสถาบันในการดาเนินงานด้านการฝึกอบรมของสถาบันได้มีการสารวจความต้องการฝึกอบรมจาก
หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน และหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อนาผลการสารวจที่ได้มาดาเนินการจัดทาแผนงาน
โครงการบริการวิชาการประจาปีของสถาบันให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมมากยิ่งขึ้น (สกอ.5.2-1.1) และเสนอผล
การสารวจต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและเงินทุนฝึกอบรมและคณะกรรมการประจาสานักฝึกอบรม เพื่อพิจารณา
ให้ข้อเสนอแนะประกอบการจัดทาแผนการดาเนินงานจัดหลักสูตรฝึกอบรมประเภทที่จัดให้แก่สาธารณชนทั่วไปประจาปี
(Public Training) (สกอ.5.2-1.2)
นอกจากนี้ สถาบันยังได้มีการสารวจความต้องการการฝึกอบรมตามความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญของ
คณาจารย์ในสถาบันในด้านต่าง ๆ อีกด้วย เช่น ได้มีการสารวจความคิดเห็นของครูในโรงเรียน ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในบริเวณชุมชน
โดยรอบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และนาผลจากการสารวจมาจัดทาแผนการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การประมวลผลงานวิจัยโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป เช่น โปรแกรม SPSS ให้แก่ครูในโรงเรียนต่าง ๆ เหล่านี้ (สกอ.5.2-1.3=
สป.สกอ.5.2-1.1 และ สกอ.5.2-1.4=สป.สกอ.5.2-1.2) และการสารวจความต้องการการจัดอบรมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน
ของโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการเรื่อง “เทคนิคการสอน
ภาษาญี่ปุน ” (สกอ.5.2-1.5=ภส.สกอ. 5.2-1.1) ตลอดจนการสารวจความต้องการบริการวิชาการทางด้านกฎหมายจาก
บุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อประกอบการจัดทาแผนการบริการทางวิชาการประจาปี (สกอ.5.2-1.6=นต.สกอ.5.2-1.1)

เกณฑ์มาตรฐาน 2 มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
สถาบันได้มีความร่วมมือด้านก ารบริการทางวิชาการ เพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และหน่วยงานวิชาชีพต่าง ๆ เช่น
1. ได้ให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมตามความต้องการ
ของหน่วยงาน (In-house Training) ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้
ทักษะและประสบการณ์ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานที่ขอรับบริการ (สกอ.5.2-2.1)
2. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในการจัดฝึกอบรมและการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เช่น
2.1 มีความร่วมมือกับโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาในชุมชนใกล้เคียงกับสถาบันจานวน 5 โรงเรียน ใน
การจัดอบรมให้แก่เด็กและเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการมีส่วน
ร่วมทางประชาธิปไตย การปลูกฝังจิตสานึกในเรื่องวินัยและการจราจร รวมทั้งโทษและพิษภัยของยาเสพติด (สกอ.5.2-2.2)
2.2 มีความร่วมมือกับสมาคมสโมสรนักลงทุน ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จัดโครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง ทิศทางการลงทุนกับมิติใหม่ของเศรษฐกิจ ไทยในปี
2554 ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการที่เป็นการบริการสาธารณะ ทั้งนี้ เพื่อให้ความรู้แก่นักธุรกิจ นักลงทุน และประชาชน
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ทั่วไป เกี่ยวกับทิศทางและแนวโน้มของเศรษฐกิจไทยในปี 2554 ซึ่งผู้เข้าร่วมเสวนาสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการเสวนา
ไปเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนต่อไป (สกอ.5.2-2.3)
2.3 มีความร่วมมือกับสานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
(สพร .) กระทรวงการ
ต่างประเทศ ในการจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่จากกระทรวงต่างๆ ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เป็นประจาทุกปี โดยในปีการศึกษา 2553 ได้จัดฝึกอบรมจานวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Office Administration and
Filing Management หลักสูตรการบริหารภาครัฐแนวใหม่ และหลักสูตรการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (สกอ.
5.2-2.4)
2.4 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบกิจกรรมการให้ บริการทาง
วิชาการ โดยการจัดโครงการศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารงานด้านการฝึกอบรมและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน
การฝึกอบรม ณ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สกอ.5.2-2.5)
2.5 มีความร่วมมือทางด้านบริการทางวิชาการระหว่างคณะรัฐประศาสนศาสตร์กับสานักอัยการสูงสุ ดในการ
ให้คาปรึกษาและบริการทางวิชาการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาองค์การ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณสนับสนุน
วิทยากรในการศึกษาอบรม รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุคลากรของสานักงานอัยการสูงสุด ซึ่งได้จัดหลักสูตรฝึกอบรม
“การพัฒนาการจัดการ ” ให้แก่อัยการจังหวัดแ ละอัยการจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สกอ.5.22.6=รศ.สกอ.5.2-2 )
2.6 มีความร่วมมือระหว่างคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมกับกรมทรัพยากรน้าในการจัดทาโครงการวิจัย
ด้านทรัพยากรน้า :การบริหารจัดการทรัพยากรน้าแบบผสมผสานในพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา เพื่อศึกษาแนว ทางการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้าแบบผสมผสานในพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา ซึ่งมีการเปิดตัวโครงการในวันที่ 21
เมษายน 2554 ณ เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา (สกอ.5.22.7=พค.สกอ.5.2-2.3)
2.7 มีความร่วมมือระหว่ างคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ในการจัดทาโครงการแปลงแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545–2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2552 ไปสู่
การปฏิบัติ เพื่อผลักดันให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านผู้สูงอายุมีความตระหนักแล ะมีการจัดทาเป็นแผนปฏิบัติในทิศทางที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภายใต้แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2552 และเพื่อจัดทาเป็นคู่มือ
การแปลงแผนผู้สูงอ ายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545–2564) ฉบั บปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2552 ที่หน่วยงานและภาคี
เครือข่ายการพัฒนาผู้สูงอายุสามารถนาไปใช้เป็นกรอบเพื่อกาหนดทิศทางในการจั ดทาแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ซึ่ง
โครงการดังกล่าวได้จัดให้มีการสัมมนาทางวิชาการ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (สกอ.5.2–2.8=
พค.สกอ.5.2-2.4)
2.8 มีความร่วมมือด้านการบริก ารทางวิชาการ ในรูปแบบของการวิจัยในโครงการติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษ ในพื้นที่จังหวัดระยอง พศ .2550-2554 ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยอาจารย์ของสถาบันจานวน 2 ราย ร่วมเป็นนักวิจัยในโครงการดังกล่าว ได้ แก่
รองศาสตราจาย์ ดร.จาลอง โพธิบ์ ุญ และรองศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา ชึ่งโครงการนี้ได้ศึกษาถึงการดาเนินงานและ
ผลการดาเนินงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาคประชาชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ โรงงาน
อุตสาหกรรม และองค์กรพัฒนา เอกชน รวมทั้งได้ศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหามลพิษในพื้นที่
อุตสาหกรรมมาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง ผลการศึกษาทาให้ทราบถึงวิธีการและผลการดาเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง พ.ศ.2550–2554 รวมทั้งแนวทางและกลยุทธ์
ในการดาเนินงานต่อไป นอกจากนี้ยังได้ข้อคิดเห็น และความพึงพอใจของประชา ชนและผู้รับบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไป
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบัติการที่เหมาะสมต่อไป (สกอ.5.2–2.9=พค.สกอ.5.2-2.5 )
2.9 มีความร่วมมือการเปิดการเรียนการสอนหลัก สูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ ระหว่างคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สกอ.5.2-2.10 = พค.สกอ.5.2-2.6)
2.10 มีความร่วมมือระหว่างคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กับหนังสือ พิมพ์ผู้จั ดการ 360 รายสัปดาห์ ในการ
จัดเสวนาทางวิชาการ HROD TALK (Theory-Application Linking Knowledge) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์การ เพื่อ
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พัฒนาต่อยอดความรู้และ เผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์การสู่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป
(สกอ.5.2-2.11)


เกณฑ์มาตรฐาน 3 มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม
สถาบันมีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมเพื่ อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการทั้งทางตรงและทางอ้อม และเพื่อประโยชน์ในการแก้ปัญหาในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
และชุมชน เช่น
การให้บริการทางวิชาการด้านการจัดอบรม
1. ดาเนินการประเมินผลการให้บริการวิชาการจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stake Holders)
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทั้งในด้านเนื้อหาหลักสูตร การนาความรู้ที่
ได้รับไปใช้ประโยชน์ วิทยากร กระบวนการขั้นตอนการให้บริการหรือคุณภาพการให้บริการ ความรู้ที่ได้รับก่อนและหลังการ
อบรม เป็นต้น (สกอ.5.2-3.1)
- ประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการโดยอาจารย์เจ้าของหลักสูตร (สกอ.5.2-3.2) ในเรื่องของระยะเวลา /
กระบวนการในการอนุมัติหลักสูตร ระยะเวลาในการโอนเงินให้ผู้บริหารโครงการ ตามมาตรฐานระยะเวลาที่ได้กาหนดไว้
เป็นต้น
ประเมินความพึงพอใจจากหน่วยงานผู้รับบริการวิชาการ (สกอ.5.2-3.3) เพื่อนาข้อคิดเห็น /ข้อเสนอแนะที่
ได้มาปรับปรุงแผนการดาเนินงานในการจัดหลักสูตรครั้งต่อไป
2. หลักสูตรฝึกอบรมบางหลักสูตรได้กาหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมประเมินความรู้ที่ได้รับจากการอบรมว่าสามารถที่
จะนาไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้หรือไม่ เช่น หลักสูตรการพัฒ นาผู้บริหารระดับผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า การ
ประปานครหลวง (สกอ.5.2-3.4) นอกจากนี้ ได้มีการสารวจความคิดเห็นจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความเหมาะสม
ของหัวข้อวิชาเพื่อนาไปปรับปรุงเนื้อหาและวิธีการอบรมในรุ่นต่อไปใ ห้เหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น หลักสูตร นักบริหารการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สกอ.5.2-3.5) และหลักสูตรดังกล่าวได้กาหนดให้ผู้เข้าอบรมมีการบูรณาการความรู้ที่ได้รับ
จากการศึกษาอบรมไปจัดทาผลงานเชิงวิชาการ และมีการติดตามผลจากการอบรม โดยมีการนาเสนอผลงานภายหลังจาก
เสร็จสิ้นการอบรมแล้ว 3 เดือน และมีคณะกรรมกา รหลักสูตรเป็นผู้วิพากษ์ /วิจารณ์ และให้ข้อเสนอแนะในการนาเสนอ
ผลงานด้วย (สกอ.5.2-3.6)
3. มีการรายงานผลการประเมินให้หน่วยงานที่ขอรับบริการวิชาการได้รับทราบผลการประเมินเพื่อเป็นข้อมูล
ย้อนกลับและนาไปประกอบการกาหนดแนวทางในการบริการทางวิชาการร่วมกันระหว่างทั้งสอ
งหน่วยงานต่อไป เช่น
สานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สกอ.5.2-3.7) การประปานครหลวง(สกอ.5.2-3.8) กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์(สกอ.5.2-3.9) เป็นต้น
4. มีการจัดทารายงานสรุปการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการ ทางวิชาการแก่สังคมในภาพรวม
เพื่อนาไปใช้กาหนดแนวทางในการให้บริการทางวิชาการในปีต่อ(สกอ.5.2-3.10)
ไป
5. มีการรายงานสรุปผลการดาเนินโครงการและผลการประเมินการผ่านการฝึกอบรมให้หน่วยงานที่ขอรับบริการได้
รับทราบผลการประเมินเพื่อเป็นข้อมูลใช้ประกอบการเลื่อนระดับให้สูงขึบผู
้นกั้ผ่านการประเมิน (สกอ.5.2-3.11) โดยทาหนังสือขอ
ความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่ขอรับบริการ เช่น การประปานครหลวง
ในหลักสูตรการพัฒนาพนักงานกลุ่มวิชาชีพหลัก กลุ่มวิชาชีพ
สนับสนุน และกลุ่มวิชาชีพทั่วไป ระดับ4 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเลื่อนระดับพนักงานให้สูงขึ้น(สกอ.5.2-3.12) เมื่อสานักฝึกอบรมได้
ติดตามผลภายหลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นลงแล้ว ปรากฏว่ามีผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวผ่านการพิจารณาเลื่อน
ระดับให้สูงขึ้น จานวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (สกอ.5.2-3.13) ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งถือว่าเป็นการประเมิน
ประโยชน์และผลกระทบจากการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยตรง
การให้บริการทางวิชาการด้านการศึกษาวิจัยแก่สังคมและชุมชน
1. โครงการวิจัยด้านทรัพยากรน้า : การบริหารจัดการทรัพยากรน้าแบบผสมผสานในพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา
เป็นโครงการที่ศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้าแบบผสมผสาน ในพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา ซึ่ง
มีการเปิดตัวโครงการในวันที่ 24 สิงหาคม 2553 ณ เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และได้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ทดสอบและเผยแพร่ผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ในวันที่ 21 เมษายน 2554 ณ เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีการ
ประเมินความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับของผู้ เข้าร่วมสัมมนาโครงการดังกล่าว ซึ่งผลการประเมินทาให้ทราบถึงปัญหา
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ผลกระทบ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่จะมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนลุ่มน้าทะเลสาบสงขลาต่อไป
(สกอ.5.2-3.14)
2. โครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษใ นพื้นที่จังหวัดระยอง พ .ศ.
2550-2554 ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีอาจารย์ของสถาบัน จานวน 2 ราย
ได้แก่ รองศาสตราจาย์ ดร.จาลอง โพธิ์บุญ และรองศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา เป็นนักวิจัยร่วมในโครงการดังกล่าว โดย
โครงการนี้ได้ถูกนาไปบูรณาการกับโครงการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหามลพิษในพื้นที่
อุตสาหกรรมมาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง โครงการนี้ได้ศึกษาพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง และศึกษาถึง
ปัจจัยที่มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหามลพิษ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดการสัมมนาเพื่อ
ประเมินผลที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยการจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553
ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง ซึ่งมี ผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 238 คน ในการจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้ได้มีข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนาจากภาคส่วนต่าง ๆ ครบทุกกลุ่มเปูาหมาย สามารถนามาวิเคราะห์วิธีการดาเนินงานและ
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้น ที่จังหวั ดระยอง พ .ศ.2550–2554 รวมทั้ง
แนวทางและกลยุทธ์ในการดาเนินงานต่อไป นอกจากนี้ยังได้สอบถามข้อคิดเห็น และประเมินความพึงพอใจของประชาชนและ
ผู้รับบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบัติการที่เหมาะสมต่อไป(สกอ.5.2-3.15)
 เกณฑ์มาตรฐาน 4 มีการนาผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการ
สถาบันมีการนาผลการประเมินหรือผลกระทบจากการให้บริการทางวิชาการจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมจากการดาเนินงานในข้อ 3 มาพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการให้บริการ และระบบกลไกการให้บริการ รวมถึงกิจกรรม
การให้บริการของสถาบัน เช่น มีการปรับแบบคาขอจัดฝึกอบรมให้มีความชัดเจนและตอบสนองความต้องการของผู้ขอรับ
บริการมากยิ่งขึ้น (สกอ.5.2-4.1) มีการกาหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการอนุมัติหลักสูตร (สกอ.5.2-4.2)
หลักเกณฑ์การโอนเงินค่าบริหารโครงการ (สกอ.5.2-4.3) กระบวนการและขั้นตอนการอนุมัติหลักสูตร (สกอ.5.2-4.4) ซึ่งได้
สื่อสารให้บุคลากรของสถาบันได้รับทราบไว้ในระบบการสื่อสารภายในด้วยแล้ว รวมทั้งได้มีการปรับกระบวนการให้บริการ
ด้านการฝึกอบรม เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธิภา พมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้บรรจุเป็นวาระการ
ประชุมของคณะกรรมการประจาสานักฝึกอบรม (สกอ.5.2-4.5) ทั้งนี้ ได้มีการควบคุมกระบวนการให้บริการทุกขั้นตอน
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ และมีการแจ้งผลการอนุมัติและการโอนเงินค่าบริหารโครงการให้แก่อาจารย์เจ้าของ
โครงการทราบทุกครั้ง (สกอ.5.2-4.6)
นอกจากนี้ สานักฝึกอบรมยังได้นาผลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการแก่สังคมจาก
การสารวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารระดับผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า การ
ประปานครหลวง ที่ให้ข้อคิดเห็นว่า ควรมีเนื้อหาในบางวิชาที่มีลักษณะแบบเจาะลึกและทา Workshop ในบางหัวข้อวิชา
(สกอ.5.2-4.7) ซึ่งสานักฝึกอบรมได้นาข้อคิดเห็นนี้มาปรับกิจกรรมการให้บริการวิชาการในหลักสูตรดังกล่าวในรุ่นต่อไป โดย
เพิ่ม Workshop ในการฝึกอบรมบางหัวข้อวิชา เช่น วิชาการบริหารจัดการเชิง กลยุทธ์ และวิชาการคิดเชิงกลยุทธ์และการ
วางแผนยุทธศาสตร์เพื่อความสาเร็จทางการบริหาร โดยเพิ่มการฝึกปฏิบัติในช่วงท้ายของการอบรม เพื่อเพิ่มทักษะในการ
เรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น (สกอ.5.2-4.8, สกอ.5.2-4.9)

เกณฑ์มาตรฐาน 5 มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน
สถาบันมีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและ
สาธารณชนทั่วไปในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
1. ได้มีการพัฒนาความรู้และเผยแพร่ความรู้จากการให้บริการทางวิชาการใ นรูปแบบของบทความ ผลงานทาง
วิชาการ เอกสารประกอบการบรรยาย และวารสารผ่านทาง Website ของสถาบัน เช่น มีการสรุปความรู้ที่ได้จากการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมในงานเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “แนวโน้มและทิศทางการลงทุนในประเทศกับมิติใหม่ของ
เศรษฐกิจไทยในปี 2554” (สกอ.5.2-5.1) เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รวมทั้งเอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อวิชาต่างๆ
เช่น วิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ (สกอ.5.2-5.2) เป็นต้น ไว้ในฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ ที่
Website สานักฝึกอบรม (www.training.nida.ac.th) (สกอ .5.2-5.3)Website คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
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(www.ssde.nida.ac.th) (สกอ.5.2-5.4=พค.สกอ.5.2-5.1) Website คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (www.hrd.nida.ac.th)
(สกอ.5.2-5.5=พม.สกอ.5.2-5.1 ) เป็นต้น
2. ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนาผลการวิจัยไปสู่การปฏิบัติให้แก่
หน่วยงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เช่น
2.1 การดาเนินโครงการวิ จัย เรื่อง รูปแบบและการนาร่องการถ่ายโอนภารกิจด้านน้าบาดาลของก
รม
ทรัพยากรน้าบาดาล ให้แก่องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น โดยศาสตราจารย์ ดร .อุดม ทุมโฆษิต เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งได้มี
การจัดสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยไปสู่การปฏิบัติให้แก่บุคลากรของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
สถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบุคคลทั่วไป (สกอ.5.2-5.6=รศ.สกอ.5.2-5.1)
2.2 การดาเนินงานโครงการวิจัย เรื่องการปฏิรูประบบราชทัณฑ์ ของ ผศ .พ.ต.ท.ดร. เกษมศานต์ โชติชาคร
พันธุ์ ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ให้แก่บุคลากรสายงานยุติธรรม ได้แก่ ตารวจ อัยการ ศาล ทนายความ
ราชทัณฑ์ เจ้าหน้าที่คุมประพฤติ และบุคลากรของสถาบัน เป็นต้น (สกอ.5.2-5.7)
2.3 การสังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการให้บริการวิชาการ โครงการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ปัญหาการจัดเก็บ
ภาษีปูายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการภาคเอกชน ” ออกมาเป็นรูปแบบเอกสาร และได้
ถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวสู่บุคลากรภายในสถาบันผ่านทางระบบการสื่อสารภายในสถาบัน และสาธารณชนทั่วไปผ่านทาง
Website คณะนิติศาสตร์ (สกอ.5.2-5.8=นต.สกอ.5.2-5.1)
ผลประเมิน
รายการ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ์
การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2553
ประเมินตนเอง
กรรมการประเมิน
5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สกอ.5.2–1.1
เอกสารผลการสารวจความต้องการด้านการฝึกอบรมของสานักฝึกอบรม
สกอ.5.2–1.2
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักฝึกอบรม ครั้งที่ 3/2553 วันที่ 28 ต.ค.2553 และรายงาน
การประชุมคณะกรรมการนโยบายและเงินทุนฝึกอบรมและคณะกรรมการ ประจาสานักฝึกอบรม ครั้งที่
1/2554 วันที่ 25 ก.พ. 2554
สกอ.5.2-1.3
เอกสารโครงการ คณะสถิติประยุกต์กับชุมชนเพื่อนบ้าน (สป.สกอ.5.2-1.1)
สกอ.5.2-1.4
ผลการประชุมกรรมการประจาคณะเรื่องการขออนุมัติการจัดโครงการคณะสถิติประ ยุกต์กับชุมชนเพื่อน
บ้าน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 (สป.สกอ.5.2-1.2)
สกอ.5.2-1.5
สรุปแบบสารวจความต้องการการจัดอบรมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน (ภส.สกอ. 5.2-1.1)
สกอ.5.2-1.6
แบบสอบถาม ความสนใจเกี่ยวกับหัวข้อหลักสูตรอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย (นต.สกอ.5.2-1.1)
สกอ.5.2–2.1
เอกสารสรุปโครงการฝึกอบรมประเภท In-house Training ปี 2553–2554
สกอ.5.2–2.2
เอกสารโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นาเยาวชน พร้อมใบลงนามของนักเรียนและภาพถ่ายกิจกรรม
สกอ.5.2–2.3
เอกสารโครงการเสวนาทางวิชาการร่วมกับสมาคมสโมสรนักลงทุน พร้อมใบลงน ามผู้เข้า ร่วมเสวนาและ
ภาพถ่ายกิจกรรม
สกอ.5.2–2.4
เอกสารบันทึกขอความอนุเคราะห์จัดหลักสูตรของสานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
สกอ.5.2–2.5
เอกสารบันทึกขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานพร้อมภาพถ่าย
สกอ.5.2-2.6
สาเนาเอกสารบันทึกตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชา การระหว่างคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ สานักงานอัยการสูงสุดในการให้คาปรึกษาและบริการทางวิชาการ (รศ.
สกอ.5.2-2)
สกอ.5.2-2.7
โครงการวิจัยด้านทรัพยากรน้า : การบริหารจัดการทรัพยากรน้าแบบผสมผสานในพื้นที่ลุ่มน้า
SAR2553
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สกอ.5.2-2.8
สกอ.5.2-2.9
สกอ.5.2-2.10
สกอ.5.2-2.11
สกอ.5.2–3.1
สกอ.5.2–3.2
สกอ.5.2–3.3
สกอ.5.2–3.4
สกอ.5.2–3.5
สกอ.5.2–3.6
สกอ.5.2–3.7
สกอ.5.2–3.8
สกอ.5.2–3.9
สกอ.5.2–3.10
สกอ.5.2–3.11
สกอ.5.2–3.12
สกอ.5.2–3.13
สกอ.5.2-3.14
สกอ.5.2-3.15
สกอ.5.2–4.1
สกอ.5.2–4.2
สกอ.5.2–4.3
สกอ.5.2–4.4
สกอ.5.2–4.5
สกอ.5.2–4.6
สกอ.5.2-4.7
สกอ.5.2-4.8
สกอ.5.2-4.9
สกอ.5.2–5.1
สกอ.5.2–5.2
สกอ.5.2–5.3
SAR2553

ทะเลสาบสงขลา หนังสือเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ใบเซ็นชื่อ
ผู้เข้าร่วม แบบประเมินผลโครงการ ผลประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการภาพถ่ายกิจกรรม (พค.
สกอ.5.2-2.3)
โครงการแปลงแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545–2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2552 ไปสู่
การปฏิบัติ กาหนดการสัมมนา ใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา แบบประเมินผลการประเมิน (พค.สกอ.5.22.4)
โครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง
พ.ศ.2550 – 2554 (พค.สกอ.5.2-2.5)
บันทึกความร่วมมือการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ ระหว่างคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กับ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (พค.สกอ.5.2-2.6)
โครงการ HROD TALK (Theory-Application Linking Knowledge)
แบบประเมินความพึงพอใจโดยผู้รับบริการ
แบบประเมินความพึงพอใจโดยผู้รับบริการ (อาจารย์เจ้าของหลักสูตร)
แบบประเมินความพึงพอใจโดยหน่วยงานที่ขอรับบริการ
แบบฟอร์มระบุการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์โดยผู้เข้ารับการอบรม
แบบฟอร์มสารวจความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม
เอกสารนาเสนอผลงานของผู้เข้าอบรม
เอกสารบันทึกแจ้งส่งผลการประเมินแก่สานักงาน สพร.
เอกสารบันทึกแจ้งส่งผลการประเมินแก่การประปานครหลวง
เอกสารบันทึกแจ้งส่งผลการประเมินแก่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รายงานสรุปการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
เอกสารรายงานสรุปผลการดาเนินโครงการและผลการประเมินการผ่านการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาพนักงานกลุ่มวิชาชีพหลัก กลุ่มวิชาชีพสนับสนุนและกลุ่มวิชาชีพ
ทั่วไป ระดับ 4
เอกสารแจ้งผลการเลื่อนระดับพนักงานภายหลังจากการเข้าฝึกอบรมหลักสูตร กา รพัฒนาพนักงานกลุ่ม
วิชาชีพหลัก กลุ่มวิชาชีพสนับสนุน และกลุ่มวิชาชีพทั่วไป ระดับ 4
ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.5.2-2.7
ใช้เอกสารร่วมกับ สกอ.5.2-2.9
แบบฟอร์มแบบคาขอจัดฝึกอบรม ฉบับปรับปรุง
เอกสารประกาศสถาบันฯ เรื่ องมาตรฐานระยะวลาในการให้บริการอนุมัติหลักสูตรฝึกอบรม สานัก
ฝึกอบรม
เอกสารขั้นตอนการโอนเงินค่าบริหารโครงการ
เอกสารขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานการให้อนุมัติหลักสูตร
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักฝึกอบรม ครัง้ ที่ 2/2554 วันที่ 15 ก.พ. 2554
เอกสารบันทึกแจ้งผลการอนุมัติหลักสูตรและการโอนเงินค่าบริหารโครงการให้
อาจารย์เจ้าของหลักสูตร
สรุปการประเมินผล หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า รุ่นที่ 2
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3
เอกสารประกอบการอบรม วิชาการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ และวิชาการคิดเชิงกลยุทธ์และการวางแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อความสาเร็จทางการบริหาร
เอกสารงานเสวนาทางวิชาการ เรื่องแนวโน้มและทิศทางการลงทุนในประเทศกับมิติใหม่ของเศรษฐกิจ
ไทยในปี 2554
เอกสารประกอบการบรรยาย วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ
เอกสารแสดงหน้า Website ของสานักฝึกอบรม
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สกอ.5.2-5.4
สกอ.5.2-5.5
สกอ.5.2-5.6
สกอ.5.2-5.7
สกอ.5.2-5.8

SAR2553

เว็บไซต์คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม www.ssde.nida.ac.th (พค.สกอ.5.2-5.1)
web site คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ www.hrd.nida.ac.th (พม.สกอ.5.2-5.1)
เอกสารโครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบและการนาร่องการถ่ายโอนภารกิจด้ านน้าบาดาลของกรมทรัพยากร
น้าบาดาล ให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดย ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต (รศ.สกอ.5.2-5.1)
โครงการวิจัยเรื่อง การปฏิรูประบบราชทัณฑ์ ของ ผศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์)
http://ics.nida.ac.th (นต.สกอ.5.2-5.1)
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องค์ประกอบ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ 6.1
: ระบบและกลไกในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

มีการดาเนินการ
2 ข้อ

มีการดาเนินการ
3 ข้อ

มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
สถาบันมีผลการดาเนินงาน 6 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้

เกณฑ์มาตรฐาน 1 มีระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
สถาบัน มีระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดาเนินการตามระบบที่กาหนด เช่น มีโครงสร้าง
ของกองงานผู้บริหาร (สกอ. 6.1-1.1) โดยมีการจัดตั้งกลุ่มงานกิจการนักศึกษา กองงานผู้บริหาร ที่ทาหน้าที่และปฏิบัติ
ภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธร รมนักศึกษา และมีการจัดทาแผนการ
ดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจาปีการศึกษา (สกอ. 6.1-1.2) อีกทั้งมีแผนการบริหารงบประมาณ (สกอ.
6.1-1.3) ในด้านการทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม และมีการจัดทาข้อบังคับสโมสรนักศึกษา (สกอ. 6.1-1.4) และข้อบังคับ
การจัดตั้งชมรมต่ าง ๆ (สกอ. 6.1-1.5) เช่น ชมรมดนตรีไทย ชมรมพุทธศาสตร์ ชมรมอนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรม มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา และมีระบบและกลไกโดยสถาบันมีคาสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2553 เพื่อดาเนินการตามระบบที่กาหนดและดาเนินการต ามแผนงานประจาปีของทุกคณะ
มีงบประมาณจากสถาบันสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาตามแผนงานเอกสารงบประมาณของสถาบัน (สกอ. 6.1-1.6) หมวดเงิน
อุดหนุนกิจกรรมนักศึกษาประจาปี เป็นต้น
ระดับคณะ มีการดาเนินการด้านการมีระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์
ดังนี้
1. คณะมีการกาหนดนโยบายที่เป็นข้อตกลงเบื้องต้นในการจัดกิจกรรมของคณะและนักศึกษาว่ากิจกรรมดังกล่าว
จะต้องแสดงให้เห็นถึงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น การออกแบบเว็บไซต์ การออกแบบบรรยากาศการจัดงานโดย
เน้นศิลปวัฒนธรรมไทย การกาหนดหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมและประเพณีไทย ได้แก่ กิจกรรมปีใหม่ กิจกรรมทาบุญคณะ
รัฐประศาสนศาสตร์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะในวันที่ 6 เดือนกรกฎาคม ของทุกปี กิจกรรมประเพณีสงกรานต์
กิจกรรม Homecoming Day เป็นต้น
2. คณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดาเนินงานตามนโยบาย เช่น แต่งตั้งคณะกร
รมการจัดงาน
ประจาปี 2554 โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ฝุาย ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมทางวิชาการ
คณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมกีฬา และอนุกรรมการจัดกิจกรรมสันทนาการ เพื่อพิจารณารูปแบบการจัดงานดังปรากฏตาม
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน Homecoming Day ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งระบุ Theme
การจัดงานกิจกรรมสันทนาการ “รศ. ชื่นบาน สานสัมพันธ์ งานคืนถิ่น ” โดยจัดงานจาลองผสมผสานวิถีไทยและเทคโนโลยี
โดยมีศูนย์รวมคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทย เพื่อสร้างความผูกพัน สานสัมพันธ์ ระหว่าง
คณะและนักศึกษา และสร้างความผูกพันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง (สกอ. 6.1-1.7)

เกณฑ์มาตรฐาน 2 มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา
สถาบันมีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอ นและกิจกรรมนักศึกษา
เช่น มีการกาหนดนโยบายให้นักศึกษาให้ความสาคัญกับการตรงต่อเวลา (สกอ.6.1-2.1) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
SAR2553
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และมีกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมตรงต่อเวลา (สกอ.6.1-2.2) โดยมีการจัดกิจกรรมโครงการให้นักศึกษาร่วม
ประกวดคาขวัญการรณรงค์วัฒนธรรมตรงต่อเวลาและมีการมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ชนะการประกวดคาขวัญและนาคา
ขวัญที่ได้รับรางวัลชนะเลิศมาเผยแพร่ให้ประชาคมนิด้าได้ทราบ อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมที่ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา เช่น มีโครงการกิจกรรมนิมนต์พระมาบ รรยายให้ความรู้ด้านวัฒนธรรม
ให้กับนักศึกษา (สกอ.6.1-2.3) เพื่อส่งเสริมจริยธรรมให้กับนักศึกษา และมีกิจกรรมลอยกระทงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย (สกอ.
6.1-2.4) ให้กับนักศึกษาเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยโดยให้นักศึกษาร่วมประกวดนางนพมาศมีการให้รางวัลกับผู้ชนะการ
ประกวด และมีการจัดกิจกรรมโครงการพิธีไหว้ครู และมีการจัดกิจกรรม Open House ของ OIA ของนักศึกษาต่างชาติ มี
กิจกรรมโครงการตักบาตรในวันสาคัญทางศาสนา (สกอ.6.1-2.5) เช่น โครงการวันมาฆบูชา โครงการวันวิสาขบูชา โครงการ
วันอาสฬหบูชา และมีการนิมนต์พระมาและจัดให้มีการตักบาตรในทุกวันพุธสาหรับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน (สกอ.
6.1-2.6) อีกทั้งยังมีกิจกรรมโครงการเนื่องในวันสงกรานต์ให้กับนักศึกษา (สกอ.6.1-2.7)และมีพิธีรดน้าดาหัวเนื่องในวัน
สงกรานต์ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาของสถาบัน และมีโครงการรับน้องพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษา และมีโครงก าร
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนิด้า –AIT (สกอ.6.1-2.8) และสถาบันยังได้จัดกิจกรรมกฐินพระราชทาน (สกอ.6.1-2.9) และให้
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย
ระดับคณะ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา ดังนี้
การบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน เช่น กิจกรรมสัมมนาวิชาการ
นานาชาติระดับปริญญาเอกด้านรัฐประศาสนศาสตร์ The Fourth Asian Public Administration Network Doctoral
Student (APANDS 2010) ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2553 ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ซึ่งการสร้างเครือข่ายการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับปริญญาเอกระหว่างคณะรัฐประศาสน
ศาสตร์และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย โดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์เป็นเจ้าภาพหลักและมหาวิทยาลัยเกาหลี ร่วม
เป็นเจ้าภาพในการจัดงานสัมมนา คณะได้จัดทาเว็บไซต์สาหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้
นักศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียเข้าร่วมนาเสนอผลงานทางวิชาการ โดยมีนักศึกษาของคณะ
ระดับปริญญาเอกเข้าร่วมนาเสนอผลงาน จานวน 6 คน
ในการจัดเตรียมงานในฐานะเจ้าภาพหลักคณะได้ออกแบบหน้าเว็บไซต์ที่แสดงให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมไทย รวมถึง
การตกแต่งบรรยากาศการจัดงานและเอกสารประกอบการสัมมนาที่สะท้อนให้นักศึกษาชาวต่างชาติทราบและรู้จักขนบธรรม
ประเพณีไทย
นอกจากนี้ นักศึกษาผู้เข้าร่วมนาเส นอผลงานได้นาผลงานวิจัยที่เป็นกรณีศึกษาในประเทศของตนเองมานาเสนอ
ซึ่งจะสะท้อนถึงประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศทาให้ผู้เข้าฟังการสัมมนาได้รับทราบและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการส อน
และกิจกรรมนักศึกษา โดยจัด โครงการต่าง ๆ เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม อาทิเช่น โครงการศึกษาและพัฒนา
จริยธรรมวิชา HR 6003 จริยธรรมองค์การ เพื่อพัฒนานักศึกษาในรายวิชาจริยธรรมองค์การ ให้มีจิตคุณธรรม และ
พฤติกรรมจริยธรรม โดยการเยี่ยมเยียน บริจาค และจัดกิจก รรมให้เด็กกาพร้ าและเด็กยากจน ที่วัดสระแก้ว อ .ปุาโมก
อ่างทอง กิจกรรมที่ได้ดาเนินการได้แก่ รวบรวมสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธา จัดรูปแบบกิจกรรมแก่เด็ก ๆ เดินทางไปเยี่ยมเยียน
และมอบสิ่งของแก่เด็ก จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมแก่เด็ก และฟังการบรรยายธรรมจาก ดร .พระมหาไพเราะ จิตตฺสีโล
เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว ในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2554 (สกอ. 6.1-2.10)
คณะนิติศาสตร์มีการจัดกิจกรรมที่ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน โดยจัดโครงการ
NITI Culture ประจาปีการศึกษา 2553 โดยมีกิจกรรมทัศนศึกษาศิลปะ ประวัติ ศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีไทย ณ นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2554 (สกอ.6.1-2.11)


เกณฑ์มาตรฐาน 3 มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
สถาบัน มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
เช่น มีการ
เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน ทาง
Website จดหมายข่าวนิด้า
จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ มีการส่ง E-mail แจ้งให้นักศึกษาทราบ และมีบริการข้อมูลข่าวสารทาง Social Network
(Twitter Face book) และมีการส่งข่าวต่อสื่อมวลชนในการ จัดกิจกรรมหรือบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
SAR2553
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ต่าง ๆ ต่อ สาธารณชน และมีการส่งจดหมายเชิญเข้าร่วมงานแก่บุคคลภายนอกและหน่วยงานต่าง ๆ และกลุ่มงานกิจการ
นักศึกษา ยังจัดให้มีห้องดนตรีไทยให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่ามาใช้บริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมอีกด้วย (สกอ.
6.1-3.1-12)
ระดับคณะมีการ เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซค์
ของคณะ เช่น คณะรัฐประศาสน ศาสตร์ http://gspa.nida.ac.th หรือ คณะภาษาและการสื่อสาร http://lc.nida.ac.th
และคณะรัฐประศาสนศาสตร์มีการเผยแพร่กิจกรรม หรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมผ่าน บอร์ดประชาสัมพันธ์
หน้าประตูลิฟท์คณะ ทีวีประชาสัมพันธ์ ชั้น 7 ชั้น 9 และชั้น 10 และมีการนาศิลปะวัฒนธรรมไทยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการ
ทาหน้า web page ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
คณะบริหารธุรกิจ ดาเนินการโดยการสร้างบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรมในคณะ ฯ ตามวาระและโอกาสต่าง ๆ
อาทิ กิจกรรมสรงน้าพระในวันสงกรานต์ พิธีไหว้ครู กิจกรรมลอยกระทง การแสดงมุทิตาจิตต่ออาจารย์ ฯลฯ และทาการ
เผยแพร่กิจกรรมดังกล่าวสู่สาธารณชนโดยผ่านทาง website, การติดบอร์ดเผยแพร่รูปถ่ายกิจกรรมบริเวณที่ทาการคณะ ชั้น
8 ,บริเวณหน้าห้องเรียน ชั้น 9-10, บริเวณหน้าลิฟต์ ชั้น G แล L อาคารบุญชนะ อัตถากร (สกอ.6.1-3.1-13=บธ.สกอ.6.13.1)

เกณฑ์มาตรฐาน 4 มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานด้ านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
สถาบัน มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา เช่น มีการดาเนินการประเมินผลทุกโครงการที่จัดกิจกรรม และมีการติดตามผ ลการ
ดาเนินการในที่ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา (สกอ.6.1-4.1) เกี่ยวกับการจัดโครงการกิจกรรมนักศึกษาของทุก
คณะ และมีการรายงานสรุปผลการดาเนินงานในที่ประชุมกลุ่มงานกิจการนักศึกษา (สกอ.6.1-4.2) และสถาบันยังจัดให้มี
โครงการ ND 4000 (สกอ.6.1-4.3) โดยมีการบูรณาการให้นักศึกษาได้เรียนรู้ก่อนการเปิดภาคเรียนให้กับนักศึกษาทุกคน
และมีการจัดกิจกรรมโครงการพิธีไหว้ครู (สกอ.6.1-4.4) ที่มีการบูรณาการในการให้นักศึกษาราลึกถึงพระคุณครูผู้ประสิทธิ์
ประสาทวิชาให้กับนักศึกษา และมีกิจกรรมการรดน้าขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ (สกอ.6.1-4.5) ให้นักศึกษาทุกคณะได้ขอพร
จากคณาจารย์ เป็นต้น
คณะรัฐประศาสนศาสตร์มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณางานด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอน โดยมีการจัดทาสารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจาคณะครั้งที่ 7/2553
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2553 นอกจากนี้ นักศึกษาชาวต่างชาติที่เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ส่ง e-mail แสดงความประทับใจใน
การประชุมมาด้วยเป็นจานวนมาก (สกอ. 6.1-4.5)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา เช่น มีการดาเนินการประเมินผลโครงการที่จัดกิจกรรม (สกอ.
6.1-4.6) และในระบบสถาบันมีการติดตามผลการดาเนินการในที่ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา เกี่ยวกับการจัด
โครงการกิจกรรมนักศึกษาของทุกคณะ และมีการรายงานสรุปผลการดาเ นินงานในที่ประชุมกลุ่มงานกิจการนักศึกษา และ
สถาบันยังจัดให้มีโครงการ ND 4000 โดยมีการบูรณาการให้นักศึกษาได้เรียนรู้ก่อนการเปิดภาคเรียนให้กับนักศึกษาทุกคน
และมีการจัดกิจกรรมโครงการพิธีไหว้ครู (สกอ.6.1-4.7) ที่มีการบูรณาการในการให้นักศึกษาราลึกถึงพระคุณครูผู้ ประสิทธิ์
ประสาทวิชาให้กับนักศึกษา ให้นักศึกษาได้ขอพรจากคณาจารย์ เป็นต้น

เกณฑ์มาตรฐาน 5 มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
สถาบัน มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา เช่น สถาบันมีการนาสรุปผลการดาเนินงานของสถาบันและคณะ มาพิจารณาทบทวน
เพื่อนาไปปรับปรุงนโยบายในปีต่อไป ตามกระบวนการ PDCA และมีการนาผลการประเมิน (สกอ. 6.1-5.1) ทื่ได้จัดกิจกรรม
ไปแล้วนาเข้าที่ ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา (สกอ.6.1-5.2) ทุกคณะเกี่ยวกับการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาเพื่อประเมินและปรับปรุงในการจัดกิจกรรมนักศึกษาใน
ปีการศึกษาต่อไป
SAR2553
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คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้นาผลการประเมินการจัดกิจกรรม APANDS 2010 ไปปรับปรุงการบูรณาการด้าน
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ EROPA 2011 และการจัดกิจกรรม
สัมมนาวิชาการและกิจกรรม Homecoming day ของนักศึกษาจะมีการกาหนด theme การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการการ
สร้างบรรยากาศแบบวัฒนธรรม ไทย เช่น เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2554 มีการตกแต่งสถานที่การจัดสัมมนาวิชาการ
Homecoming day เป็นกระท่อมมุงหลังคาจากและบรรยากาศไทยแบบย้อนยุค ส่วนภาคกลางวัน มีขบวนพาเหรดแต่งกาย
แบบไทยและการแสดงพื้นเมืองในสนามการแข่งขันกีฬา และสาหรับงานกิจกรรมภาคกลางคืนจะมีการแสด งศิลปวัฒนธรรม
พื้นเมืองของนักศึกษาส่วนภูมิภาค กาหนดชื่องาน “รศ. ชื่นบาน สานสัมพันธ์ งานคืนถิ่น ” รูปแบบจัดงานจาลองการ
ผสมผสานวิถีไทยและเทคโนโลยี และวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทย (สกอ.6.1-5.3=รศ.สกอ.6.1-5.1)
คณะบริหารธุรกิจ มีการการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาก ารงานดานทานุบารุงศิลปะและวั ฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอน โดยมีการปรับกิจกรรม /หัวข้อ ในการทา Case Study และ/หรือ Business Plan (สกอ.6.15.4= บธ.สกอ.6.1-5.1) และนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรม
นักศึกษา โดยทา การปรับปรุงแผนการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมในแผนปฏิบัติงานประจาปี
งบประมาณถัดไป (สกอ.6.1-5.5=บธ.สกอ 6.1-5.2)

เกณฑ์มาตรฐาน 6 มีการกาหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ
สถาบันมีการกาหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
เช่น สถาบันมีการจัดโครงการประกวดภาพถ่ายกิจกรรมส่งเสริมและวัฒนธรรมโดยจัดประกวดภาพจิตรกรรม และภาพถ่าย
เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย (สกอ.6.1-6.1) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านจิตรกรรมและภาพถ่ายร่วมเป็นกรร มการตัดสิน เช่น การ
จัดโครงการมุทิตาจิต 85 ปี อังคาร กัลยาณพงศ์ โดยในงานได้เชิญเลขาธิการกองทุนสิปปปชา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการ
จัดงานและอุดมคติทางสังคมของท่านอังคาร กัลยาณพงศ์ ซึ่งเป็นศิลปินที่มีการยอมรับในระดับชาติ และมีการแสดงบรรเลง
ดนตรีไทยจากคณาจารย์ขอ งสถาบัน และมีการอ่านบทกวีจากผู้มีชื่อเสียง เช่น กวีน้อยเมืองนคร อาจารย์สกุล บุณยทัต
อาจารย์บุญธรรม เทอดเกียรติชาติ แสดงหนังตะลุง และมีการเสวนาในหัวข้อ “ทาอย่างไรจะรักษาอุดมคติไว้ได้อย่างมั่นคง ”
โดยมีผู้ร่วมเสวนา คืออาจารย์เทพศิริ สุขโสภา คุณณัฐกานต์ ลิ่มสถ าพร และมีการฉายหนังสั้นของอาจารย์สุชาติ สวัสดิ์ศรี
และมีการสีไวโอลินจากอาจารย์แนบ โสตถิพันธุ์ และมีคุณจีระนันท์ พิตรปรีชา กวีซีไรต์ อ่านบทกวีและเล่นดนตรี และมี
อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กวีซีไรต์อ่านบทกวีและบรรเลงดนตรี โดยอาจารย์ธนิส ศรีกลิ่นดี ร่วมกับวง คันนายาว ซึ่งเป็น
การสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติโดยสถาบันมีการจัดโครงการ
และมีกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมดังกล่าวและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่และ
ตกแต่งอาคารต่าง ๆ ของสถาบัน และนาจิตร กรรมไทยมาตกแต่งอาคารสถานที่ต่าง ๆ ของสถาบัน และสถาบันมีรายการ
โทรทัศน์ปัญญาแผ่นดิน (สกอ.6.1-6.2) และรายการที่นี่เสรีไทย (สกอ.6.1-6.3) เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่คนดีของแผ่นดิน
และมีการจัดโครงการงานครบรอบการเผยแพร่ผลงานกิจกรรมนิทรรศการจากบุคคลภายนอก อีกทั้งกลุ่ม
งานกิจการ
นักศึกษา กองงานผู้บริหารมีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้กับการสร้างบรรยากาศภายในอาคารกีฬาและสโมสร
นักศึกษา เช่น การนากลิ่นที่สกัดจากตะไคร้มาปรับอากาศในห้องน้า และห้องฟิตเนส อีกด้วย (สกอ. 6.1-6.4)
ผลประเมิน
รายการ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ์
การบรรลุเป้าหมาย
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ปี 2553
ประเมินตนเอง
กรรมการประเมิน
5 ข้อ
6 ข้อ
6 ข้อ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ
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รายการหลักฐาน
สกอ.6.1-1.1
สกอ.6.1-1.2
สกอ.6.1-1.3
สกอ.6.1-1.4
สกอ.6.1-1.5
สกอ.6.1-1.6
สกอ.6.1-2.1
สกอ.6.1-2.2
สกอ.6.1-2.3
สกอ.6.1-2.4
สกอ.6.1-2.5
สกอ.6.1-2.6
สกอ.6.1-2.7
สกอ.6.1-2.8
สกอ.6.1-2.9
สกอ.6.1-3.1
สกอ.6.1-3.2
สกอ.6.1-3.3
สกอ.6.1-3.4
สกอ.6.1-3.5
สกอ.6.1-3.6
สกอ.6.1-3.7
สกอ.6.1-3.8
สกอ.6.1-3.9
สกอ.6.1-3.10
สกอ.6.1-3.11
สกอ.6.1-3.12
สกอ.6.1-3.13
สกอ.6.1-4.1
สกอ.6.1-4.2
สกอ.6.1-4.3
สกอ.6.1-4.4
สกอ.6.1-4.5
สกอ.6.1-5.1
สกอ.6.1-5.2
สกอ.6.1-5.3
สกอ.6.1-5.4
สกอ.6.1-5.5
สกอ.6.1-6.1
สกอ.6.1-6.2
สกอ.6.1-6.3
สกอ.6.1-6.4
SAR2553

โครงสร้างกองงานผู้บริหาร
แผนการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
แผนบริหารงบประมาณด้านทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม
ข้อบังคับสโมสรนักศึกษาและข้อบังคับชมรมต่างๆ
คาสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2553
เอกสารงบประมาณของสถาบัน หมวดเงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา
มาตรการ/โครงการรณรงค์วัฒนธรรมตรงต่อเวลา
เอกสารเผยแพร่วัฒนธรรมตรงต่อเวลา
โครงการส่งเสริมจริยธรรมให้กับนักศึกษา
โครงการลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทย
โครงการตักบาตรในวันสาคัญทางศาสนาเช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสฬบูชา
ภาพถ่ายการตักบาตรทุกวันพุธ
โครงการเนื่องในวันสงกรานต์
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนิด้า-AIT
โครงการกฐินพระราชทานของสถาบันฯ
เอกสารและวารสานต่างๆที่เผยแพร่กิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มีการเผยแพร่ข้อมูลทาง Website
จดหมายข่าวนิด้า
จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์
การแจ้งข่าวสารให้นักศึกษาทราบผ่านทางอีเมล์
การให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านทาง Social Network (Twitter Face Book)
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน
ส่งจดหมายเชิญร่วมงานแก่บุคคลภายนอก
ภาพถ่ายห้องชมรมดนตรีไทย
โครงการมุทิตาจิต 85 ปี อังคาร กัลยาณพงศ์
กาหนดการโครงการมุทิตาจิต 85 ปี อังคาร กัลยาณพงศ์
เอกสารการส่งบุคลากรเข้าร่วมงานโครงการมุทิตาจิต 85 ปี อังคาร กัลยาณพงศ์
รูปถ่ายการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมปฐมนิเทศ พิธีไหว้ครู การผูกข้อมือรับน้องใหม่พิธีบายศรีสู่
ขวัญ กิจกรรมลอยกระทง กิจกรรมสงกรานต์ กิจกรรมงานปีใหม่ ฯลฯ (บธ.สกอ 6.1-3.1)
รายงานการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา
รายงานสรุปผลการดาเนินงานในที่ประชุมกลุ่มงานกิจการนักศึกษา
โครงการ ND 4000 ของสถาบันฯ
โครงการพิธีไหว้ครู ภาพถ่ายและแบบประเมินผลโครงการและรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการเนื่องในวันสงกรานต์ ภาพถ่ายและแบบประเมินผลโครงการและรายชื่อจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
รายงานสรุปผลการประเมินด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
รายงานประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา
ภาพกิจกรรมงาน Homecoming day 2011 (รศ.สกอ.6.1-5.1)
ตัวอย่าง Case Study & Business Plan (บธ.สกอ 6.1-5.1)
แผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2554 ของคณะบริหารธุรกิจ (บธ.สกอ 6.1-5.2)
โครงการประกวดภาพจิตรกรรมและภาพถ่าย
เอกสารรายการโทรทัศน์ปัญญาแผ่นดิน และรายการที่นี่เสรีไทย
เอกสาร/CD รายการที่นี่เสรีไทย
ภาพถ่ายการจุดสปาในห้องน้าและห้องฟิตเนสของอาคารกีฬาและสโมสรนักศึกษา
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องค์ประกอบ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ 7.1
: ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
สภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน มีส่วนสนับสนุนที่สาคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของสถาบัน โดยเป็น
ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นาที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และกากับดูแล ติดตามผลการดาเนินงานของ
สถาบันไปในทิศทางที่ถูกต้อง ทาให้สถาบันเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว
ในรอบปีการศึกษา 2553 มีผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานครบ 7 ข้อ ได้แก่

เกณฑ์มาตรฐาน 1 สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้า
1.1 สภาสถาบันได้รับการชี้แจ งและทาความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน จาก
คู่มือการปฏิบัติงานของสภาสถาบัน (ฉบับปรับปรุง ก .พ.54) ซึ่งระบุอานาจหน้าที่ของสภาสถาบันตามพระราชบัญญัติ
สถาบัน และตามที่ได้ รับมอบอานาจมาจากหน่วยงานภายนอก แนวทางการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ และการประเมิน
ตนเอง (สกอ.7.1-1) นอกจากนี้ยังได้รับทราบทิศทางก ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ กรอบทิศทางการพัฒ นา
สถาบัน และอัตลัก ษณ์ของสถาบัน จากเรื่องที่ฝุายบริหารสถาบันนาเสนอเพื่อทราบ และเสนอเพื่อพิจารณาต่าง ๆ ในการ
ประชุมสภาสถาบันหลายวาระ เช่น ในการประชุมครั้งที่ 6/2553 วาระ 6.2 เรื่อง “การจัดตั้งสานักงานสภามหาวิทยาลัย :
แนวคิด ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดี ” วาระ 5.12 เรื่อง “การร่วมเป็นสมาชิก สมาคมสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย” และ ครั้งที่ 2/2554 วาระ 5.4 เรื่อง “การกาหนดตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และตัวบ่งชี้จุดเน้น จุดเด่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2553” (สกอ.7.1-2)
1.2 กรรมการสภาสถาบันกากับดูแลสถาบันไปสู่ทิศทางที่กา หนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถาบันและสภาสถาบัน
โดยกาหนดให้มีการประชุมสภาสถาบันวาระปกติอย่างน้อย 2 เดือนครั้ง หรือปีละ 6 ครั้ง เพื่อกากับติดตามผลการดาเนินงานที่
สาคัญตามภารกิจหลักของสถาบัน โดยเฉพาะด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการเงินและงบประมาณ
และอาจให้มีการประชุมวาระพิเศษเพื่อกากับติดตามงานเชิงนโยบาย ในเดือนที่ไม่มีการประชุมปกติ ในรอบปีที่ผ่านมาได้มี
การประชุมสภาสถาบันวาระปกติ จานวน6 ครั้ง และการประชุมวาระพิเศษ จานวน5 ครั้ง (สกอ.7.1-2)
และเพื่อให้การดาเนินงานของสภาสถาบันมีความสอดคล้องกั บทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ
รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก สภาสถาบันในการประชุมครั้งที่ 2/2554 (พิเศษ) วาระ 5.1 ได้ให้ความเห็นชอบ
ระบบการกากับติดตามและประเมินตนเองของสภาสถาบัน เพื่อพัฒนากระบวนการทางานของสภาสถาบัน และการกากับ
ดูแลขับเคลื่อนสถาบันของสภาสถาบันให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผล อันจะนาไปสู่การ
พัฒนาและปรับ ปรุงการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทาเป็นประกาศสภาสถาบัน ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 (สกอ.
7.1-3)สาระสาคัญในประกาศกาหนดให้สภาสถาบันมีระบบกากับติดตาม ดังนี้
1) สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของสภาสถาบัน และกากับดูแลสถาบันไปสู่ทิศทางที่
กาหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารและสภาสถาบัน และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ รวมทั้ง
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
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2) สภาสถาบัน กาหนดให้มีการประชุมสภาสถาบันว าระปกติอย่างน้อย 2 เดือนครั้ง หรือปีละ 6 ครั้ง เพื่อ
กากับติดตามผลการดาเนินงานที่สาคัญตามภารกิจหลักของสถ าบัน โดยเฉพาะด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงาน
บุคคล ด้านการเงินและงบประมาณ และอาจให้มีการประชุมวาระพิเ ศษเพื่อกากับติดตามงานเชิงนโยบาย ในเดือนที่ไม่มี
การประชุมปกติ โดยให้สถาบันจัดทารายงานผลการดาเนินงานที่สาคัญในด้านต่าง ๆ เสนอสภาสถาบัน เ ป็นประจาตาม
ระยะเวลาที่ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ ที่งานนั้น ๆ กาหนด
3) สภาสถาบัน อาจแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทางาน ทาหน้าที่ในการกลั่นกรอง
ติดตาม และตรวจสอบผลการดาเนินงานของสถาบัน
4) สภาสถาบันเปิดให้มีช่องทางสื่อสารถ่ายทอดนโยบายและผลการปฏิบัติงานของสภาสถาบันไปยังประชาคม
และสาธารณชน เพื่อความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5) ให้เลขานุการสภาสถาบัน จัดทารายงานการสังเคราะห์มติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ตัดสินใจของสภาสถาบัน เสนอสภาสถาบันทุก 6 เดือน
และให้มีระบบการประเมินตนเองของสภาสถาบัน ดังนี้
1) ให้มีการประเมินตนเองของสภาสถาบัน เป็นประจาทุกปี ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ
2) ให้นายกสภาสถาบัน แต่งตั้งคณะกรรมกา รประเมินตนเอง จากกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
ประธานกรรมการ และกรรมการอีก 2 ราย โดยมี เลขานุการสภาสถาบัน เป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการประเมินตนเองพิจารณารายงานการประเ มินตนเอง และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จัดทา
รายงานสรุป วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่คว รพัฒนา และข้อเสนอแนะ แล้วส่งผลการประเมินให้นายกสภาสถาบันพิจารณา
ดาเนินการต่อไป
1.3 มีการเปิดเผยประวัตินายกสภาสถาบัน กรรมการ สภาสถาบัน และผู้บริหารระดับสูง บนเว็บไซต์สถาบัน
www.nida.ac.th และสถาบันอยู่ในระหว่างการจัดทาเว็บไซต์สภาสถาบันโดยเฉพาะ มีการประเมินตนเองของสภาสถาบัน
(รายบุคคล) ทุกสิ้นปีงบประมาณ โดยในปีงบประมาณ 2553 สภาสถาบันเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินเดิมของปีที่ผ่านมา และ
มีการรายงานผลการประเมินให้ที่ประชุมสภาสถาบันทราบ ครั้ง ที่ 9/2553 (พิเศษ) วาระที่ 6.2 ซึ่งผลการประเมินโดยรวม
เฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างดีมาก (4.16) นอกจากนี้ ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสภาสถาบันเป็นครั้งแรก
ตามคาสั่ง สถาบัน ที่ 280/2554 ลงวันที่ 25 เมษายน 2554 (สกอ.7.1-4) โดยมีนายสวัสดิ์ โชติพานิช กรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ และนายสม ศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ รองอธิการบดีฝุายบริหาร (เลขานุการสภาส ถาบัน ) เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่ง
คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ดาเนินการประเมินตนเองในภาพรวม (ประเมินผลการดาเนินงานขอ งสภาสถาบัน ตาม เกณฑ์
ตัวบ่งชี้ สมศ .12) แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 และรายงานผลการประเมินในการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่
6/2554 (พิเศษ) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554

เกณฑ์มาตรฐาน 2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในกา รวางแผนกลยุทธ์ มีการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
สถาบัน
2.1 ผู้บริหารและสภาสถาบัน มีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและจัดทาวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และ
นาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจน
สถาบันจัดทาแผนพัฒนาระยะยาว 15 ปี สถาบันบั ณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ .ศ.2551-2565 เพื่อเป็นแผนชี้นา
ทิศทางและเปูาหมายการพัฒนาสถาบัน เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบันทุกฝุาย โดยแผนดังกล่าวได้
กาหนดปรัชญา ปณิธาน ค่านิยมร่วม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ เสนอที่ประชุม ทคอ.แผน, ที่ประชุม ทคอ.
และที่ประชุมสภาสถาบัน ได้ให้ข้อเสนอแนะแผนพัฒนาฯ หลายครั้ง ก่อนอนุมัติ ในการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 3/2552
วันที่ 31 มีนาคม 2552 วาระที่ 4.2
ต่อมาสถาบันได้จัดทาแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ.2553–2556) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อย่างเป็นระบบครบ
วงจร ตั้งแต่การกาหนดนโยบาย การจัดทาแผน การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล และแผนกลยุทธ์ฯ
ดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม ทคอ.แผน ครั้งที่ 12/2553 วันที่ 8 ธันวาคม 2553 ที่ประชุม ทคอ. ครั้งที่
2/2554 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 และที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 2/2554 (พิเศษ) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
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นอกจากนั้น สถาบันยังมีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ.2553–2556) เป็นแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ซึ่งประกอบไปด้วย ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เปูาหมายตัวชี้วัด โครงการ และงบประมาณ
2.2 ผู้บริหารมี ระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ให้หน่วยงานและบุคลากรทุก
ระดับทราบและมีความเข้าใจร่วมกัน เพื่อกาหนดทิศทางและกากับการดาเนินงาน
ในการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ.2553–2556) และแผนปฏิบัติราชการประจาปี ผู้บริหารสถาบัน สื่อสารทา
ความเข้าใจกับผู้ ปฏิบัติงานทุกระดับ ทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง และผู้ให้การสนับสนุน ได้ตระหนักถึงการมีเปูาหมายร่วมกัน
โดยให้มีความรับผิดชอบในบทบาทและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และนาไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ เช่น ผู้บริหารพบประชาคม เช่น เรื่องโครงการสา ยไฟฟูาลงดินภายในสถาบัน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553 เป็นต้น
ผู้บริหารสถาบันแถลงผลงานประจาปี 2553 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2553 สัมมนาผู้บริหารสถาบัน ครั้งที่ 21 ประจาปี 2554
เรื่อง แผนที่ยุทธศาสตร์สู่การเป็นมหาวิ ทยาลัยระดับโลก เมื่อวันที่ 28–29 มกราคม 2554 (สกอ.7.1-5) ผู้บริหารสถาบัน
ตรวจเยี่ยมคณะ รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน และยังมีที่ประชุมต่าง ๆ คอยติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงาน ได้แก่ ที่ประชุม ทคอ.แผน, ที่ประชุม ทคอ.การบริหาร , ที่ประชุม ทคอ.การศึกษา , ที่ประชุมผู้บริหารฝุาย
อานวยการ (ทบอ.), ที่ประชุม ทคอ., ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กบค.) และที่ประชุมสภาสถาบัน
ส่วนระดับคณะ/สานัก จะมีระบบและกลไกการถ่ายทอด กากับ ติดตามและประเมินผลภายในของแต่ละคณะ /
สานัก เช่น ที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ /สานัก ที่ประชุมอาจารย์คณะ ก่อนรายงานผลการดาเนินงานให้สถา บัน
ทราบ นอกจากนั้น สถาบันเล็งเห็นถึงความสาคัญของการถ่ายทอดแผนการดาเนินงาน การกากับ ติดตาม และประเมินผล
อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน จึงจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับ
ผู้บริหารหน่วยงาน
2.3 สถาบันได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันอย่างต่อเนื่อง โดย
มีสานักการศึกษาระบบสารสนเทศเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ภายในสถาบัน ซึ่งสานักได้พัฒนาระบบและบริการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัย ระบบสารสนเ ทศที่พัฒนาขึ้น
แบ่งประเภทได้ ดังนี้
- ระบบสารสนเทศสาหรับงานด้านการปฏิบัติงาน (Transaction Processing Systems) ได้แก่ ระบบงานด้าน
บุคลากร ระบบงานด้านบัญชี การเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการรับสมัครสอบ ระบบ
ลงทะเบียน ระบบการจองใช้ทรัพยากร เป็นต้น
- ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล (Group Support Systems) ได้แก่ ระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการติดต่อสื่อสารภายใน (Internal Communication System: ICS) ระบบการประชุมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
- ระบบสารสนเทศที่ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร (Decision Support Systems) ได้แก่ ระบบคลังข้อมูลและ
Business Intelligence (สกอ.7.1-6)
สถาบันสามารถนาข้อมูลจากระบบต่าง ๆ มาใช้ในการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในแผน
กลยุทธ์ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และนาข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อการตัดสินใจในการปรับแผน
กลยุทธ์ 4 ปี (ครั้งที่ 8/2553 วาระ 5.8 ครั้งที่ 2/2554 วาระ 5.4) ทั้งนี้ สถาบันเล็งเห็นความสาคัญเป็นอย่างมาก จึง
จัดจ้างบริษัท ฟูจิตสึ บิสซิเนส (ประเทศไทย) จากัด มาพัฒนาสถาบัน เพื่อเป็นสถาบันการศึกษ าระดับมาตรฐานโลก (การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน IT)

เกณฑ์มาตรฐาน 3 ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดาเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
3.1 ผู้บริหารมีการกากับติดตามผลการนานโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในการประชุมผู้บริหารระดับต่าง
ๆ ได้แก่ ที่ประชุม ทคอ.แผน ซึ่งมีรองอธิการบดีฝุายวางแผน เป็นประธาน รองอธิการบดีฝุายวิชาการ รองอธิการบดีฝุาย
บริหาร ผู้บริหารของคณะ/สานัก และผู้อานวยการกอง/สานักงาน โดยมีอานาจหน้าที่ 1.จัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบั ติ
การ กากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน รวมทั้งกาหนดแนวทางการจัดทางบประมาณเพื่อให้มี ความ
สอดคล้องกับแผนของสถาบัน 2.ทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของสถาบัน จัดทาตัวชี้วัด กากับ และ
ติดตามการดาเนินการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ 3. กากับ ติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัยตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน จัดประชุมทุกวันพุธแรกของเดือน หรือ 12 ครั้งต่อปี และรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงาน ต่อ ที่
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ประชุม ทคอ. โดยอธิการบดีเป็นประธาน รองอธิการบดีฝุายวิชาการ รองอธิการบดีฝุายบริหาร รองอธิการบดีฝุายวางแผน
ผู้บริ หารของคณะ /สานัก และผู้อานวยการกอง /สานักงาน จัดประชุมทุกวันพุธที่สองของเดือน หรือ 12 ครั้งต่อปี และ
รายงานต่อที่ประชุมสภาสถาบัน อย่างน้อย 2 เดือนครั้ง หรือปีละ 6 ครั้ง ซึ่งมีนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นนายก
สภาสถาบัน และยังมีคณะกรรมการจากภายนอกสถาบัน แ ละคณะกรรมการภายในสถาบัน เพื่อกากับติดตามผลการ
ดาเนินงานที่สาคัญตามภารกิจหลักของสถาบัน โดยเฉพาะด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการเงินและ
งบประมาณ นอกจากนั้นยังมีการประชุมวาระพิเศษ เพื่อกากับติดตามงานเชิงนโยบาย ในเดือนที่ไม่มีการประชุมตามปกติ
โดยสถาบันจะจัดทารายงานผลการดาเนินงานที่สาคัญในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
นอกจากนั้นยังมีที่ประชุมอื่น ๆ คอยกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ ที่ประชุม
ทคอ.บริหาร มีอานาจหน้าที่ในการพิจารณานานโยบายทางด้านการบริ หารไปสู่การปฏิบัติ และประสานการปฏิบัติงาน
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในสถาบันให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งมีรองอธิการบดีฝุายบริหาร เป็นประธาน , ที่ประชุม
ทคอ.การศึกษา, ที่ประชุมผู้บริหารฝุายอานวยการ มีอานาจหน้าที่ 1.นานโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารของสถาบัน ที่
เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติ 2.การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์การตามนโยบายของสถาบัน 3.พัฒนาระบบบริหารจัดการงาน
สนับสนุนให้มีประสิทธิภาพและประ สิทธิผล 4.ควบคุม ดูแล กากับและติดตามการดาเนินการให้เป็นไปตามระเ บียบและ
ข้อบังคับของทางราชการ 5.ควบคุม ดูแล กากับและติดตามการดา เนินการให้เป็นไปตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
สถาบัน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6.ดาเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม 5 ส. 7.ดาเนินการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ ซึ่งมีอธิการบดี เป็นประธาน และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มีอนาจหน้าที่ 1.พิจารณากาหนด
นโยบายและแผนการบริหารงานบุคคลของสถาบัน 2.พิจารณากาหนดกรอบอัตรากาลัง การกาหนดตาแหน่งของข้าราชการ
และพนักงานสถาบัน 3.พิจารณาดาเนินการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดา รงตาแหน่งข้าราชการและพนักงาน
4.พิจารณาบรรจุแต่งตั้งข้าราชการตั้ งแต่ระดับ 9 ลงมา และพนักงาน 5.พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนตาแหน่งข้าราชการและ
พนักงาน 6. พิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัยกับข้าราชการและพนักงาน 7. พิจารณา
กลั่นกรองและให้ความเห็นชอบข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เป็นต้น ซึ่งมีอธิการบดี เป็นประธาน
สาหรับคณะ ผู้บริหารสถาบันก็ให้ความสนใจในการกากับ ติดตาม ผลการดาเนินงาน ซึ่งจะไปตรวจเยี่ยมคณะ รอบ
6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน เพื่อรับทราบผลการดาเนินงาน และปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน ส่วนคณะ/
สานัก ก็มีการกากับ ติดตามประเมินผลผ่านที่ประชุมคณะ/สานัก ก่อนรายงานผลการดาเนินงานให้สถาบันทราบ
รายงานผลต่อที่ประชุม ทคอ. ทุกไตรมาส เพื่อรับทราบความก้าวหน้าในการดาเนิ นงานเป็นระยะ ๆ รวมทั้งส่ง
ข้อมูลย้อนกลับให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปในแนวทางที่เหมาะสม
3.2 ผู้บริหารมีการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และประเมินผลการดาเนินงาน และรับทราบปัญหาอุปสรรค (กาหนดการ
ภาพกิ จกรรมการตรวจเยี่ยม และรา ยงาน) มีการจัดสัมมนาผู้บริหารประจาปี 2553 เรื่อง แผนที่ยุทธศาสตร์สู่การเป็น
มหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) เมื่อวันที่ 28–29 มกราคม 2554 ผู้บริหารพบประชาคม เกี่ยวกับ
โครงการสายไฟฟูาลงดินภายในสถาบัน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553
3.3 สถาบันได้สร้ างระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยนา
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ซึ่งตัวชี้วัดต่าง ๆ ได้มาจากเวทีการระดมสมองร่วมกันของ
บุคลากรแต่ละกลุ่มประเภท รวมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อ ง เช่น คาสั่ง สถาบัน ที่ 599/2553 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะทางานจัดทาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติของผู้ดารงตาแหน่งบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงวั นที่ 31 สิงหาคม
2553 และคาสั่ง สถาบีน ที่ 621/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานจัดทาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของคณบดี สถาบันบั ณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ ลงวันที่ 7 กันยายน 2553 (สกอ.7.1-4) โดยระบบดังกล่าวได้มีการรายงานความก้าวหน้าในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กบค.) ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2553 และ ครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่
13 ตุลาคม 2553 (สกอ.7.1-7) และจัดทาเป็นข้อบังคับ และประกาศสถาบันที่เกี่ยวข้อง จานวน 4 ฉบับ ดังนี้
1) ข้อบังคับ สถาบัน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารและผู้ดารง ตาแหน่ง
วิชาการซึ่งไม่ได้ดารงตาแหน่งบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.ศ.พ2553 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
2) ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารฝุายอานวยการ หัวหน้า
กลุ่มงาน และผู้ปฏิบัติงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับที่ 1) และ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2553 และ 9
มีนาคม 2554 ตามลาดับ
ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันมีวัตถุประสงค์เพื่อนาผลการประเมินไปใช้ในกรณีต่าง ๆ ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้น
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2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถบรรลุเปูาหมายขององค์การ
3. ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน (นามาใช้จริงใน การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน
รอบ 1 เมษายน 2554)

เกณฑ์มาตรฐาน 4 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อานาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
4.1 สถาบันมีระบบการสื่อสาร 2 ทาง โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ทคอ.ด้านต่าง ๆ คณะกรรมก าร
คณะอนุกรรมการ และคณะทางาน เพื่อให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัด การ มีกิจกรรมผู้บริหารพบ
ประชาคม เป็นเวทีให้บุคลากรแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง (สกอ.7.14 คาสั่งสถาบันที่ 236/2550 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2550, ที่ 201/2552 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2552, ที่ 123/2553 ลงวันที่ 12
มีนาคม 2553, ที่ 239/2553 ลงวันที่ 9 เมษายน 2553, ที่ 885/2553 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553) มีสภาคณาจารย์
สโมสรบุคลากร เพื่อเป็นตัวกลางสะท้อนปัญหาความต้องการ และทิศท างการพัฒนาสถาบั นของคณาจารย์และบุคลากรทุก
กลุ่ม มีการรับฟังความคิดเห็นผ่านทาง E-mail และกล่องรับความคิดเห็นที่ตั้งไว้ตามจุดสาคัญต่าง ๆ ภายในสถาบัน
4.2 สถาบันมีการมอบหมายอานาจตัดสินใจแก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติระดับถัดไป เพื่อเพิ่มความคล่องตัว เช่น
มอบอานาจให้รองอธิการบดี คณบดี ปฏิ บัติงานแทนอธิการบดี ตามคาสั่ง สถาบัน ที่ 783/2553 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2553
(สกอ.7.1-4)
4.3 ผู้บริหารมีการส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการ โด ยมีโครงการประกวดหน่วยงานดีเด่น ประกวดแนว
ปฏิบัติที่ดี กิจกรรม 5 ส เป็นต้น (สกอ.7.1-3)

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ
5.1 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้ในเรื่องยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่สากล ให้แก่บุคลากรทุกกลุ่ม ตั้งแต่
กลุ่มพนักงานใหม่ทั้งสายวิช าการและสายสนับสนุน และกลุ่มสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลา
หนึ่ง โดยผู้บริหารได้ร่วมกันถ่ายทอดยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สถาบันสู่สากล โดยจัดให้มีกิจกรรมและ
โครงการ ดังนี้
1) ผู้บริหาร : บุคลากรสายสนับสนุน ; โครงการฝึกอบรม หลัก สูตร การทางานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์สาหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน (Results Based Performing for support staff) รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2553 และรุ่นที่ 2
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2) ผู้บริหาร : บุคลากรสายวิชาการ ; โครงการเสวนา เรื่อง พนักงานสถาบันตาแหน่งวิชาการพบปะเสวนากับ
ผู้บริหารของสถาบัน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จานวน
35 คน โดยในวันดังกล่าวผู้บริหารได้พบปะเสวนากับพนักงานสถาบันตาแหน่งวิชาการเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ของพนักงานสถาบันตาแหน่งวิชาการในเรื่องการปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของสถาบัน ทุนสนับสนุนการ
วิจัย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การต่อสัญญาจ้าง และการผลิตผลงานเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติ ซึ่งหัวข้อที่ใช้ในการเสวนาข้างต้นเป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนสถาบันไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ใน
อีก 15 ปีข้างหน้า
3) ผู้บริหาร : บุคลากรสายสนับสนุนเข้าใหม่ ; โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2554
ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2553 โดยในวันที่ 23 ธันวาคม 2553 ผู้บริหารสถาบันได้พบปะ ให้โอวาท และให้ความรู้กับ
บุคลากรใหม่ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน จานวน 58 คน (สายวิชาการ จานวน 22 คน สายสนับสนุน จานวน 36 คน)
และได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ นโยบาย ค่านิยมร่วม ภารกิจ พันธกิจ และเปูาหมายของสถาบันเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสถาบันไปสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University)
4) ผู้บริหารสายสนับสนุน : บุคลากรสายสนับสนุน ; โครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับปรุงระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานสาหรับข้าราชการและพนักงานสถาบันสายสนับสนุน ” ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม –15
กันยายน 2553 โดยผู้บริหารสายสนับสนุนของสถาบัน ได้แก่ ผู้อานวยการสานัก/กอง และเลขานุการคณะ/สานัก ได้ร่วมกัน
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดทาตัวชี้วัด (KPI) การปฏิบัติงานตามกลุ่มงาน และตาแหน่ง ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน เพื่อ
ปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานสาหรับข้าราชการแ ละพนักงานสถาบันสายสนับสนุนที่ใช้อยู่เดิม ซึ่งทาให้
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สถาบันได้ตัวชี้วัด (KPI) หัวหน้ากลุ่มงาน จานวน 26 กลุ่มงาน และตัวชี้วัดกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน จานวน 29 ตาแหน่ง โดยตัวชี้วัด
(KPI) ได้ถูกนาไปใช้จริงในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนสาหรับข้ารา ชการ รอบการประเมิน 1 ตุลาคม
2553–31 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา และจะนาไปใช้กับพนักงานสถาบันทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน รอบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 1 เมษายน–30 กันยายน 2554
นอกจากนี้ สถาบันได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของสถาบันสู่ระดับหน่ วยงาน
และการจัดทา Strategy Map ของหน่วยงาน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2554 เพื่อทบทวนความรู้ เกี่ยวกับการจัดทา
แผนกลยุทธ์ การถ่าย ทอดแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ.2553–2556) สู่ระดับหน่วยงาน และการจัดทา Strategy Map ของ
หน่วยงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ควา มเข้าใจ และนาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5.2 ผู้บริหารทุกระดับนาหลักการจัดการความรู้มาใช้ เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ และการถ่ายทอด
ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน โดยสถาบันได้จัดทาโครงการ KM ทัง้ ในระดับสถาบัน และระดับหน่วยงาน (สกอ.
7.1-2 ครั้งที่ 10/2553 วาระที่ 5.11)

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
ผู้บริหารสถาบันยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารดาเนินงานของสถาบันไปสู่ทิศทางที่กาหนดร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหารสถาบันและสภาสถาบัน และมีการดาเนินการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ ดังนี้
1. หลักประสิทธิผล
สถาบันมีแผนยุทธศาสตร์ และผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุเปูาหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณการดาเนินงาน ทั้งนี้ ผลการดาเนินงานได้นาเสนอที่ประชุม ทคอ.แผน ครั้งที่ 5/2554 (รายละเอียดดูใน
ตัวบ่งชี้ 1.1)
2. หลักประสิทธิภาพ
สถาบันได้บริหารงานโดยยึดหลักแนวทางการกากับดูแลที่ดี เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร ทั้งด้าน
บุคลากร งบประมาณ ระยะเวลาการดาเนินงาน เพื่ อให้การปฏิบัติภารกิจของสถาบันเกิดความคุ้มค่า โดยสถาบันได้บริหาร
จัดการตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดีในด้านบุคลากร มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล มีการจัดทา
แผนอัตรากาลัง เพื่อให้อัตรากาลังสอดคล้องกับภาระงานของแต่ละหน่วยงาน มีแผนพัฒนาบุคลากรราย
บุคคล เพื่อให้
บุคลากรของสถาบันมีขีดสมรรถนะที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในด้านการบริหารงบประมาณ สถาบันได้
มีนโยบายในการจัดสรรงบประมาณแบบสมดุล เพื่อให้การใช้จ่ายอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์คุ้มค่า ในด้านระยะเวลา
การดาเนินงาน มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ อช่วยให้เกิดความรวดเร็ว และสะดวกแก่ผู้รับบริการ อาทิ การรับสมัครออนไลน์
การประเมินผลการสอนออนไลน์ เป็นต้น ในด้านการประหยัดทรัพยากร สถาบันได้จัดทาแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน มี
มาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น มาตรการประหยัดพลังงาน สืบเนื่องจากค่าใช้จ่ายด้า นสาธารณูปโภคของสถาบัน
โดยเฉพาะค่าไฟฟูามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการประหยัดพลังงานเป็นนโยบายของชาติ ทุกส่วนราชการต้องให้
ความสาคัญและเป็นผู้นาในการปฏิบัติให้เกิดผล สถาบันจึงได้ดาเนินโครงการมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟูาของสถาบัน
(สกอ.7.1-8) โดยมีวัตถุ ประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟูา ลดการสูญเสียและสิ้นเปลืองโดยไม่จาเป็น สร้าง
จิตสานึกและปรับพฤติกรรมให้ใช้อย่างรู้คุณค่า แผนงานและกิจกรรมที่ดาเนินการ คือ
1. จัดทาคู่มือในการประหยัดไฟฟูาเผยแพร่ทุกหน่วยงาน
2. จัดทาสื่อสิ่งพิมพ์/จุลสารประชาสัมพันธ์
3. เชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้
4. ปรับเปลี่ยนห้องบรรยายจากอาคารที่ใช้เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนมาใช้ที่อาคารสยามบรมราชกุมารีแทน
และจัดห้องบรรยายให้เหมาะสมกับจานวนนักศึกษา
5. ควบคุมเวลาเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ และไฟส่องสว่าง
6. สารวจอุปกรณ์ไฟฟูาที่มีอายุใช้งานนาน และปรับเปลี่ยนอุปกรณ์แบบประหยัดพลังงาน แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจาอาคารทุกอาคาร เพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง และมาตรการที่กาหนด
7. ระบบแสงสว่างส่วนกลางอาคารสยามบรมราชกุมารี มีระบบควบคุม ตั้งเวลาเปิด- ปิด ติดตั้งอุปกรณ์เครื่อง
AHU แต่ละชั้นเรียนเพื่อควบคุมอุณหภูมิ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ห้องเรียนดูแล
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8. ติดคาขวัญ/คาเตือน ตามห้องทางานทุกหน่วยงาน เพื่อกระตุ้นให้เกิดความรับผิดชอบในการใช้อย่างประหยัด
9. เคร่งครัดในการเปิด- ปิด เครื่อง Chiller เพื่อลดเวลาการทางานของเครื่อง และการควบคุมอุณหภูมิให้
เหมาะสม
10. วิเคราะห์หาสาเหตุของการเพิ่ม-ลด ค่าไฟฟูาในแต่ละเดือนรายงานให้ผู้บริหารทราบ
3. หลักตอบสนอง
มีการเปิดหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร การปิดหลักสูตร การเปิดหลักสูตรนอกที่ตั้ง เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน สังคมและทิศทางการพัฒนาประเทศ เช่น เปิดหลักสูตรใหม่ของคณะนิติศาสตร์ จานวน 1 หลักสูตร
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1 หลักสูตร คณะภาษาและการสื่อสาร 1 หลักสูตร และศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยว
แบบบูรณาการ 2 หลักสูตร (สกอ.7.1-2 ครั้งที่ 2/2554 วาระ 5.4–5.9) การเปิดหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
และเตรียมปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ จ.ชลบุรี ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ การปรับปรุงหลักสูตรเก่าให้มี
ความทันสมัย ซึ่งในการจัดทากรอบการขออนุมัติเปิดหลักสูตร หรือปรับปรุงหลักสูตร จะต้องผ่านกระบวนการสารวจข้อมูล
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลเทียบเคียงสถาบันอุดมศึกษาอื่น และประเมิ นความพอเพียงของทรัพยากรของ
สถาบันและคณะ เพื่อความยั่งยืนของหลักสูตร
4. หลักภาระรับผิดชอบ
ผู้บริหารและบุคลากรยึดหลักความรับผิดชอบ Social Responsibility ซึ่งปรากฏอยู่ในค่านิยมร่วม WISDOM
โดยบุคลากรทุกคนเป็นผู้ที่มีสานึกรับผิดชอบต่อสังคม คานึงถึงประโยชน์ส าธารณะ และร่วมกันทากิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
เช่น โครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ โครงการปลูกปุาที่ศูนย์การศึกษาสีคิ้ว และบ้านบึง โครงการปลูก
ปุาชายเลน จัดโดยสโมสรบุคลากร สพบ.
5. หลักความโปร่งใส
สถาบันตระหนักถึงความสาคัญของการเปิดเผยข้อมูลข่าว สารและสารสนเทศที่สาคัญของสถาบัน ทั้งข้อมูลทาง
การเงินและมิใช่ทางการเงิน ซึ่งมีความสาคัญต่อการบริหารงานและการตัดสินใจในการดาเนินการใด ๆ สาหรับผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝุาย สถาบันจึงได้ดาเนินการ ดังนี้
5.1 มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่งใส ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
5.1.1 มีการแสดงข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ : www.nida.ac.th ประกอบด้วย รายละเอียดของสถาบัน
ผู้บริหาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวการรับสมัครนักศึกษา การรับสมัครงาน และการให้บริการ
วิชาการ ตลอดจนมีการเผยแพร่ผลการดาเนินการ เช่น รายงานประจาปี รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา รายงานการ
ประชุมสภาวิชาการ และรายงานการประชุมสภาสถาบัน ให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลในทุกด้าน นอกจากนี้ ได้มีการเผยแพร่
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการประกวดราคา เว็บไซต์ของ
สถาบัน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
www.gprocurement.go.th รวมทั้งติดประกาศ ณ บอร์ดประกาศสอบราคาและประกวดราคาบริเวณด้านหน้ากองคลัง
และพัสดุ ชั้น 1 อาคารจอดรถ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่สนใจได้ทราบข้อมูลรายละเอียดอย่างเปิ ดเผย โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้
5.1.2 การประกาศรับสมัครพนักงานของสถาบันลงในหนังสือพิมพ์ และติดประกาศประชาสัมพันธ์ ตามบอร์ด
ต่างๆ รวมทั้งบอร์ดภายในลิฟท์ของอาคารต่างๆ ของสถาบัน
5.1.3 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของสถาบัน โดยจอระบบ LED และจอระบบ LCD ที่ติดตั้ ง
จานวน 20 จุดภายในสถาบัน
5.1.4 การจัดทาข่าวรายสัปดาห์ รายเดือน
5.1.5 การจัดนิทรรศการและการแถลงข่าว
5.2 ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ได้จัดทาแผนการดาเนินงานศูนย์ประสานราชการสะอาด สถาบันบัณฑิต พัฒ
นบริหารศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 โดยในแผนดังกล่าวได้กาหนดให้มี โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไว้ด้วยสาหรับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทางเว็บไซต์ของศูนย์ประสานราชการใสสะอาด :
www.nidaclean.nida.ac.th เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ฯ แผนกลยุทธ์ ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการใสสะอาดวินัย/
จรรยาบรรณ การร้องเรียน คณะกรรมการฯและเครือข่ายใสสะอาด รวมทั้ง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยเอกสาร เช่น แผ่น
พับ โปสเตอร์ นอกจากนี้ ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดยังได้สร้างระบบการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งเป็นกระบวนการที่เ ปิด
โอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ /การบริหารงานของสถาบัน เพื่อให้เกิดความ
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โปร่งใส สุจริตและเป็นธรรม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงความ
คิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานของสถาบันด้วยวิธีต่างๆ 5 ช่องทาง คือ
1) การยื่นเรื่องร้องเรียนด้วยตนเองต่อผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ
2) การร้องเรียนทางโทรศัพท์ สายตรงถึงอธิการบดี
3) การร้องเรียนผ่านระบบการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ e-mail : อธิการบดี
4) ทางไปรษณีย์
5) กล่องรับเรื่องร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นตามอาคารต่างๆ จานวน 4 จุด
6. หลักการมีส่วนร่วม
สถาบันได้บริหารงานโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ตั้งแต่การกาหนดนโยบาย และทิศทางการดาเนินงานของสถาบัน
ทั้งในการจัดทาแผนพัฒนาสถาบันระยะยาว และแผนพัฒนาระยะสั้น (4 ปี) โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการกาหนดนโยบายและการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ อาทิ การแต่งตั้งคณะกรรมการที่
ปรึกษา เพื่อพิจารณาการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เปิดโอกาสให้มีการวิพากษ์หลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เพือ่ รับฟังความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของสถาบัน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน เพื่อ
ทาหน้าที่ร่วมกันพิจารณาให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะแนวทางการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานให้สนองตอบความต้องการ
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ร่วมกาหนดแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ภาคประชาชน เพื่อให้
สามารถรับทราบความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะหรืองานอื่นที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และติดตามความก้าวหน้าและผลการดาเนินงานของส่วนสถาบัน ทั้งนี้ เพื่อให้น โยบายในการบริหารจัดการของ
สถาบันมีความเป็นธรรมและเกิดความเท่าเทียมมากขึ้น และได้รับความคิดเห็นในมิติและมุมมองที่กว้างขึ้น เพื่อให้การบริหาร
ราชการที่มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและคานึงถึงความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเป็นหลัก ส่วนการบริหาร
จัดการภายใน สถาบัน ได้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มีที่ประชุม
ทคอ. แต่ละฝุาย ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารจากทุกคณะ /สานัก ทาหน้าที่ในการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติและกากับ
ติดตามการดาเนินงาน และตัดสินใจในการบริหารงานในด้านต่างๆ และเกิดความเข้าใจที่ตรงกันมากขึ้น นอกจากนั้น ในการ
ดาเนินนโยบายในการบริหารจัดการ ผู้บริหารสถาบันยังได้เปิดโอกาสให้บุคลากร และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความ
คิดเห็น และนาความคิดเห็นเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารพิจารณา ตัวอย่าง โครงการพัฒนาสถาบันด้านกายภาพ การปรั บปรุง
ระบบสายไฟฟูาใต้ดิน (สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาคม โครงการปรับปรุงระบบไฟฟูาของสถาบัน นาสายไฟฟูา
ลงใต้ดิน วันที่ 15 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ) สถาบันได้จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง และนาเสนอข้อคิดเห็นจาก ประชาคม เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัตินโยบายจากสภาสถาบัน
อีกทั้ง
สถาบันจัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาด เพื่อเป็นหน่วยงานรับข้อคิดเห็นหรือการร้องเรียนในการดาเนินงานของสถาบัน
ทั้งจากบุคลากรภายในและประชาชนผู้รับบริการ
7. หลักการกระจายอานาจ
มีการมอบอานาจการตัดสินใจให้แก่ ผู้บริหารระดับคณะ/สานัก ศูนย์เฉพาะกิจ ผู้บริหารหลักสูตร รวมถึงการเสริม
อานาจให้กับบุคลากรในระดับปฏิบัติต่าง ๆ ผู้บริหารของสถาบันใช้หลักธรรมาภิบาลด้านหลักการกระจายอานาจ โดยการมี
คาสั่งการมอบอานาจตามความจาเป็นในการปฏิบัติงานของอธิการบดี และคาสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนและมอบอานาจ
ให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ให้แก่บุคลากรที่เหมาะสมเป็นลายลักษณ์อักษร ตามคาสั่ง
สถาบัน ที่ 783/2553 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนและมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนในการบริหารราชการ
สั่ง ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2553 และได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทุกคนทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
8. หลักนิติธรรม
สถาบันได้จัดทาข้อบังคับ ระเบียบ (สกอ.7.1-9) และประกาศ (สกอ.7.1-3) รวมทั้งสิ้น จานวน 12 เรื่อง เพื่อให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักความเสมอภาคด้วยความเป็นธรรม มีมาตรฐานการปฏิบัติ
กับบุคลากรทุกกลุ่ม ดังนี้
1) ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรให้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหาร
พ.ศ. 2554
2) ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ และตาแหน่งประเภททั่วไปให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2554
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3) ข้อบังคับ สถาบัน ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2553
4) ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตา แหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
5) ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารและผู้ดารงตาแหน่งวิชาการซึ่ง
ไม่ได้ดารงตาแหน่งบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.ศ.พ2553 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
6) ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารฝุายอานวยการ หัวหน้ากลุ่ม
งาน และผู้ปฏิบัติงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับที่ 1) และ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2553 และ 9
มีนาคม 2554 ตามลาดับ
7) ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ.2553
8) ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง ค่าตอบแทนอื่น และการเลื่อนเงินเดือนประจาปีของ
พนักงานสถาบัน พ.ศ. 2553
9) ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานสถาบันตาแหน่งวิชาการ พ.ศ.2553 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
10) ประกาศสถาบัน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันและวิธีการคัดเลือกพนักงานสถาบัน พ .ศ.2553 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
11) ประกาศฯ เรื่อง หลักประกันสัญญาจ้าง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองงาน และการประ เมินผล
เพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานสถาบัน พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
12) ประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิ การเปลี่ยนตาแหน่ง การย้าย การยืมตัว และการตัดโอน
ตาแหน่งพนักงานสถาบันสายสนับสนุน ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2553
นอกจากนี้ สถาบันได้ดาเนินการส่งเสริมให้บุคลากรของสถาบันปฏิบัติหน้าที่ โดยต้องคานึงถึงกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด โดยเริ่มส่งเสริมและปลูกผังการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย และกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน ให้แก่บุคลากรที่เข้าใหม่เข้าอบรมโครงการปฐมนิเทศบุคล ากรใหม่ ประจา ปีงบประมาณ
พ.ศ.2554 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 โดยหัวข้อในการปฐมนิเทศได้บรรจุเรื่อง “กฎระเบียบ การดาเนินทางวินัย และ
จรรยาบรรณ” เข้าไปด้วย สาหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานกับสถาบันมาเป็นเวลาระยะหนึ่งแล้ว สถาบันได้ดาเนินการส่งเสริมฯ
โดยการจัดโครงการอบรม เรื่อง “จรรยาบรรณที่พึงมีของคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ ” ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2554 ณ ห้อง 702 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันตระหนักถึงความสาคั ญของปฏิบัติตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย
จรรยาบรรณของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ
ของสถาบัน โดยสถาบันได้รับเกียรติจากนายปราโมทย์ โชติมงคล ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และมีผู้เข้าร่วมอบรม
ประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานสถาบัน ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งสิ้น 86 คน
นอกจากสถาบันจะส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของสถาบันข้างต้น โดยยึด
หลักความเสมอภาคด้วยความเป็นธรรม มีมาตรฐานการปฏิบัติกับบุคลากรทุกกลุ่มแล้ว ยังได้ดาเนินการส่งเสริม ให้บุคลากร
ของสถาบันทางานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ในปีงบประมาณ
2553 สถาบันได้ออกประกาศสถาบัน เรื่อง มาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการออกหนังสือรับรองบุคลากร สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยกองบริหารทรั พยากรบุคคลได้ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินการ กระบวนงานการออก
หนังสือรับรองบุคลากร แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานการออกหนังสือรับรองก่อนปรับปรุง และหลัง
ปรับปรุง จัดทาแบบสารวจความพึงพอใจของบุคลากรสถาบันต่อการออกหนังสือรับรอง จัดทาบันทึกจัดเก็บข้อมูล
ผู้ใช้บริการและระยะเวลาให้บริการออกหนังสือรับรอง เพื่อให้ผู้รับบริการมั่นใจถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กาหนดและการ
ไม่เลือกปฏิบัติ
สาหรับบุคลากรของสถาบันที่ปฏิบัติตนไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของสถาบันข้างต้น
สถาบันมีกระบวนการพิจารณาความผิด และการกาหนดบทลงโทษอย่างเป็นธรรม โดยได้ออกข้อบังคับฯ ที่เกี่ยวข้อง จานวน
3 ฉบับ และประกาศ จานวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย
1) ข้อบังคับ สถาบัน ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรสถ าบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ .ศ.2552 ได้กาหนด
คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการกระทาผิดทางจรรยาบรรณและกระบวนการพิจารณาความผิด รวมถึงบทกาหนดโทษ
SAR2553

155

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2) ข้อบังคับสถาบีน ว่าด้วยการสอบสวนทางวินัย การลงโทษ การสั่งพักราชการ และการสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อน พ.ศ. 2552
3) ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. 2549
4) ประกาศสถาบัน เรื่องหลักเกณฑ์และแนวท างปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนเจ้าหน้ าที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ
พ.ศ.2548
5) ประกาศสถาบัน เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2548
9. หลักความเสมอภาค
สถาบันส่งเสริมและสนับสนุนการจัดให้มีบริการทางการศึกษา และสิ่ งอานวยความสะดวกสาหรับผู้พิการ และ
ผู้ต้องการปฏิบัติศาสนกิจ เช่น มีทางลาด และที่จอดรถยนต์ สาหรับผู้พิการ มีการจัดสอบเป็นพิเศษให้กับผู้มีสายตาพิการ มี
ห้องละหมาดที่อาคารกีฬาในร่ม เป็นต้น
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ
ผู้บริหารสถาบันยึดหลักการทางานแบบกั ลยาณมิตร ใช้ที่ประชุมผู้บริหารเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเรื่องต่าง ๆ โดยยึดความเห็นของทุกฝุาย เปิดโอกาสให้คณะกรรมการทุกคนแสดงความ
คิดเห็น การตัดสินใจ คานึงถึงผู้เ สียเปรียบ ผู้รับผลกระทบในสังคม เช่น นโยบายเปิดหลักสู ตรใหม่ เดิมให้เปิดรับนักศึกษา
ภาคปกติ ควบคู่ไปกับภาคพิเศษ ได้ให้ฝุายบริหารสถาบันไปหารือคณะเพื่อให้ได้ข้อมูลรอบด้าน ก่อนการตัดสินใจ
เปลี่ยนแปลงนโยบายให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน
สถาบันมีการเปิดเผยข้อมูลประวัติผู้บริหารสถาบันในระบบ QAIS ซึ่งเผยแพร่ต่อสาธา รณชน มีการจัดทารายงาน
ประเมินตนเองทั้งในระดับสภาส ถาบัน ระดับสถาบัน และคณะ /สานัก มีการจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน รายงาน
ควบคุมภายใน รายงานการบริหารความเสี่ยง รายงานการตรวจสอบภายใน และรายงานฐานะการเงิน เสนอต่อสภาสถาบัน
โดยเปรียบเทียบรายรับปี 2552 และปี 2553 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และวันที่ 30 มิถุนายน 2553) (สกอ.7.1-2 ครั้งที่
5/2553 วาระ 5.6, 6.4, 6.9 ครั้งที่ 7/2553 (พิเศษ) วาระ 6.6 ครั้งที่10/2553 วาระ 5.2, 6.1, 6.2 ครั้งที่ 1/2554 วาระ 5.8
และครั้งที่ 3/2554 วาระ 6.5, 6.6, 6.12)

เกณฑ์มาตรฐาน 7 สภาสถาบันปร ะเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
7.1 สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันจากรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ฝุายบริหารได้นาเสนอที่ประชุมสภาสถ าบันพิจารณา โดยสภาสถาบันจะให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้บริหารสถาบันนาไปใช้ปรับปรุงการบริหารงาน และรายงานผลการ
ปรับปรุงการดาเนินงานต่อสภาสถาบันต่อไป (สกอ.7.1-2 ครั้งที่ 8/2553 วาระ 3.6-3.7, 5.8 ครั้งที่ 9/2553 (พิเศษ) วาระ
3.1, 7.2 และครั้งที่ 2/2554 (พิเศษ) วาระ 5.3-5.4) และในปี 2554 สภาสถาบันได้กาหนดให้มีการดาเนินการอย่างเป็น
ระบบ โดยออกประกาศสภาสถาบัน เรื่อง ระบบการกากับติดตามและประเมินตนเอง เพื่อกาหนดกรอบในการติดตามการ
ดาเนินงานของสถาบันอย่างเป็นรู ปธรรม นอกจากนี้ ยังได้มีคาสั่ง สถาบัน ที่ 280/2554 ลงวันที่ 25 เมษายน 2554 แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินตนเองของสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาจัดทาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดาเนินการประเมินตนเอง และจัดทารายงานสรุป วิเคราะห์จุดเ
ด่น จุดที่ควรพัฒนาของ
สภาสถาบัน ซึง่ สถาบันจะได้นาระบบดังกล่าวมาดาเนินการในระดับสถาบัน และคณะ/สานักต่อไป
นอกจากนี้ สภาสถาบันได้ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของอธิการบดี โดยสภาสถาบัน
ได้มีคาสั่งฯ ที่ 216/2552 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่ อเลื่อนขั้นเงินเดือน
ตาแหน่งอธิการบดี โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี รอบ 1 เมษายน 2554 คณะกรรมการได้ดาเนินการ
ประเมินผล และรายงานที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554 (ลับ) (ข้อมูลขอดูได้เมื่อมีการตรวจ
เยี่ยม)
สภาสถาบันได้มอบหมายให้อธิการบดีประเมินผลการบริหารงานของรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และ
ผู้อานวยการสานัก ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารและผู้ดารง
ตาแหน่ง
วิชาการซึ่งไม่ได้ดารงตาแหน่งบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.ศ.2553
พ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
การประเมิ นผลการปฏิบัติงานประจาปีของคณบดี และผู้อานวยการสานัก สถาบันได้ดาเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจาปี รอบ 1 เมษายน 2554 เรียบร้อยแล้ว (ข้อมูลขอดูได้เมื่อมีการตรวจเยี่ยม ) โดยสถาบันได้กาหนด
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หลักเกณฑ์ องค์ประกอบ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีและผู้อานวยการสานัก เสนอที่ประชุมสภาสถาบัน
ครั้งที่ 8/2553 วันที่ 27 กันยายน 2553 และได้รับการพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หลักการ
1. ผู้บริหารที่ดารงตาแหน่ง อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้ อานวยการสานัก ถือว่าได้ปฏิบัติงานด้านการ
บริหารเทียบเท่ามาตรฐานภาระงานทางวิชาการขั้นต่า
ดังนั้น จึงไม่มีการประเมินงานสอน และงานวิจัย จะเป็นการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่สะท้อนบทบาทและภารกิจของคณบดี /ผู้อานวยการสานักที่จะมีส่วนผลักดันให้การดาเนินงาน
บรรลุเปูาหมายตามภารกิจของสถาบันและของคณะ/สานัก เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสถาบันไปสู่สถาบันในระดับสากล
2. แนวทางการประเมินยึดแนวทางเชิงสร้างสรรค์ โดยมีเกณฑ์และตัวชี้วัดที่เป็นวัตถุวิสัย
7.2 สภาสถาบันยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร โดยให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ
ดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของฝุายบริหาร ผ่านที่ประชุมสภาสถาบัน
ผลประเมิน
รายการ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ์
การบรรลุเป้าหมาย
รายการหลักฐาน
สกอ.7.1-1
สกอ.7.1-2
สกอ.7.1-3
สกอ.7.1-4
สกอ.7.1-5
สกอ.7.1-6
สกอ.7.1-7
สกอ.7.1-8
สกอ.7.1-9

ปี 2553
ประเมินตนเอง
กรรมการประเมิน
7 ข้อ
7 ข้อ
7 ข้อ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

คู่มือการปฏิบัติงานของสภาสถาบัน (ฉบับปรับปรุง ก.พ. 54) (สภ.)
รายงานการประชุมสภาสถาบัน ปีการศึกษา 2553 (สภ.)
แฟูมทะเบียนประกาศสถาบัน พ.ศ.2552-2553 (สบ.)
แฟูมทะเบียนคาสั่งสถาบัน พ.ศ.2552-2553 (สบ.)
ภาพกิจกรรมสัมมนาผู้บริหารสถาบัน (กห.)
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบัน (กส.)
รายงานการประชุม กบค. ปีการศึกษา 2553 (บค.)
โครงการมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟูาของสถาบัน (กห.)
แฟูมทะเบียนระเบียบ/ข้อบังคับสถาบัน พ.ศ.2552-2553 (สบ.)

ตัวบ่งชี้ 7.2
: การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

มีการดาเนินการ
2 ข้อ

มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ
4 ข้อ

มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
สถาบันมีผลการดาเนินงาน 5 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้
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เกณฑ์มาตรฐาน 1 มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
การดาเนินงานด้านการจัดการความรู้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา
2553 สถาบันกาหนด
วัตถุประสงค์ และประเด็นความรู้ที่มุ่งเน้นในการจัดการความรู้ตามแผนพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การ
ปีงบประมาณ 2554 ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์สถาบันซึ่งครอบคลุมด้านการเรียน การสอน การวิจัย รวมถึงการบริหาร
จัดการต่าง ๆ ดังนี้ (สกอ.7.2–1.1)
1) ประเด็นความรู้ด้านเทคนิคการผลิตผลงานทางวิชาการ (ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ 1.3)
2) ประเด็นความรู้ด้านเทคนิคการจัดทาและพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศ
(ยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ 6.3)
3) ประเด็นความรู้ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการต่าง ๆ ในสถาบัน (ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ 3.2)
ซึ่งประเด็นความรู้ที่มุ่งเน้นระดับสถาบันดังกล่าวได้ถ่ายทอดสู่แผนการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน จานวน 17 แผน ซึ่ง
คณะ/สานัก /กอง จัดทาแผนดังกล่าวโดยพิจารณ าจากประเด็นคว ามรู้ที่สถาบันมุ่งเน้น และบทบาท ภารกิจหลักของ
หน่วยงาน ซึ่งอาจนอกเหนือจากกลยุทธ์ที่สถาบันมุ่งเน้นก็ได้ (สกอ.7.2–1.2)

เกณฑ์มาตรฐาน 2 กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1
ตามแผนพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การได้ระบุบุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้าน
การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริหารจัดการระบบต่าง ๆ ของสถาบัน ประกอบด้วย
1) คณาจารย์
2) นักวิจัย
3) บุคลากรสายสนับสนุน

เกณฑ์มาตรฐาน 3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
กาหนด
สถาบันได้จะจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนในการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดทั้งระดับ
สถาบัน และระดับคณะ/สานัก/กอง ดังนี้
1) การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนการเทคนิคการผลิตผลงานทางวิชาการ สถาบันสนับสนุนคณาจารย์ และบุคลากรของ
สถาบันในการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านการผลิตผลงานทางวิชาการ เทคนิควิธีในการเรียนการสอนโดยเ ฉพาะอย่างยิ่งการ
จัดทากรณีศึกษาเพื่อการเรียนการสอน นอกจากนั้นยังรวมถึงการพัฒนาต่อยอดความรู้ทางวิชาการ และประสบการณ์จริง
จากผู้รู้ขององค์การภายนอก ในกิจกรรม HROD TALK โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1) การอบรมการพัฒนากรณีศึกษาสาหรับอาจารย์ โดยวิทยากรภายในผู้มีประสบการณ์ในการทาวิจัยเพื่อ
จัดทากรณีศึกษา คือ รศ .ดร.จาลอง โพธิ์บุญ รศ .ดร.ณัฐชยา เฉลยทรัพย์ รศ .ดร.จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต และผศ.ดร.อนันต์
วัฒนกุลจรัส กิจกรรมดังกล่าวเป็นการถ่ายทอดความรู้ แนวทาง และเทคนิคในการจัดทากรณีศึกษาแก่คณาจารย์ เพื่อเพิ่ม
ความรู้ ทั กษะในการวิจัยเพื่อจัดทากรณีศีกษา (Case Research) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และบริการ
วิชาการ จานวน 33 คน เมื่อวันที่ 4-5 เมษายน 2554 (สกอ.7.2–3.1)
1.2) กิจกรรม HROD TALK (Theory-Application Linking Knowledge)เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการแลกเรียนรู้กันในด้านการพัฒนาทรัพยากมนุษย์ ระหว่างภาคทฤษฎี (คณาจารย์ของคณะพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ) และภาคปฏิบัติ (วิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชน ) ซึ่งเป็นประโยชน์ในด้านการ
พัฒนาการเรียนการสอนของคณาจารย์ และนักศึกษาของสถาบันที่ไ ด้ศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของหน่วยงานรับ
เชิญ กิจกรรมดังกล่าวกาหนดจัดเป็นประจาทุกวันพฤหัสบดีแรก ของเดือน ดาเนินการแล้ว 31 ครั้ง (สกอ.7.2–3.2) (สกอ.
7.2–3.3)
1.3) กิจกรรม Expert Telling เช่น กิจกรรม Expert Telling ครั้งที่ 4 ตอน “มา GET กับเคล็ดการทางาน
วิจัย ” เป็นการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ในการทางานวิจัยของ ศ .ดร.อัญชนา ณ ระนอง ให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย
บุคลากร และนักศึกษาที่สนใจ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจ เช่น เทคนิคการเขียนข้อเสนองานวิจัย เทคนิคการทางานวิจัยที่ให้มี
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คุณภาพ คุ ณลักษณะของการเป็นนักวิจั ยที่ดี เทคนิคการกระตุ้นตนเองให้มีไฟในการทางานวิจัย ร่วมถึงการแนะนาการ
ทางานวิจัยเพื่อพัฒนาการทางานของบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.7.2 – 3.4)
2) การถ่ายทอด แลกเปลี่ยน การจัดทาและพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศ
สถาบันมีกิจกรรม/โครงการที่สนับสนุนในการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนการจัดทา และพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการ
ของสังคมและประเทศ ดังนี้
2.1) กองบริการการศึกษาดาเนินการจัดการความรู้ในประเด็นความรู้เรื่อง ระบบกลไกในการจัดทาหลักสูตร
โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การศึกษาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับคณะในการจัดทาหลักสูตรใหม่ และการปรับปรุง
หลักสูตร จากผู้มีความรู้ และประสบก ารณ์ คือ นางอัจชญา สิงคาลวานิช ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา และนางสาว
นิตยา วัฒนาภรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการเรียน รวมถึงการประชุมชี้แจงความรู้เรื่องตัวชี้วัดที่
เกี่ยวกับการศึกษาของ สกอ. และ สมศ. กับเจ้าหน้าที่คณะ ประจาปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554 (สกอ.7.2–
3.5)
2.2) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ดาเนินโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาภาวะผู้นาแก่นักศึกษา ซึ่ง
โครงการดังกล่าวเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒน า ปรับปรุงหลักสูตรการเรียน การสอนของคณะในการพัฒนาภาวะผู้นาของ
คณะ และสถาบันต่อไป (สกอ.7.2–3.6)
3) การถ่ายทอด แลกเปลี่ยนด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ สถาบันจัดเวทีให้สาหรับหน่วยงานต่าง ๆ ของ
สถาบันได้แลกเปลี่ยนความรู้ในกิจกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงาน รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สนใจจากหน่วยงานภายนอก
ได้เรียนรู้ร่วมกันในมหกรรม Knowledge Forum 53 รวมถึงการนาเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน เพื่อไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน มีรายละเอียด ดังนี้
3.1) มหกรรม Knowledge Forum 53 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง ภายใน 17 หน่วยงาน
และภายนอกสถาบัน 33 หน่วยงานได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ในการดาเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ โดยผ่านซุ้มกิจกรรมของ
หน่วยงานของสถาบันร่วม 18 ซุ้ม ที่ได้นาเสนอผลการดาเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
2553 เพื่อให้หน่วยงานอื่นได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การดาเนินกิจกรรมซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนากิจกรรมการ
จัดการความรู้ในระดับหน่วยงานให้มีรูปแบบที่หลากหลาย และมีประสิทธิผลในการจัดการจัดการความรู้ระดับหน่วยงานมาก
ขึ้น จัดเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 (สกอ.7.2–3.7)
3.2) กิจกรรมนาเสนอ แนวปฏิบัติที่ดี เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้หน่วยงานได้ร่วมเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมนาเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ร่วม 13 โครงการ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่ดีของ
หน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการปรับ ประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้ จัดเมื่อ วันที่ 8 กรกฎาคม 2553 (สกอ.7.2–3.8) นอกนั้น
หน่วยงานที่ได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดียังได้รับเชิญไปเผยแพร่ในหน่วยงานภายนอกสถาบัน เช่น โครงการ
Student’s
Journey : the way to success ของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดรางวัลคุณภาพการ
ให้บริการประชาชน ประจาปี 2553 ของสานักงาน ก .พ.ร. (สกอ.7.2–3.9) และการนาเสนอโครงการ Help desk service
system ของสานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ในงาน KM DAY ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ซึ่งเป็นการร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเท ศระหว่างกัน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554
(สกอ.7.2–3.10)
3.3) การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงในการให้บริการเทคโนโลยี ของสานักการศึกษาระบบ
สารสนเทศ เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในงานของบุคลากรสานักการศึกษาระ บบสารสนเทศ และถ่ายทอดออกมาเป็นคู่มือ
การปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน รวมถึงการรวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องในงานสาหรับบุคลากร
ใหม่ หรือบุคลากรกลุ่มงานอื่น สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานทดแทนกันได้ ซึ่งประกอบด้วยคู่มือ
6 เรื่อง คือ
โครงการจัดทาระบบสาหรับพัฒนาและทดสอบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร คู่มือการตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบคัดเลือก
เพื่อเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท โครงการศึกษาเพื่อนา IT Monitoring System มาใช้สาหรับการศึกษาระบบสารสนเทศ
โครงการศึกษาและใช้งานซอฟต์แวร์ Version Control System คู่มือ FAQ งานบริการด้านคอมพิวเตอร์ แ ละคู่มือการ
แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสาหนับนักศึกษา Helpdesk (สกอ.7.2–3.11)

เกณฑ์มาตรฐาน 4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแ
พร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
(explicit knowledge)
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สถาบันได้รวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ และกิจกรรมที่กาหนดผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้
เข้าถึงความรู้ได้อย่างเป็นระบบ และทันตามความต้องการ ดังนี้
1) ประเด็นความรู้ด้านเทคนิคการผลิตผลงานทางวิชาการ ซึ่งในประเด็นนี้ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก คือ
1.1) การอบรมพัฒนากรณีศึกษาสาหรับอาจารย์ สถาบันได้รวบรวมความรู้จากการอบรมการจัดทากรณีศึกษา
จากวิทยากรภายใน คือ รศ .ดร.จาลอง โพธิ์บุญ รศ .ดร.ณัฐชยา เฉลยทรัพย์ รศ .ดร.จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต และ ผศ.ดร.อนันต์
วัฒนกุลจรัส เผยแพร่ในรูปแบบ E-Learning ของสถาบัน และเอกสารประกอบการฝึกอบรม ซึ่งสามารถเข้าดาวน์โหลดได้ที่
เว็บไซต์การจัดการความรู้ของสถาบัน และระบบการสื่อสารภายในของสถาบัน (Internal Communication System: ICS)
(สกอ.7.2–4.1)
1.2) กิจกรรม HROD TALK (Theory-Application Linking Knowledge) สถาบันโดยคณะพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ ได้รวบรวมความรู้ และเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมดังกล่าว
ทางเว็บไซต์ของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(www.hrd.nida.ac.th)
เว็บไซต์ก ารจัดการความรู้ของสถาบัน
(www.km.nida.ac.th) หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสับดาห์ คอลัมน์ Human Resource Management และจุลสาร NIDA
KM :WISDOM for Change ฉบับที่ 8 (สกอ.7.2–4.2)
1.3) กิจกรรม Expert Telling ครั้งที่ 4 ตอน มา GET กับเคล็ดการทางานวิจัย สถาบันได้รวบรวมความรู้จาก
กิจกรรมดังกล่าวจากวิทยากรผู้ถ่ายทอด แบ่งปันความรู้ คือ ศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง ในความรู้ เคล็ดลับในการทางานวิจัย
โดยทาการจัดเก็บ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์การจัดการความรู้ของสถาบัน (www.km.nida.ac.th) และจุลสาร NIDA KM :
WISDOM for Change ฉบับที่ 10 2/54 (สกอ.7.2–4.3)
2) ประเด็นความรู้ด้านเทคนิคการจัดทา และพัฒนาหลักสูตร สถาบันโดยกองบริการการศึกษาได้จัดเก็บความรู้ที่
ได้จากการศึกษาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะในการจัดทาหลักสูตรใหม่ และการปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบคู่มือ
การพัฒนาหลักสูตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สกอ.7.2–4.4)
3) ประเด็นความรู้ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการต่าง ๆ ของสถาบัน สถาบันได้จัดเก็บ และเผยแพร่ความรู้
จากผลการดาเนินกิจกรรมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ของหน่วยงานต่างๆ ในรูปของ เอกสาร คู่มือแนวปฏิบัติ (สกอ.7.2–4.5)
เว็บไซต์การจัดการความรู้ของสถาบัน www.km.nida.ac.th จุลสาร NIDA KM : WISDOM for Change (สกอ.7.2–4.6)
และนาเสนอแนวปฏิบัติ ที่ดีให้หน่วยงานภายนอก ได้แก่ การนาแนวปฏิบัติที่ดีโครงการ Help Desk Service System ของ
สานักการศึกษาระบบสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 (สกอ.7.2–3.10) และการ
นาเสนอในการศึกษาดูงานของสานักห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาในด้านการจัดการความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดีขอ งสานัก
บรรณสารการพัฒนา เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 (สกอ.7.2–4.7)
ส่วน การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อลดคว ามเสี่ยงในการให้บริการเทคโนโลยี ของสานักการศึกษาระบบ
สารสนเทศ ซึ่งได้สังเคราะห์ เป็นคู่มือ จานวน 6 เล่ม ได้จัดเก็บและเผยแพร่ในเว็บไซต์การจัดการความรู้ของสานักการศึกษา
ระบบสารสนเทศ km-isec.nida.ac.th (สกอ.7.2–4.8)

เกณฑ์มาตรฐาน 5 มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
สถาบันส่งเสริมให้ บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ นาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ทั้งระดับหน่วยงาน และระดับ
สถาบันมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) การส่งเสริมคณาจารย์จัดทากรณีศึกษาเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน
สถาบันส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ได้ปรับปรุง พัฒนาการการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่อง
การจัดการจัดทากรณีศึกษา ผ่านกระบวนการการจัดการความรู้ กล่าวคือ สถาบันได้รับเชิญวิทยากรจากภายนอก คือ
Prof. Dr. Clifford E.Darden มาถ่ายทอดความรู้ใ นการวิจัยเพื่อจัดทากรณีศึกษา (Case Research and Writing)
จากนั้นอาจารย์ที่ผ่านการอบรมที่มีประสบการณ์ในการจัดทากรณีศึกษาภายใต้คาแนะนาของ
Prof. Dr. Clifford
E.Darden ได้นาความรู้ ประสบการณ์มาถ่ายทอดให้คณาจารย์ในสถาบันในเรื่องดังกล่าวเพื่อพัฒนาการวิจัยเพื่อจั ดทา
กรณีศึกษาซึ่งปัจจุบัน สถาบันมีกรณีศึกษาที่จัดทาโดยคณาจารย์ของสถาบัน เพื่อใช้ในการเรียนการสอน จานวน 21 เรื่อง
ซึ่งได้รับการตีพิมพ์แล้ว จานวน 12 เรื่อง (สกอ.7.2–5.1)
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2) การปรับใช้จากแนวปฏิบัติที่ดี หน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบันได้นาแนวปฏิบัติที่ดีไปปรับใช้ ในการปฏิบัติงาน
ดังนี้
2.1) การประเมินการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (กองแผนงาน ) เป็นการประเมินผลการเรียนการสอนโดย
ผ่านระบบสารสนเทศ เป็นการยกระบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งการเรียนการสอน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น กองบริการการศึกษา กองแผนงาน ผลจากการประเมินออนไลน์ทาให้นักศึกษาสามารถประเมินผลการสอนได้ทุกที่ ทุก
เวลา รวดเร็วขึ้น รวมถึงสถาบันได้ผลการประเมินเพื่อการปรับปรุง พัฒนาด้านการเรียนการสอนได้เร็วขึ้น และสถาบันยังลด
ค่าใช้จ่ายจากการประเมินแบบเก่า (แบบสอบถาม) ถึงปีงบประมาณละ 60,000 บาท (สกอ.7.2–5.2)
2.2) กิจกรรม HROD TALK (Theory Application Link Knowledge) (คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) เป็น
เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาองค์การ เป็นแหล่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพด้านพัฒนา ทรัพยากรมนุ ษย์ และองค์การ เพื่อเผยแพร่ พัฒนาและต่อยอดความรู้
ตลอดจนเชื่อมโยงความรู้สู่แนวทางการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง กิจกรรมดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา คณาจารย์
บุคลากร และบุคคลภายนอกที่สนใจที่จะได้รับความรู้ทั้งจากทฤษฎี ร่วมกับประสบการณ์จริงจากวิทยากรภายนอ ก ถึอว่า
เป็นพัฒนาการเรียนการสอนผ่านจากกรณีศึกษาซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับนักศึกษา นอกจากนั้น คณะพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ได้ร่วมมือกับหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ทาให้ยังประหยัดค่าใช้จ่าย
จากการประชาสัมพันธ์คณะ และคณาจารย์ของคณะ เป็นเงินกว่า 1,700,000 บาท (สกอ.7.2–5.3)
2.3) บริการรับ- ส่งหนังสือจากห้องสมุด (สานักบรรณสารการพัฒนา ) เป็นการยกระดับการให้บริการของ
ห้องสมุดสถาบันในการรับ และส่งหนังสือที่ผู้รับบริการขอรับบริการมาจากทางระบบสื่อสารภายใน (ICS) หรือทางโทรศัพท์
ทาให้ผู้รับบริการทั้งอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนได้รับ และคืนหนังสือได้รวดเร็ว ทันเวลาทาให้อาจารย์ประหยัดเวลา
ในการยืม คืนด้วยตนเองที่ห้องสมุด ถือว่าเป็นวิธีหนึ่งของการทางานที่สนับสนุนด้านการสอนของอาจารย์ (สกอ.7.2–5.4)
2.4) ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ (กองกลาง ) เป็ นระบบที่พัฒนา ต่อยอดมาจากโครงการแนวปฏิบัติที่ดี
ประจาปี 2551 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของกลุ่มกองกลาง และสภาคณาจารย์ ระบบดังกล่าวปัจจุบันได้นามาใช้ทั่วทั้งสถาบัน
ในการรับส่งหนังสือ ประกาศ คาสั่ง รวมถึงเอกสารสาคัญต่างๆ ของทางสถาบันทาให้หน่วยงาน และสถาบันลดปริมา ณการ
ใช้กระดาษ ลดระยะเวลาในการรับ-ส่งหนังสือ และบุคลากรสามารถเข้าถึงเอกสารหลักฐานได้รวดเร็วโดยการแปลงเอกสาร
ดังกล่าวเป็นไฟล์ข้อมูล (สกอ.7.2–5.5)
ผลประเมิน
รายการ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ์
การบรรลุเป้าหมาย
รายการหลักฐาน
สกอ.7.2 – 1.1
สกอ.7.2 – 1.2
สกอ.7.2 – 3.1
สกอ.7.2 – 3.2
สกอ.7.2 – 3.3
สกอ.7.2 – 3.4
สกอ.7.2 – 3.5
สกอ.7.2 – 3.6
SAR2553

ปี 2553
ประเมินตนเอง
กรรมการประเมิน
5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

แผนพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การ ปีงบประมาณ 2554
แผนการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2554
ภาพอบรมการพัฒนากรณีศึกษาสาหรับอาจารย์
กิจกรรม HROD TALK
รายชื่ออาจารย์ที่เป็นวิทยากรกิจกรรม HROD TALK
ตัวอย่างกิจกรรม Expert Telling
การประชุมชี้แจงเรื่องตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับการศึกษา
เอกสารโครงการพัฒนาภาวะผู้นาเพื่อองค์การที่ยั่งยืน
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สกอ.7.2 – 3.7
สกอ.7.2 – 3.8
สกอ.7.2 – 3.9
สกอ.7.2 – 3.10
สกอ.7.2 – 3.11
สกอ.7.2 – 4.1
สกอ.7.2 – 4.2
สกอ.7.2 – 4.3
สกอ.7.2 – 4.4
สกอ.7.2 – 4.5
สกอ.7.2 – 4.6
สกอ.7.2 – 4.7
สกอ.7.2 – 4.8
สกอ.7.2 – 5.1
สกอ.7.2 – 5.2
สกอ.7.2 – 5.3
สกอ.7.2 – 5.4
สกอ.7.2 – 5.5

ตัวอย่างกิจกรรม Knowledge Forum 53
โครงการที่นาเสนอแนวปฏิบัติที่ดี 53
ภาพการรับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน
ภาพการนาเสนอแนวปฎิบัติที่ดีในงาน KM DAY ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
รายชื่อคู่มือเพื่อลดความเสี่ยงในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรผู้จัดทา
เอกสารการอบรมการจัดทากรณีศึกษาสาหรับอาจารย์
ภาพตัวอย่างการเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากกิจกรรม HROD TALK
ภาพตัวอย่างการเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมกิจกรรม Expert Telling ครั้งที่ 4
คู่มือการพัฒนาหลักสูตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ตัวอย่างคู่มือจากโครงการแนวปฏิบัติที่ดี 53
ตัวอย่างการเผยแพร่โครงการแนวปฏิบัติที่ดีในจุลสาร NIDA KM : WISDOM for Change
ภาพการศึกษาดูงานของสานักห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงในการให้บริการเทคโนโลยี สานักการศึกษาระบบสารสนเทศ
ตารางรายชื่อกรณีศึกษา และชื่ออาจารย์ผู้จัดทา
โครงการประเมินการเรียนการสอนแบบออนไลน์
โครงการ HROD TALK
โครงการรับ – ส่งหนังสือห้องสมุด Book Delivery- Return Service
ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์

ตัวบ่งชี้ 7.3
: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

มีการดาเนินการ
2 ข้อ

มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ
4 ข้อ

มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
สถาบันมีผลการดาเนินงาน 4 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้


เกณฑ์มาตรฐาน 1 มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
1.1 สถาบันได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
โดยมีสานักการศึกษาระบบสารสนเทศเป็นหน่วยงานรับผิ ดชอบในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารภายในสถาบัน ตามโครงสร้างการบริหารงานของสานักการศึกษาระบบสารสนเทศ (สกอ.7.3 -1.1)
1.2 สถาบันได้มีการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสถ าบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ.2553-2556 (สกอ.7.3 -1.2) ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ICT ของสถาบัน รายละเอียดโครงการ
วัตถุประสงค์ เปูาหมาย และตัวชี้วัดของโครงการทรัพยากรสารสนเทศ และงบประมาณที่ต้องการใช้ในแต่ละโครงการมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาวของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2551–2565 (สกอ.7.3 -1.3) และแผน
กลยุทธ์ 4 ปี พ.ศ.2553–2556 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สกอ.7.3 -1.4)

เกณฑ์มาตรฐาน 2 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อย
ต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนาไปใช้ในการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพ
ระบบสารสนเทศของสถาบัน (สกอ.7.3 – 2.1) ที่พัฒนาขึ้นแบ่งประเภทได้ดังนี้
1. ระบบสารสนเทศสาหรับงานด้านปฏิบัติงาน(Operation Systems) ได้แก่
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-

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา (QAIS : Quality Assurrance
Information System)
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS)
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
- ระบบจองใช้ทรัพยากร (e-Reserve)
- ระบบบริการการศึกษา
2. ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล (Group Support Systems) ได้แก่
- ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail)
- ระบบการติดต่อสื่อสารภายใน (Internal Communication System : ICS)
- ระบบการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
3. ระบบสารสนเทศที่ช่วยในการตัดสินใจสาหรับผู้บริหาร (Decision Support Systems) ได้แก่
- ระบบคลังข้อมูล
- ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร หรือ BI (Business Intelligence)
โดยระบบสารสนเทศต่าง ๆ ข้างต้น มีความครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และ
การเงิน และมีการนาไปใช้ในการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาอย่างกว้างขวาง (สกอ.7.3-2.2)
ผู้บริหารสถาบันเ ล็งเห็นความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะช่วยในทาให้เกิดประสิทธิภาพครอบคลุมการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนาไ ปใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ จึงได้
สนับสนุนงบประมาณด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน ด้านการบริหารงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นส่วนที่ช่วยในการผลักดันงานด้านนี้ให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง


เกณฑ์มาตรฐาน 3 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
สถาบันโดยสานักการศึกษาระบบสารสนเทศได้จัดทารายงานการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (สกอ.7.3–3.1) (ได้ทาการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในเดือนมกราคม–กุมภาพันธ์ 2554) โดยวิธีการแจกแบบสารวจไปยังคณะ/สานักหน่วยงานต่าง ๆ จานวน 170 ชุด ได้
คืนมา 133 ชุด คิดเป็นร้อยละ 78.23 ในการวิเคราะห์ผลการสาร วจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
จาแนกเป็นความพึงพอใจในระบบฐานข้อมูล 4 ประเภท ดังนี้
1) ฐานข้อมูลนักศึกษาและหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวมเท่ากับ 3.56 (คะแนนเต็ม 5)
2) ฐานข้อมูลบุคลากร มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวมเท่ากับ 3.59 (คะแนนเต็ม 5)
3) ฐานข้อมูลภาวะการมีงานทาของบัณฑิต หรือข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวมเท่ากับ
3.35 (คะแนนเต็ม 5)
4) ฐานข้อมูลการเงิน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวม เท่ากับ 3.79 (คะแนนเต็ม 5)
สรุปผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของทุกฐานข้อมูล มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.57

เกณฑ์มาตรฐาน 4 มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ
สถาบันโดยสานักการศึกษาระบบสารสนเทศได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ และได้นาผลการประเมินความพึงพอใจ รวมถึ งข้อเสนอแนะต่าง ๆ นาเสนอต่อคณะกรรมการกองทุน
พัฒนาเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 27 เมษายน 2554 วาระที่ 3.2 เรื่อง รายงานสารวจความพึงพอใจการให้บริการของ
สานัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ครั้งที่ 1) โดยมีรองอธิการบดีฝุายวางแผนเป็นประธาน (สกอ.7.3–4.1) โดยมติที่ประชุม
ขอให้กลุ่มงาน MIS ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลตามข้อเสนอแนะโดยนัดประชุมกับผู้ใช้ระบบต่อไป
ทั้งนี้สถาบันโดยสานักการศึกษาระบบสารสนเทศได้มีการดาเนินการพัฒนา/ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ใ ช้งาน
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (สกอ.7.3–4.2) อาทิ ปรับปรุงแก้ไขรายงานตามข้อเสนอ แนะและตามที่ผู้ใช้งานระบบร้องขอ
อย่างต่อเนื่อง มีการรายงานความก้าวหน้าการบันทึกข้อมูลลงในระบบและปรับปรุงรูปแบบการนาเสนอของรายงานเป็น
ประจา และมีการจัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
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เกณฑ์มาตรฐาน 5 มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือ ข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนด
สถาบันมีการจัดส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แก่ ระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) (สกอ.7.3–5.1) ซึ่งดาเนินการโดยกองแผนงาน และ
จัดส่งข้อมูลด้านนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร ข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลด้านภาวะการมีงานทาของบัณฑิต ผ่านระบบ
เครือข่ายตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลาง และ ตามกาหนดระยะเวลาที่สานักงานคณะกร รมการการอุดมศึกษากาหนดไว้
(สกอ.7.3– 5.2) พร้อมรายงานของ ก.พ.ร. รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (สกอ.7.3–5.3) ซึ่งดาเนินการโดยสานัก
การศึกษาระบบสารสนเทศ
ผลการประเมิน
รายการ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ์
การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2553
ประเมินตนเอง
กรรมการประเมิน
5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สกอ.7.3-1.1 โครงสร้างการบริหารงานของสานักการศึกษาระบบสารสนเทศ (สภาสถาบันอนุมัติ ณ วันที่ 16 ธันวาคม
2552)
สกอ.7.3-1.2 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ .ศ. 2553 – 2556
http://isec.nida.ac.th/th/images/pdf/SAR/ict53-56%20.pdf
สกอ.7.3-1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาวของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2551–2565
สกอ.7.3-1.4 แผนกลยุทธ์ 4 ปี พ.ศ. 2553–2556 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สกอ.7.3-2.1 เอกสารแสดงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบัน
สกอ.7.3-2.2 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
สกอ.7.3-3.1 รายงานการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554
สกอ.7.3-4.1
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีครั้งที่ 3/2554 วันที่ 27 เมษายน 2554 วาระที่
3.2 เรื่องรายงานสารวจความพึงพอใจการให้บริการของสานัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ครั้งที่ 1)
สกอ.7.3-4.2
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2554 วาระที่ 4.1 เรื่อง รายงาน
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (มติที่ประชุมครั้งที่ 3/2554 วาระ 3.2)
สกอ.7.3-5.1 ภาพแสดงการจัดส่งข้อ มูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) ผ่าน
ระบบเครือข่ายของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สกอ.7.3-5.2 ภาพแสดงการจัดส่งข้อมูลด้านนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร ข้อมูลด้าการเงิน ข้อมูลด้านภาวะการมี
งานทาของบัณฑิต ผ่านระบบเครือข่ายตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลางของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
สกอ.7.3-5.3 รายงานของ ก.พ.ร. รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
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ตัวบ่งชี้ 7.4
: ระบบการบริหารความเสี่ยง
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

มีการดาเนินการ
5 ข้อ

มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
สถาบันมีผลการดาเนินงาน 6 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้

เกณฑ์มาตรฐาน 1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
สถาบันแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน 2 ชุด คือ
1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ซึ่งประกอบด้วยผู้ บริหารสถาบัน เพื่อกาหนดนโยบายและ
มาตรการในการบริหารความเสี่ยงที่มีผลต่อความสาเร็จของสถาบัน โดยครอบคลุมทุกพันธกิจอย่างเหมาะสม และควบคุม
ติดตาม รายงานผลการดาเนินการตามมาตรการที่กาหนด (สกอ.7.4-1.1)
2. คณะทางานบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารส ถาบัน อาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านการบริหารความเสี่ยง และบุคลากรประสานงาน เพื่อระบุวิเคราะห์เหตุการณ์และความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสถาบัน เสนอแนะกลไกและวิธีการในการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
เพื่อให้สถาบั นมีความพร้อมในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกัน เพื่อเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกได้ (สกอ.7.4-1.2)

เกณฑ์มาตรฐาน 2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้านตาม
บริบทของสถาบัน ตัวอย่างเช่น
 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารสถานที่)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหารงานวิจั ย ระบบงาน
ระบบประกันคุณภาพ
 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร
 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
 อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน
คณะกรรมการบริหาร และคณะทางานความเสี่ยงของสถาบันร่วมกันระดมสมองเพื่อวิเคราะห์และระบุสาเห ตุหรือ
ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ทาให้เกิดความเสี่ยงในระดับสถาบัน คือ
1. ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน
สถาบันได้ระบุความเสี่ยงเพื่อพิจารณาว่ามีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่ทาให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามประเภท
ความเสี่ยง 4 ด้าน คือ
- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมาย ถึง ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการดาเนินนโยบาย การกาหนดแผนกลยุทธ์
แผนการดาเนินงาน และการนาไปปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอก
- ความเสี่ยงด้านการเงิน หมายถึง ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการขาดสภาพคล่อง ความเพียงพอ และความพร้อม
ของเงินทุนที่จะใช้ในการลงทุน
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการกากับดูแลกิจการหรือการควบคุม
- ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการดาเนินงานให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
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โดยได้มีการวิเคราะห์ ระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีความสาคัญต่อสถาบัน ผ่านการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทา
แผนบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ 2554:การกาหนดประเด็นความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์สถาบัน ”
(สกอ.7.4-2.1) มีผู้เข้าร่วมสัมมนาเ ป็นผู้บริหาร อาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยงจากทุกหน่วยงานภายใน
สถาบัน และได้มอบหมายให้อาจารย์ ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล เป็นวิทยากร
บรรยาย และฝึกปฏิบัติในการสัมมนาเรื่องดังกล่าว ผลจากการสัมมนาพบว่าปัจจั
ยเสี่ยงของสถาบันมีมาก ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ครั้งที่ 2/2553 จึงคัดเลือกปัจจัยเสี่ยงของสถาบัน สาหรับจัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.2554 (สกอ.7.4-2.2) และมีมติคัดเลือกปัจจัยเสี่ยงของสถาบันเหลือเพียง 22 ปัจจัย
เสี่ยง แบ่งตามประเภทความเสี่ยง ดังนี้
ประเภทความเสี่ยง
กลยุทธ์

การเงิน

การปฏิบัติงาน

การปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ

ความเสี่ยง
1. การขาดแคลนอาจารย์ประจาที่มีคุณภาพ
2. จานวนผู้รับบริการ (นักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ การวิจัย การบริการวิชาการ)
มีแนวโน้มปริมาณลดลง
3. การเผยแพร่งานวิจัยสู่ระดับนานาชาติมีจานวนน้อย
4. ขาดความเชื่อมโยงของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
5. ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของสถาบันยังไม่นาไปสู่ระดับสากล(World Class)
6. หลักสูตรของสถาบันออกสู่สังคม สถาบันไม่สามารถตอบสนองความต้องการบุคลากรของ
องค์กรต่างๆภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คือต้องการผู้มี ความรู้และทักษะ เฉพาะ
ด้านมากขึ้น
7. ขาดการบูรณาการหลักสูตร การวิจัย และการบริการวิชาการ
8. ศูนย์ศึกษาของสถาบันและคณะยังไม่มีบทบาทในการขับเคลื่อนสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ
1. รายจ่ายของสถาบันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
2. เงินรายได้ของสถาบันลดลงเนื่องจากจานวนผู้สมัครลดลง
3. ขาดการวิเคราะห์ วางแผนและบริหารทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขาดความผูกพันกับสถาบัน มีผลต่อการระดมทุนเพื่อการพัฒนาสถาบัน
1. บุคลากรขาดทักษะที่จาเป็นในการดาเนินการเพื่อมุ่งสู่เปูาประสงค์
2. การบริหารจัดการการใช้พื้นที่ยังขาดประสิทธิภาพ
3. ขาดการติดตามผลการดาเนินงานและการประเมินผลด้านความร่วมมือระดับชาติ /นานาชาติ
อย่างต่อเนื่อง
4. ขาดระบบและวิธีปฏิบัติงานแบบบูรณาการ เพื่อบรรลุยุทธศาสตร์ของสถาบัน
5. ขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากรเกี่ยวกับระบบการประเมินคุณภาพ
6. ขาดหน่วยงานวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาบริการและหลักสูตรของสถาบัน
7. ขาดเครือข่ายในการดาเนินการทางด้านการจัดกิจกรรมบริการทางวิชาการเพื่อให้บริการต่อ
สาธารณะอย่างต่อเนื่อง
1. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจและวิธีบริหารกฎระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ

2. ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น
2.1 Competitive Risk - เกิดจากสภาวะการแข่งขัน สถานศึกษาคู่แข่ง
2.2 Supplier Risk – เกิดจากสถานศึกษา พันธมิตร และผู้ส่งมอบงานให้เรา
2.3 Regulatory Risk - เกิดจากกฎหมาย กฎระเบียบราชการ
2.4 Economic/Political Risk – เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจและการเมือง
2.5 Natural disaster risk – ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ สภาพหรือสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ
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วิเคราะห์ตามหลัก 7 ประการ ที่เรียกโดยทั่วไปว่า "MC-STEPS" มีความหมายสรุปได้ ดังนี้
M = Market
คือ กลุ่มลูกค้าเปูาหมาย
C = Competition
คือ สถานการณ์การแข่งขัน
S = Social
คือ ค่านิยมทางวัฒนธรรมของสังคม เช่น การสนใจหรือให้ความสาคัญต่อผู้ที่มี
ความสามารถด้านภาษา
T = Technology
คือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
E = Economic
คือ สถานการณ์เศรษฐกิจ
P = Political & Legal
คือ สถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงเรื่องกฎระเบียบต่าง ๆ
S = Suppliers
คือ กลุ่มผู้ส่งต่อลูกค้า/กลุ่มผู้ผลิตและเครือข่ายหรือพันธมิตร/กลุ่มผู้ใช้บริการผลผลิต
ของมหาวิทยาลัย

เกณฑ์มาตรฐาน 3 มีการประเมินโอกาสและผลกระท บของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2
จากการศึกษา วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดข้างต้น ได้สรุปผลปัจจัยเสี่ยง พร้อมทั้งจัดหาข้อมูลการดาเนินงานใน
ปัจจุบันของสถาบันในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดมาประกอบการวิเคราะห์ตา มบริบทในปัจจุบันของ
สถาบันเป็นเกณฑ์ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-ศาสตร์ ครั้งที่ 3/2553
เพื่อพิจารณาระดับความเสี่ยง โดยการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง พร้อมกับจัดลาดับความเสี่ยงที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูง ของสถาบัน สาหรับจัดทาแผนบริหารความ เสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.2554 และให้คะแนน (สกอ.7.43.1) ผลการประเมินความเสี่ยงเป็นดังนี้
ลาดับ
ความเสี่ยง
คะแนน
1 ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของสถาบันยังไม่นาไปสูร่ ะดับสากล(World Class)
25
2 จานวนผู้รับบริการ (นักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ การวิจัย การบริการวิชาการ) มีแนวโน้มปริมาณ
20
ลดลง
3 ขาดการวิเคราะห์ วางแผนและบริหารทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
16
4 ขาดระบบและวิธีปฏิบัติงานแบบบูรณาการ เพื่อบรรลุยุทธศาสตร์ของสถาบัน
16
5 การขาดแคลนอาจารย์ประจาที่มีคุณภาพ
12
6 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจและวิธีบริหารกฎระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติงานที่มี
12
ประสิทธิภาพ
7 การเผยแพร่งานวิจัยสู่ระดับนานาชาติมีจานวนน้อย
1-9
8 ขาดความเชื่อมโยงของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
1-9
9 หลักสูตรของสถาบันออกสู่สังคม สถาบันไม่สามารถตอบสนองความต้องการบุคลากรขององค์กร
1-9
ต่างๆ ภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คือต้องการผู้มีความรู้และทักษะ เฉพาะด้านมากขึ้น
10 ขาดการบูรณาการหลักสูตร การวิจัย และการบริการวิชาการ
1-9
11 ศูนย์ศึกษาของสถาบันและคณะยังไม่มีบทบาทในการขับเคลื่อนสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ
1-9
12 รายจ่ายของสถาบันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
1-9
13 เงินรายได้ของสถาบันลดลงเนื่องจากจานวนผู้สมัครลดลง
1-9
14 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขาดความผูกพันกับสถาบัน มีผลต่อการระดมทุนเพื่อการพัฒนาสถาบัน
1-9
15 บุคลากรขาดทักษะที่จาเป็นในการดาเนินการเพื่อมุ่งสู่เปูาประสงค์
1-9
16 การบริหารจัดการการใช้พื้นที่ยังขาดประสิทธิภาพ
1-9
17 ขาดการติดตามผลการดาเนินงานและการประเมินผลด้านความร่วมมือระดับชาติ/นานาชาติ
1-9
อย่างต่อเนื่อง
18 ขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากรเกี่ยวกับระบบการประเมินคุณภาพ
1-9
19 ขาดหน่วยงานวิจัยและพัฒนา เพือ่ พัฒนาบริการและหลักสูตรของสถาบัน
1-9
20 ขาดเครือข่ายในการดาเนินการทางด้านการจัดกิจกรรมบริการทางวิชาการเพื่อให้บริการต่อสาธารณะ
1-9
อย่างต่อเนื่อง
SAR2553

167

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้สรุปผลการประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูง
ที่สุดของสถาบัน 6 ลาดับแรก และจาแนกตามประเภทของความเสี่ยง เพื่อนาไปบรรจุในแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบัน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554 และขับเคลื่อนแผนลงสู่การปฏิบัติต่อไป สรุปได้ดังนี้
ประเภทความเสี่ยง
กลยุทธ์

การเงิน
การปฏิบัติงาน
การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ

ความเสี่ยง
RS1-4.4 ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของสถาบันยังไม่นาไปสู่ระดับสากล(World Class)
RS2-1.2 จานวนผู้รับบริการ (นักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ การวิจัย การบริการวิชาการ) มี
แนวโน้มปริมาณลดลง
RS3-1.1 การขาดแคลนอาจารย์ประจาที่มีคุณภาพ
RF1-2.2 ขาดการวิเคราะห์ วางแผนและบริหารทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
RO1-5.7 ขาดระบบและวิธีปฏิบัติงานแบบบูรณาการ เพื่อบรรลุยุทธศาสตร์ของสถาบัน
RC1-3.2 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจและวิธีบริหารกฎระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อนาไปสู่
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
แผนภูมิประเมินความเสีย่ ง

ผลกระทบ
สูงมาก

S2-1.2

S1-4.4

F1-2.2

สูง

S3-1.1
O1-5.7

C1-3.2

ปานกลาง

ต่า
ต่า

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

ความถี่



เกณฑ์มาตรฐาน 4 มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผน
ในการการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.2554 (สกอ.
7.4-4.1) ได้บรรจุความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงที่สุด 6 ลาดับแรก และนามากาหนดมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยง
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดและเปูาหมายตัวชี้วัด เพื่อบริหารจัดกา รความเสี่ยงให้อยู่ในระดั บที่สถาบันสามารถ
ยอมรับได้ และได้นาเสนอที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 10/2553 เพื่อพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554(สกอ.7.4-4.2) และมีการถ่ายทอดแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันลงสู่การ
ปฏิบัติระดับหน่วยงาน โดยการพิจารณาให้หน่วยงานทั่วทั้งองค์กรดาเนินงานตามแผน ซึ่งแบ่งตามความรับผิดชอบภารกิจ
ของหน่วยงานใน 2 กรณี คือ เป็นหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และผู้รับผิดชอบเสริม (สกอ.7.4-4.3) โดยแนวทางการ
ถ่ายทอดแผนบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศา สตร์ ปีงบประมาณ พ .ศ.2554 ลงสู่การปฏิบัติจะ
ดาเนินการ เป็นดังนี้
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1. จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
โดยกองแผนงาน
2. หน่วยงานรายงานการดาเนินการตามแผนบริหารความเสีย่ งระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ทั้งใน
กรณีผู้รับผิดชอบหลัก: ดาเนินโครงการ/กิจกรรมตอบสนองความเสี่ยงระดับสถาบัน และผู้รับผิดชอบเสริม: หน่วยงานอาจจะ
ดาเนินโครงการ/กิจกรรมเสริม เพื่อสนับสนุนมาตรการตอบสนองความเสี่ยงระดับสถาบัน ตามแบบฟอร์มที่สถาบันกาหนด
- ผู้รับผิดชอบหลัก คือ หน่วยงานที่ระบุในช่องผู้รับผิดชอบในตารางแผนบริหารความเสี่ยงสถาบัน ปีงบประมาณ
พ.ศ.2554 ซึ่งจะต้องดาเนินโครงการ/กิจกรรมตอบสนองความเสี่ยงทั้งหมดตามที่สถาบันกาหนดให้บรรลุผลตามตัวชี้วัด และ
เปูาหมายตัวชี้วัดระดับสถาบัน เพื่อรายงานผลการดาเนินงานดังกล่าวต่อสถาบัน ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ต่อไป
- ผู้รับผิดชอบเสริม คือหน่วยงานที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันฯ มีมติเห็นชอบว่าอาจจะดาเนิน
โครงการ/กิจกรรมเสริม เพื่อสนับสนุนมาตรการตอบสนองความเสี่ยงระดับสถาบันได้ ซึ่งหน่วยงานสามารถลดระดับตัวชี้วัด
และเปูาหมายตัวชี้วัดในการดาเนินโครงการ /กิจกรรมที่ หน่วยงานกาหนดเพิ่มเติมขึ้นเอง เพื่อรายงานแนวทางดังกล่าวต่อ
สถาบันก่อนการติดตามรอบ 6 เดือน
3. ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ ยงระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ .ศ.2554 รอบ 6 เดือน
และ 12 เดือน

เกณฑ์มาตรฐาน 5 มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
สถาบันได้มีแนวทางในการควบคุมและติดตามผล คือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ : ทาหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและมาตรการในการบริหารความเสี่ยงที่มีผลต่อความสาเร็จของสถาบัน
โดย
ครอบคลุมทุกพันธกิจอย่างเหมาะสม และควบคุม ติดตาม รายงานผลการดาเนินการตามมาตรการที่กาหนด คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงประจาคณะ : ทาหน้าที่กากับติดตามการดาเนินโครงการ /กิจกรรม เพื่อตอบสนองความเสี่ยงตามแผน
บริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ของคณะ และรายงานผลต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และที่ประชุมต่าง ๆ ของสถาบัน : ประกอบไปด้วย ทคอ.
แผน, ทคอ. และที่ประชุมสภาสถาบัน เพื่อเป็นการเฝูาระวังความเสี่ยง อีกทั้งสถาบันยังมีการ ติดตามผลการดาเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงระ ดับหน่วยงาน ปีละ 2 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ซึ่งในปีงบประมาณ พ .ศ.2554 อยู่
ระหว่างการติดตามรอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2553-มีนาคม 2554) (สกอ.7.4-5.1)
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 มีการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน 2 ครั้ง คือ
รอบ 6 เดือนและ รอบ 12 เดือน สืบเนื่องจากสถาบันได้นาแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันลงสู่การปฏิบัติระดับหน่วยงาน
โดยให้หน่วยงานใช้มาตรการตอบสนองความเสี่ยงผ่านการดาเนินโครงการ /กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงทั้ง
3 ด้าน ให้ลดลงในระดับที่สถาบันยอมรับได้ ดังนี้
1) ความเสี่ยงด้านการขาดเอกลักษณ์และพลวัตของหลักสูตร
2) ความเสี่ยงด้านความพอเพียงของเงินทุนของสถาบันในการดาเนินการต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3) ความเสี่ยงด้านกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากรทั้งสายอาจารย์และสายสนับสนุน
สรุปผลการดาเนินงานตามแผนบ ริหารความเสี่ยงของสถาบัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553 โดยภาพรวมคณะ
และสานักต่าง ๆ สามารถดาเนินการโครงการ /กิจกรรมแล้วเสร็จ ร้อยละ 92.78 ของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (ร้อยละ 86.42) โครงการ/กิจกรรมอยู่ระหว่างดาเนินการ คิดเป็นร้อยละ 3.78 ของโครงการ/
กิจกรรมทั้งหมด ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (ร้อยละ 8.33) และโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้ดาเนินการ ร้อยละ 3.44
ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ พ .ศ. 2552 ของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด (ร้อยละ 5.25) จะเห็นว่าในการดาเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพั ฒนบริ หารศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.2553 คณะและสานักต่าง ๆ ได้ดาเนินการ
ตามมาตรการตอบสนองความเสี่ยงของสถาบัน ภายใต้โครงการ/กิจกรรมเดิมของหน่วยงาน เพื่อลดความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 และมีบางหน่วยงานกาหนดโครงการ /กิจกรรมใหม่ที่มีประสิทธิภาพเ พิ่มขึ้น เพื่อบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้วยเช่นกัน (สกอ.7.4-5.2) ทั้งนี้ สถาบันได้รายงานผลดังกล่าวต่อ ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 10/2553 ที่ประชุม
พิจาณาแล้ว พร้อมมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่อง โครงการที่ดาเนินการไปแล้วมีระดับความเสี่ยงลดลงไปเท่าใด อยู่ในเกณฑ์ที่
ยอมรับได้หรือไม่ และให้สถาบันปรับปรุงการรายงานผลดังกล่าวในปีงบประมาณต่อไป
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เกณฑ์มาตรฐาน 6 มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 5/2553 (พิเศษ) วันจันทร์ ที่ 28 มิถุนายน 2553 ได้มีมติ
เห็นชอบร่างแผนบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ว่า “สถาบันควรจะเริ่มคิดถึงการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการก่อการร้าย การรักษาแหล่งข้อมูล ” (สกอ.7.4-6.1) กลุ่มงาน
บริหารความเ สี่ย ง กองแผนงานได้เสนอเรื่องนี้ต่อรองอธิการบดีฝุายวางแผน เพื่อให้ขับเคลื่อนการดาเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะดังกล่าวของที่ประชุมสภาสถาบัน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนปูองกันความเสียหาย /สูญเสียของ
ทรัพย์สินและบุคลากร และระบบข้อมูลของสถาบัน ในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งอยู่ระหว่างการดาเนินการ (สกอ.7.4-6.3)
ในการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.2554 เป็นการ
ระบุความเสี่ยงจาก อุปสรรคที่จะมีผลต่อการบรรลุยุทธศาสตร์สถาบัน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่แตกต่างจากแผนฯ ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ตามที่ได้ อธิบายมาแล้วในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 2-4 และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภา
สถาบัน ครั้งที่ 10/2553 จันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2553 โดยมิได้มีข้อแก้ไขใด ๆ (สกอ.7.4-6.2) ในเรื่องการนาผลการ
ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ พ .ศ.2553 มาปรับปรุงแผนบ ริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.
2554
ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาสถาบัน เมื่อได้พิจารณา ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 มีข้อเสนอแนะเพียงว่า ควรเพิ่มเติมข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมตอบสนองความเสี่ยงที่ดาเนินการแล้วเสร็จว่ามี
ระดับความเสี่ยงลดลงเท่าใด อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้หรือไม่ (สกอ.7.4-6.2) เพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของที่ประชุม
สภาสถาบันฯ กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง กองแผนงาน ได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนามาจัดทาเกณฑ์มาตรฐานของสถาบันในการ
ประเมินการลดลงของความเสี่ยงให้เป็นรูปธรรม โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารความเสี่ยงของสถาบันเป็นที่ปรึกษา เพื่อใช้ใน
ปรับปรุงแผนบริหาร ความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.2554 ในส่วนของการสรุป
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ ของสถาบันต่อไป ซึ่งอยู่ระหว่างการดาเนินการเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของสถาบันในเรื่องดังกล่าว ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2554 (สกอ.7.4-6.4)
ผลประเมิน
รายการ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ์
การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2553
ประเมินตนเอง
กรรมการประเมิน
6 ข้อ
6 ข้อ
6 ข้อ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สกอ.7.4-1.1
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ปี 2553
สกอ.7.4-1.2
คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ปี 2553
สกอ.7.4-2.1
เอกสารการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ 2554 : การกาหนดประเด็นความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์สถาบัน”
สกอ.7.4-2.2
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ครั้งที่ 2/2553 วาระที่ 4.1
สกอ.7.4-3.1
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ครั้งที่ 3/2553 วาระที่ 4.1
สกอ.7.4-4.1
แผนบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554
สกอ.7.4-4.2
รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 10/2553 วาระที่ 5.2
สกอ.7.4-4.3
หนังสือที่ ศธ.0526.01/กผ.ว.73 เรื่อง การดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
สกอ.7.4-5.1
หนังสือที่ ศธ.0526.01/กผ.ว.307 เรื่อง ขอให้รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 รอบ 6 เดือน
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สกอ.7.4-5.2
สกอ.7.4-6.1
สกอ.7.4-6.2
สกอ.7.4-6.3
สกอ.7.4-6.4

SAR2553

เอกสารสรุปผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2553
รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 5/2553 (พิเศษ) วาระที่ 5.6
รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 10/2553 วาระที่ 5.2
หนังสือที่ ศธ.0526.01/กผ.219 เรื่อง การจัดทาแผนปูองกันความเสียหายของระบบข้อมูล ของสถาบัน
ในภาวะฉุกเฉิน และศธ .0526 .01/กผ.220 เรื่อง การจั ดทาแผนปูองกันความเสียหาย /สูญเสียของ
ทรัพย์สินและบุคลากรของสถาบัน ในภาวะฉุกเฉิน ลงวันที่ 22 มีนาคม 2554
หนังสือที่ ศธ.0526.01/กผ.ว.562 เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์ ครั้งที่ 1/2554
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องค์ประกอบ 8 การเงินและงบประมาณ

ตัวบ่งชี้ 8.1
: ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ
6 ข้อ

มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
สถาบันมีผลการดาเนินงาน 7 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้


เกณฑ์มาตรฐาน 1 มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
สถาบันเห็นความสาคัญเรื่องการเงินและงบประมาณ เนื่องจากเป็นปัจจัยนาสู่กา รขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ของ
สถาบัน ให้บรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์สถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันจึงได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
กาหนดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ให้มีความเชื่องโยงกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบปร ะมาณของสถาบัน /คณะ/สานัก อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
2. เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้งบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
3. เพื่อให้บริหารจัดการด้านงบประมาณมีเปูาหมายที่ชัดเจน และปฏิบัติได้
4. มีการติดตาม และนาไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมการเงินและงบประมาณ ตั้งแต่
การจัดหา การจัดสรร การใช้จ่าย การตรวจสอบ และกระบวนการตรวจสอบ ดังนี้
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดหาและพัฒนาทรัพยากรทางการเงิน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวางแผนทางการเงินและบริหารการลงทุนอย่างมีประสิทธิ-ภาพ
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงินอย่างต่อเนื่อง
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 กระบวนการตรวจสอบ ติดตามผลการดาเนินงานด้านการเงินตามหลักธรรมาภิบาล (สกอ.8.11.1 ,1.2 และ 1.3)

เกณฑ์มาตรฐาน 2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้
เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
สถาบันให้ความสาคัญต่อระบบการจัดสรรงบประมาณ
โดยมี กรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ทั้ง
งบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ โดยใช้เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณตามวัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถาบัน ทั้งนี้มีการวิเคราะห์ประมาณการรายรับของเงินนอกงบประมาณ มีการวิเคราะห์
เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับกั บรายจ่ายจริงย้อนหลัง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการวิเคราะห์ การจัดสรร
งบประมาณประจาปี โดยในการจัดสรรงบประมาณของสถาบันนั้น มีผู้บริหารและคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณ
สถาบันกาหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน และรายงานผลเป็ นรายไตรมาส อีก
ทั้งมีการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุนของทุกหน่วยงาน ผ่านที่ประชุมผู้บริหารฝุายอานวยการ มี
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คณะกรรมการในการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ทาหน้าที่ในการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน ให้เป็นไป
ตามแผนที่กาหนดไว้ (สกอ.8.1-2.1, 2.2 และ 2.3)

เกณฑ์มาตรฐาน 3 มีงบประมาณประจาปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา
สถาบันและบุคลากร
สถาบันจัดทางบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณของสถาบัน โดยมีขั้นตอน
การจัดทางบประมาณอย่างเป็นระบบ สาหรับงบประมาณแผ่นดินจะจัดทาเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตาม
ยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting : SPBB) ซึ่งสามารถเชื่อมโยงจากประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
เปูาหมายการให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของสถาบันและแผนปฏิบัติราชการประจาปีของสถาบัน
สาหรับในส่วนของเงินนอกงบประมาณ สถาบันให้ความสาคัญต่อการดาเนินภารกิจของหน่วยงานที่ส่งผลต่อ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของสถาบัน โดยจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานทั้งทางด้านการพัฒนา
สถาบันและทรัพยากรบุคคลที่มีความสาคัญ ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของสถาบัน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. รวบรวม ตรวจสอบคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีของคณะ /สานัก /หน่วยงาน เพื่อสรุปภาพรวม
งบประมาณรายจ่ายของสถาบัน
2. จัดทาข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่สอด
คล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจาปี จาแนกตาม
วัตถุประสงค์การใช้จ่ายที่เชื่อมโยงสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาของสถาบัน
3. เงินนอกงบประมาณของสถาบัน จะต้องเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณเพื่อพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ
4. เสนองบประมาณรายจ่ายประจาปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจาปีต่อที่ประชุม ทคอ
. และ
สภาสถาบันเพื่อทราบงบประมาณรายจ่า ยงบประมาณแผ่นดิน ที่ได้รับจัดสรร และเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่าย
เงินนอกงบประมาณประจาปีของสถาบัน
รายละเอียดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ .ศ.2553 (สกอ.8.1-3.1) และรายงานสรุปคาขอ
อนุมัติประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (สกอ. 8.1-3.2)

2 ครั้ง

เกณฑ์มาตรฐาน 4 มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ

สถาบันมีระบบสารสนเทศทางการเงิน (MIS) ที่สามารถจัดทาฐานข้อมูลทางการเงิน เพือ่ ประมวลผลเป็นรายงาน
ทางการเงิน และเป็นข้อมูลสาหรับใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ
สถาบันได้จัดทารายงานการเงินเป็นรายเดือน ประกอบด้วยงบรายได้ค่าใช้จ่าย งบดุล ส่งให้สานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน , กรมบัญชีกลาง, สานักงานตรวจสอบภายในของสถาบัน และได้รายงานให้ผู้บริหารและสภาสถาบันทราบปีละ 2
ครั้ง โดยในปี 2553 มีการรายผลในเดือนมีนาคม 2553 และเดือนมิถุนายน 2553 (สกอ.8.1-4.1 )

เกณฑ์มาตรฐาน 5 มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
และความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
สถาบันมีระบบสารสนเทศทางด้านการเงิน ซึ่งประกอบด้วยระบบย่อยที่เชื่อมโยงกัน โดยหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและ
ผู้บริหารสามารถนาข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ สาหรับวางแผนการบริหารและตัดสินใจได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ ระบบงบประมาณที่
รองรับการจัดสรรงบประมาณ และคุมยอดงบประมาณทุกประเภทของสถาบัน ผู้เกี่ยวข้องสามารถทราบถึงงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย ยอดคงเหลือของทุกหน่วยงานได้ตลอดเวลา (สกอ. 8.1-5.1)
สถาบันตระหนักถึงความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง สถาบันจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงินของ
สถาบัน ทั้งระดับสถาบันและระดับคณะ/สานัก เพื่อทาหน้าที่ในการพิจารณา ตัดสินใจ นาเงินของสถาบันไปลงทุน ตลอดจน
หาประโยชน์จากเงินทุนของสถาบันให้ เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้กรอ บนโยบายการลงทุนจากเงินของสถาบัน โดยมีการ
วิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินและพิจารณาถึงความจาเป็นในการใช้จ่ายในแต่ละช่วงเวลา เพื่อเป็นข้อมูลทางการเงินใน
การบริหารความเสี่ยง และมีคณะกรรมการกากับนโยบายการลงทุนจากเงินของสถาบัน ซึ่งเป็นผู้ ทรงคุณวุฒิจากสภาสถาบัน
ทาหน้าที่กากับเพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการนาเงินของสถาบันไปลงทุน (สกอ. 8.1-5.2)
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ได้จัดทากิจกรรมคานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ตามขั้นตอนที่กรมบัญชีกลางกาหนด โดยเริ่มศึกษามาตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2547 สาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 นั้น สถาบันได้มีการนาผลการคานวณไปกาหนด “แนวทางการ
เพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2553” เสนอ ทคอ. ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 27
มกราคม 2553 ซึ่งที่ประชุมได้กาหนดแนวทางการดาเนินงาน 3 แนวทาง คือ 1) ให้คณะเพิ่มขีดความสามารถในการรับ
นักศึกษา 2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตงานวิจัยและบริการวิชาการที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น และ 3)
การใช้ทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า (สกอ. 8.1-5.3)
โดย ทคอ. ได้มอบหมายหน่วยงานต่าง ๆ นาผลการคานวณไปพิจารณากาหนดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพใน
ระดับหน่วยงานด้วย ประกอบกับที่ประชุมคณะทางานวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากรและพัฒนาแนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดาเนินงานที่สะท้อนค่าใช้จ่ายและต้นทุนผลผลิตของสถาบัน ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553
คณะทางานฯได้นาแนวทาง 3 แนวทางข้างต้นมาประกอบการพิ จารณา “แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานและการ
ใช้ทรัพยากรประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553 – 2556” (สกอ. 8.1-5.4)

เกณฑ์มาตรฐาน 6 มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด
สถาบันมีสานักงานตรวจสอบ ภายใน เป็นหน่วยงานตรวจสอบและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
ระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานย่อย รวมทั้งเสนอผลการตรวจสอบภายในให้
คณะผู้บริหารของสถาบัน อีกทั้งสถาบันยังมีคณะกรรมการตรวจสอบสถาบัน ทาหน้าที่ในการกากับดูแลการบริห ารของ
สถาบันให้ถูกต้องโปร่งใส ซึ่งมาจากคณะกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และมีระบบควบคุมภายในซึ่ง
ครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน เพื่อติดตามตรวจสอบให้การบริหาร- จัดการทางการเงิน การคลังและพัสดุเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามระเบียบและกฎเกณฑ์ และมีสานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิน เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายนอก (สกอ.8.1-6.1
,6.2 และ 6.3)

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนาข้อมลู จาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
สถาบันมีระบบรายงานสาหรับผู้บริหาร (Business Intelligence - BI) ที่ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลจากการ
ดาเนินงานได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะข้อมูลทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ ข้อมูลรายงานทาง
การเงิน ซึ่งระบบ BI เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ผู้บริหารใช้ในการติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายเงิน และนามาวิเคราะห์ เพื่อวางแผน
ในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาได้ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ (สกอ.8.1-7)
ผลประเมิน
รายการ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ์
การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2553
ประเมินตนเอง
กรรมการประเมิน
7 ข้อ
7 ข้อ
7 ข้อ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สกอ.8.1-1.1
คาสั่งสถาบันที่ 56/2554 ลงวันที่ 26 มกราคม 2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สกอ.8.1-1.2
รายงานการประชุมคณะกรรมการกาหนดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554
สกอ.8.1-1.3
แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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สกอ.8.1-2.1
สกอ.8.1-2.2
สกอ.8.1-2.3
สกอ.8.1-3.1
สกอ.8.1-3.2
สกอ.8.1-3.3
สกอ.8.1-3.4
สกอ.8.1-4.1
สกอ.8.1-5.1
สกอ.8.1-5.2

สกอ.8.1-5.3
สกอ.8.1-5.4
สกอ.8.1-6.1
สกอ.8.1-6.2
สกอ.8.1-6.3
สกอ.8.1-7
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คาสั่งสถาบันที่ 756/2553 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการในการเร่งรัดการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการในการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการประชุมผู้บริหารฝุายอานวยการ
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รายงานสรุปคาขออนุมัติ ประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่ายประจา ปีงบประมาณ พ .ศ.2553
เสนอต่อที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 7/2552 วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2552
รายงานการประชุม ทคอ . ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553 วาระ 5.2 : ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานและกา
รใช้ทรัพยากรประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553– 2556
รายงานฐานะการเงินของสถาบันเข้าที่ระชุมสภาสถาบัน เสนอเพื่อทราบ จานวน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 5/2553 (พิเศษ) วันที่ 28 มิถุนายน 2553
ครั้งที่ 2 รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 7/2553 (พิเศษ) วันที่ 23 สิงหาคม 2553
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
(1) คาสั่งสถาบันที่ 504/2553 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(2) ประกาศสภาสถาบัน ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง กรอบนโยบายและแนวทางการลงทุนจาก
เงินของสถาบัน
(3) คาสั่งสถาบันที่ 954/2553 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการ
ลงทุนระดับสถาบัน
(3.1) รายงานการประชุมคณ ะกรรมการนโยบายการลงทุนระดับสถาบัน ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2554
(4) คาสั่งสภาสถาบันที่ 43/2554 ลงวันที่ 19 มกราคม 2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกากับนโยบาย
การลงทุนจากเงินของสถาบัน
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556
แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานและการใช้ทรัพยากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556
คาสั่งสถาบันที่ 890/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 3/2553 วันที่ 14
กันยายน 2553
1) รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 22 มีนาคม 2553
2) คาสั่งสถาบันที่ 153/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานทบทวนระบบการควบคุมภายในของสถาบัน
ข้อมูลประกอบการพิจารณางบประมาณ
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องค์ประกอบ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ 9.1
: ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ
7 หรือ 8 ข้อ
9 ข้อ
ผลการดาเนินงาน
สถาบันมีผลการดาเนินงาน 9 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้

เกณฑ์มาตรฐาน 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพั นธกิจ
และพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
สถาบันมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีกระบวนการทางาน
PDCA คือ เริ่มจากการวางแผน การ
ดาเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุง โดยมีตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเ มินซึ่งกาหนดโดยสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) นอกจากนี้
สถาบันยังได้พัฒนา ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม จานวน 2 ตัวบ่งชี้ เพื่อสะท้อนถึงอัตลักษณ์และจุดเน้นจุดเด่นของสถาบัน ซึ่งสถาบัน
มอบหมายกลุ่มงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา กองแผนงาน เป็นส่วนกลางที่ทาหน้าที่ประสานระหว่างภายใน /
ภายนอกสถาบันในการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา และสถาบันได้แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาขึ้นด้วย
ในปีการศึกษา 2553 สถาบันได้มีการทบทวน /ปรับปรุงการเกี่ยวกับการ กาหนดองค์ประกอบและหน้าที่ของ
คณะกรรมการข้างต้น เพื่อให้สอดรับกับแนวทางที่ สกอ . ที่กาหนดไว้ด้วย และได้กาหนดข้อบังคับสถาบันฉบับใหม่ขึ้น เป็น
ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2554 (สกอ.9.1-1.1) โดยกาหนดให้มีคณะกรรมการที่เกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพดังนี้
ระดับสถาบัน
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน (สกอ.9.1-1.2)
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน (สกอ.9.1-1.3)
ระดับคณะ/สานัก
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ/สานัก (สกอ.9.1-1.4)
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ/สานัก (สกอ.9.1-1.5)
อนึ่ง นอกจากการกาหนดคณะกรรมการด้งกล่าวแล้ว สถาบันได้ให้ความสาคัญในการดาเนินงานประกันคุณภาพที่
ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหน่วยงาน ไปจนถึงระดับสถาบัน สถาบันจึง
ได้มีการแต่งตั้งคณะทางานพัฒนาระบบคุณภาพ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สกอ.9.1-1.6) โดยสถาบันมอบหมายให้
ที่ประชุม ทคอ.แผน มีหน้าที่กากับติดตามการดาเนินงานของคณะทางานฯ ทุกชุดด้วย
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สภาสถาบัน
ทคอ.
ทคอ. การวางแผนและประเมินผล
SAR
สถาบัน

SAR
คณะ/สานัก

คณะทางานพัฒนาระบบคุณภาพ
(คาสัง่ สถาบันที่ 885/2553)
ทคอ.
แผน

ทอค.
การศึกษา

ทคอ.
บริหาร

ชุด1 ชุด2 ชุด3 ชุด4 ชุด5 ชุด6 ชุด7 ชุด8
คณะทางาน
ความเสี่ยง

คณะทางาน
KM

คณะ/สานัก จัดทา
SAR ในระดับคณะ/สานัก
รศ.

บธ.

พศ.

สป.

พค.

ภส.

พม.

นต.

วจ.

ฝอ.

บส.

กส.


เกณฑ์มาตรฐาน 2 มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน
สถาบันได้จัดทาประกาศสถาบัน เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 (สกอ.
9.1-2.1) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม ทคอ .แผน ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 และที่ประชุม ทคอ .ครั้งที่
2/2554 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 โดยประกาศดังกล่าวกาหนดให้ถือปฏิบัติ จานวน 6 ข้อดังนี้
1. จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการจัดการและการบริหารที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
2. จัดให้มีหน่วยงานหรือคณะบุคคลในรูปคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทางานเพื่อรับผิดชอบการ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน โดยให้มีหน้าที่พัฒนา บริหารและติดตามการดาเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของหน่วยงานและนักศึกษาได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และความ
ชานาญเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของหน่วยงานเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานสู่แนวปฏิบัติที่ดี
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของหน่วยงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมและมีความ
รับผิดชอบในการดาเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพของหน่วยงาน
5. จัดทารายงานการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน เพื่อพร้อมรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ
จากคณะกรรมการตรวจประเมินที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์แต่งตั้ง และรายงานผลการประเมินต่อ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยง านที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกต่อไป
6. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิต พัฒนบริ
หารศาสตร์ต่อสาธารณชน และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก โดยมีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อ
สร้างความมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพของการจัดการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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เกณฑ์มาตรฐาน 3 มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
สถาบันได้กาหนดตัวบ่งชีเ้ พิ่มเติมของสถาบัน โดยสภาสถาบันพิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว (สกอ. 9.1-3.1)
จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
- ตัวบ่งชี้ 10.1 “ระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีภาวะผู้นา มีความรู้คู่คุณธรรม”
- ตัวบ่งชี้ 10.2 “ระบบและกลไกในการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกทางการศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้และ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต”
โดยตัวบ่งชี้ 10.1 เป็นตัวบ่งชี้ที่พิจารณาจากอัตลักษณ์ของสถาบันในด้านการพัฒนาและผลิตบัณฑิตที่มีภาวะผู้นามีความรู้คู่
คุณธรรม ส่วนตัวบ่งชี้ 10.2 เป็นตัวบ่งชี้ที่พิจารณา จากจุดเน้นจุดเด่น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ซึ่งเน้นการพัฒนาสิ่ง
อานวยความสะดวกทางการศึกษาและภูมิทัศน์ของสถาบัน เพื่อให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ และส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อ
มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ในด้าน excellent facilities และกาหนดเกณฑ์การประเมินดังนี้
ตัวบ่งชี้ 10.1 “ระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีภาวะผู้นา มีความรู้คู่คุณธรรม”
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกในการคัดเลือกนักศึกษา และดาเนินการตามระบบที่กาหนด เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเบื้องต้น
ตามเกณฑ์ของคุณลักษณะของนักศึกษาที่พึ่งประสงค์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะความเป็น นักวิชาการ เป็นผู้นาทางความคิดและการ
เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์ และการนาเสนอผลงาน
3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะความเป็นนักวิชาการ ความเป็นผู้นาทางความคิด ที่มี “ความรู้ คู่
คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม”
4. มีการประเมินความพึงพอใจด้านความรู้ทางวิชาการ และด้านคุณธรรมจริยธรรมต่อบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยเป็นการสารวจจากหน่วยงานภายนอกสถาบัน (สานักงานสถิติแห่งชาติ )
และผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละด้านต้องไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
5. มีการนาผลกา รประเมิน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ที่ได้จากข้อ 4 ไปปรับปรุงระบบและกลไกการพัฒนา
นักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้เป็นบัณฑิตที่มีภาวะผู้นา มีความรู้คู่คุณธรรม
ตัวบ่งชี้ 10.2 “ระบบและกลไกในการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกทางการศึกษาที่เอือ้ ต่อการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิต”
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกทางการศึกษาและภูมิทัศน์ของสถาบัน เพื่อให้เกิด
บรรยากาศทางวิชาการ และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดูแลรักษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมของสถาบัน
3. มีการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเพื่อการเรียนรู้ และใช้ประโยชน์ในด้านสิ่งอานวยความสะดวกทางการศึกษาและภูมิทัศน์
ของสถาบันร่วมกับองค์กรภายนอก
4. มีการประเมินความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทางด้านสิ่งอานวยความสะดวกทางการศึกษา
สภาพแวดล้อมภายในสถาบัน มีคาเฉลี
่ ่ยไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00
5. มีการนาผลการประเมิน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ที่ได้จากข้อ 4 ไปปรับปรุงระบบและกลไกในการพัฒนาสิ่ง
อานวยความสะดวกทางการศึกษาของสถาบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
ในด้าน
Excellent facilities
ทั้งนี้ การสร้างปัจจัยสนับสนุนเพื่อมู่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ในด้าน Excellent facilities ของสถาบัน เบื้องต้นได้
กาหนดจุดเน้นไว้ ดังนี้
ปี 2553 : เน้นการสร้างสิ่งอานวยความสะดวกทางการศึกษาและภูมิทัศน์ของสถาบัน (รวมถึง ห้องเรียน ห้องสมุด
แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต Wi-Fi สนามกีฬา ร้านอาหาร ห้องพยาบาล ระบบสาธารณูปโภค)
ปี 2554 : เน้นการสร้างห้องสมุดด้านพัฒนบริหารศาสตร์ที่ดีที่สุดในประเทศไทยและการนาสายไฟฟูาลงดิน
ปี 2555 : เน้นระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลของสถาบันที่สมบูรณ์
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โดยหลักการในการกาหนดตัวบ่งชี้ และผลการดาเนินงานในตัวบ่งชี้ทั้งสองข้างต้น พิจารณาจากการรายงานผลที่ปรากฎ
ในองค์ประกอบที่ 10 อัตลักษณ์และจุดเน้นจุดเด่นของสถาบัน


เกณฑ์มาตรฐาน 4 มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย
1) การควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ
2) การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกาหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากาหนดใน CHE QA Online และ
3) การนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
สถาบันได้ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ดังนี้
1) การควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ
ด้านการควบคุมและติดตามการดาเนินงาน สถาบันได้ดาเนินการใน 2 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 ที่ประชุม ทคอ.แผน โดยรองอธิการบดีฝุายวางแผนเป็นประธาน ทาห น้าที่ควบคุมและติดตามการ
ดาเนินงานของคณะทางานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา โดยกาหนดเป็นวาระสืบเนื่อง และให้ประธานคณะทางานแต่ละ
ชุดหรือผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ เสนอรายงานผลการดาเนินงานต่อที่ประชุมเป็นประจา (หรือทุก 2 เดือน) โดยในปี พ.ศ. 2554 มี
การติดตามผลการดาเนินงาน จานวน 4 ครั้ง คือ ในเดือนมกราคม มีนาคม พฤษภาคม และสิงหาคม
ส่วนที่ 2 การตรวจเยี่ยมคณะ /สานัก โดยผู้บริหารสถาบัน คือ อธิการบดี รองอธิการบดีทุกฝุาย ผู้ช่วย
อธิการบดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ผู้อานวยการกองแผนงาน และเจ้าหน้าที่กองแผนงาน ร่วมรับทราบผลการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจาปี และตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาในแต่ละคณะ /สานัก
(จานวน 8 คณะ, 4 สานัก) โดยผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะ/สานักได้เสนอผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และพิจารณาแนวทางการพัฒนา โดยมีการตรวจเยี่ยม จานวน 3 ครั้งต่อปี (ประมาณเดือนพฤษภาคม กรกฎาคม และ
ตุลาคม)
นอกจากนี้ สถาบันโดยที่ประชุมผู้บริหารฝุายอานวยการ (ทบอ.) ซึ่งอธิการบดีเป็นประธาน ได้ควบคุมและ
ติดตามการดาเนินงานของแต่ละคณะ/สานัก/กองด้วย
ด้านการประเมิน
สถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ สถาบันและระดับคณะ /สานัก เพื่อประเมิน
คุณภาพในระดับสถาบันและระดับคณะ/สานัก (8 คณะ, 4 สานัก) โดยประเมินทุกสิ้นปีการศึกษา
2) การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกาหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้ วนตามที่สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากาหนดใน CHE QA Online
สถาบันได้จัดทารายงานประเมินคุณภาพการศึกษา และได้เสนอผลการดาเนินงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
(สกอ. 9.1-4.1) และได้เสนอรายงานดังกล่าวต่อสานักงานคณะกรรมการการอดม ศึกษา (สกอ.) ผ่านทางระบบ CHE-QA ใน
เดือนกันยายนของทุกปี (สกอ.9.1-4.2) รวมถึงการจัดส่งเอกสารให้ สกอ. โดยตรงอีกทางหนึ่ง (สกอ.9.1-4.3)
3) การนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
สถาบันได้นาข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุง ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา และ
ข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน มาประกอบการจัดทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน (สกอ. 9.1-4.4) โดยแผน
ดังกล่าวได้กาหนดมาตรการ /โครงการและผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน โดยสถาบันจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงาน
ตามมาตรการ/โครงการ

เกณฑ์มาตรฐาน 5 มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน และส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
สถาบันได้กาหนดแผนการพัฒนาคุณภ าพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.2554 (สกอ.9.1-5.1) โดยนา
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2551 มากาหนดมาตรการ /โครงการเพื่อพัฒ นาคุณภาพ ทั้งนี้
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มาตรการ/โครงการที่ระบุในแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ระบุในแผนปฏิบัติการประจาปีและแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ.
2553-2556) (สกอ. 9.1-5.2) ซึ่งการกาหนดเปูาหมายตัวบ่งชี้ทุกตัวในแผนกลยุทธ์ จะพิจารณาเปูาหมายที่ดี /สูงขึ้นด้วย ทั้งนี้
เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดาเนินงานและเพื่อพัฒนาสถาบัน

เกณฑ์มาตรฐาน 6 มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9
องค์ประกอบคุณภาพ
สถาบันมีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์แลแผนการดาเนินการ
- ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร หรือ BI (Business Intelligence)
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS)
- ระบบติดตามโครงการ (อยู่ระหว่างการพัฒนา)
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
- ระบบบริการการศึกษา
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS)
- ระบบจองใช้ทรัพยากร (e-Reserve)
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา (QAIS)
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา (QAIS)
- ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร หรือ BI (Business Intelligence)
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา (QAIS)
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา (QAIS)
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
- ระบบคลังข้อมูล
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา (QAIS)
- ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร หรือ BI (Business Intelligence)
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS)
- ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร หรือ BI (Business Intelligence)
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา (QAIS)
- ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร หรือ BI (Business Intelligence)
สถาบันพัฒนาระบบโดยให้ทุก คณะ/สานัก /กอง สามารถใช้งานระบบต่าง ๆ ร่วมกันได้ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการรายงานในตัวบ่งชี้ 7.3

เกณฑ์มาตรฐาน 7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ นักศึกษา
ผู้ใช้บันฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันได้ส่งเสริมให้ นักศึกษา คณาจารย์บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา
มีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพ ดังนี้
นักศึกษา/ศิษย์เก่า : ร่วมให้ข้อเสนอแนะ /ตอบแบบสอบถามในการดาเนินงาน ทั้งด้านการประเมินการสอนของ
อาจารย์ ด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบัน ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม รวมถึง สถาบันได้แต่งตั้งนายกสโมสร
นักศึกษา (ไทย) และนายกสโมสรนักศึกษา (ต่างชาติ ) เป็นกรรมการในคณะทางานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ (ในชุดที่ 3
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม)
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ผู้ใช้บันฑิต/ผู้เข้ารับการอบรม/ผู้ขอรับบริการทางวิชาการ : ร่วมให้ข้อมูลปูอนกลับในด้านการจัดการเรียนการสนอ
การวิจัย และการบริการวิชาการ
ชุมชน/ประชาชนทั่วไป : สถาบันรับฟังข้อเสนอแนะ /ข้อร้องเรียนต่าง ๆ โดยผ่านทางศูนย์ประสานราชการใส
สะอาด

เกณฑ์มาตรฐาน 8 มีเครือข่ายการแลกเ ปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและมี
กิจกรรมร่วมกัน
สถาบันมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
จานวน 3 ฉบับ คือ
- MOU ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (สกอ.9.1-8.1)
- MOU ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างสถาบันกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (สกอ.9.1-8.2)
- MOU ด้านการจัดกิจกรรมวิชาการและด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีมหาวิทยาลัย 8 แห่งร่วมลง
นาม คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพ
พรรณี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สกอ. 9.1-8.3)
ในปีการศึกษา 2553 มีกิจกรรมของเครือข่าย ได้แก่
- โครงการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2553” เมื่อวันที่ 17 มกราคม
2554 (สกอ. 9.1-8.4)
- โครงการอบรมเรื่อง “การเขียนและจัดทารายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจาปีการศึกษา
2553” เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554 (สกอ. 9.1-8.5)
- โครงการสัมมนาเชิงป ฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาระหว่าง
สถาบัน ประจาปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม 2554 (สกอ. 9.1-8.6)

เกณฑ์มาตรฐาน 9 มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นและ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์
จากเดิมที่สถาบันได้มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา กองแผนงาน เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานและระบบการดาเนินการของสถาบั น สามารถบูรณาการทั้งในระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน รวมทั้ง
ครอบคลุมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถาบัน
จึงได้พัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยแต่งตั้งคณะทางานพัฒนาระบบคุณภาพ ซึ่งมีหน้าที่
สอดคล้องกับระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA กล่าวคือ 1. การวางแผน (Plan) กาหนดแนวทางการดาเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพในระดับสถาบันและระดับหน่วยงาน ตามเกณฑ์มาตรฐานสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 2. การดาเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) ดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบให้บรรลุเปูาหมาย 3. การประเมินคุณภาพ (Check) ติดตามความก้าวหน้าการ
ดาเนินงานของตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบระดับสถาบันและระดับหน่วยงาน และรายงานต่อที่ประชุมคณบดี /ผู้อานวยการสานัก
ด้านการวางแผนและประเมินผล รวมถึงจัดทารายงานประเมินตนเอง (SAR) และเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลและหลักฐาน
ตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบระดับสถาบัน เสนอคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 4. การเสนอ
แนวทางปรับปรุง (Act) โดยนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบัน มาพัฒนาปรับปรุ งระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของระดับสถาบันและระดับหน่วยงาน ซึ่งมีผู้ช่วยอธิการบดีด้านประกันคุณภาพการศึกษาและกองแผนงาน
เป็นหน่วยงานประสานและสนับสนุนการดาเนินงานของคณะทางานดังกล่าว ผลการดาเนินงานของคณะทางานพบว่า
บุคลากรทุกระดับของสถาบันตระหนักถึงความสาคัญและมีส่วนร่วมในการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษามาก
ขึ้น
อนึ่ง สถาบันมอบหมายให้อาจารย์ใจชนก ภาคอัต ศึกษาวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมการดาเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” (สกอ.9.1-9.1) และได้เผยแพร่ทาง www.nida.ac.th
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ซึ่งแนวปฏิบัติหรือตัวแบบในการแต่งตั้งคณะทางานพัฒนาคุณภาพ ได้มีการเผยแพร่ในวารสาร WISDOM for
Change (สกอ.9.1-9.2) และได้มีหน่วยงานอื่นนาแนวปฏิบัติดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับการดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงาน อาทิ คณะภาษาและการสื่อสาร เป็นต้น
ผลประเมิน
ปี 2553
รายการ
ประเมินตนเอง
กรรมการประเมิน
เป้าหมาย
9 ข้อ
ผลการดาเนินงาน
9 ข้อ
9 ข้อ
คะแนนอิงเกณฑ์
5 คะแนน
5 คะแนน
การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
บรรลุ
รายการหลักฐาน
สกอ.9.1-1.1
ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2554
สกอ.9.1-1.2
คาสั่งสถาบันที่ 312/2551 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน
สกอ.9.1-1.3
คาสั่งสถาบันที่ 439/2554 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2554 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับสถาบัน
สกอ.9.1-1.4
คาสั่งสถาบันที่ 437/2554 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2554 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ/สานัก
สกอ.9.1-1.5
คาสั่งสถาบันที่ 438/2554 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2554 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ/สานัก
สกอ.9.1-1.6
คาสั่งสถาบันที่ 885/2553 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานพัฒนาระบบคุณภาพ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สกอ.9.1-2.1
ประกาศสถาบัน เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554
สกอ.9.1-3.1
รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้ งที่ 2 (พิเศษ) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 วาระเพื่อพิจารณาที่ 5.4
เรื่องการกาหนดตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และตัวบ่งชี้จุดเน้น จุดเด่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2553
สกอ.9.1-4.1
รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 8/2553 วันที่ 27 กันยายน 2553 วาระเพื่อพิจารณาที่ 5.8 เรื่อง
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และแนวทางการพัฒนาสถาบัน ประจาปีการศึกษา 2552
สกอ.9.1-4.2
หลักฐานการจัดส่งรายงาน SAR ประจาปีการศึกษา 2552 ผ่านทางระบบ CHE-QA Online
สกอ.9.1-4.3
หนังสือเลขที่ ศธ 0526.01/1168 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2553 เรื่อง ขอส่งรายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2552 เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
สกอ.9.1-5.1
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
สกอ.9.1-5.2
แผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2553-2556) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สกอ.9.1-8.1
MOU ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างสถาบันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สกอ.9.1-8.2
MOU ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างสถาบันกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สกอ.9.1-8.3
MOU ด้านการจัดกิจกรรมวิชาการและด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีมหาวิทยาลัย 8 แห่งร่วม
ลงนาม คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สกอ.9.1-8.4
โครงการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2553” เมื่อวันที่ 17
มกราคม 2554
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สกอ.9.1-8.4
สกอ.9.1-8.4
สกอ.9.1-9.1
สกอ.9.1-9.2

SAR2553

โครงการอบรมเรื่อง “การเขียนและจัดทารายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจาปี
การศึกษา 2553” เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาระหว่าง
สถาบัน ประจาปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม 2554
รายงานการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการมี ส่วนร่วมการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย อ.ใจชนก ภาคอัต
วารสาร WISDOM for Change

183

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

องค์ประกอบ 10 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ตัวบ่งชี้ 10.1
: ระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีภาวะผู้นา มีความรู้คู่คุณธรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

มีการดาเนินการ
2 ข้อ

มีการดาเนินการ
3 ข้อ

มีการดาเนินการ
4 ข้อ

มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
สถาบันมีผลการดาเนินงาน 5 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ดังนี้

เกณฑ์มาตรฐาน 1 มีระบบและกลไกในการคัดเลือกนักศึกษา และดาเนินการตามระบบที่กาหนด เพื่อให้ได้
นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นตามเกณฑ์ของคุณลักษณะของนักศึกษาที่พึ่งประสงค์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันมีระบบและกลไก ในการคัดเลือกนักศึกษา เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นตามคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่สถาบันได้กาหนดไว้ โดยที่ประชุม ทคอ . ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 11 พฤษภาคม 2554 วาระที่ 5.2
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (สถาบัน 10.1-1.1) ได้พิจารณาและมี มติให้กาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 7 คุณลักษณะ คือ
1. มีคุณธรรม จริยธรรม
2. มีความรู้
3. มีทักษะทางปัญญา
4. มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
6. การมีภาวะผู้นาในการเปลี่ยนแปลง
7. การมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเสียสละเพื่อส่วนรวม
สถาบันโดยที่ประชุม ทคอ.การศึกษา (สถาบัน 10.1-1.2) ทาหน้าที่
1. ควบคุม ดูแลการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาของสถาบัน
2. กาหนดระเบียบการบริหารที่เกี่ยวกับการศึกษาของแต่ละหลักสูตร
3. พิจารณาตัดสินใจแก้ไขข้อปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ปัญหาที่เกิดจากการตีความข้อบังคับ
สถาบัน ว่าด้วยการศึกษา และแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษา
4. กาหนดมาตรฐานความรู้และความถนัดในการทดสอบวิชาต่างทีๆ่จาเป็นต่อการศึกษาในสถาบัน
5. ควบคุม ดูแล การรับสมัครการทดสอบ การกาหนดมาตรฐานผู้ผ่านการคัดเลือก และการพิจารณาคัดเลือก
นักศึกษาให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
6. พิจารณาอนุมัติผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาในสถาบัน และออกใบรับรองผลการสอบคัดเลือก
7. พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทางานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในสถาบัน
8. พิจารณาเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมด้วยเป็นครั้งคราวตามความจาเป็น
นอกจากนี้ สถาบันได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในสถาบัน ซึ่งการ
คัดเลือกบุคคล ด้านความรู้ความสามารถ มีคณะทาง านออกข้อสอบตามวิชาเฉพาะสาขา ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ประจา
สาขาวิชาที่จัดสอบ รับผิดชอบในการออกข้อสอบพร้อมคาเฉลย ดูแล ควบคุม การจัดทาข้อสอบให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและ
ถูกต้อง และเพื่อพัฒนาแบบทดสอบในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันให้ได้มาตรฐาน จนกลายเป็นคลังข้อสอบขอ ง
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สถาบัน (สถาบัน 10.1-1.3) ส่วนในด้านคุณธรรม จริยธรรม มีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อ
เข้าศึกษาในสถาบัน ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ประจาคณะ /หลักสูตรที่เป็นรับนักศึกษา ทาหน้าที่ ทดสอบทัศนคติ ทักษะการ
สื่อสาร ทักษะการคิด วิเคราะห์ (สถาบัน 10.1-1.4) และเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณภาพและศักยภาพสูงเข้าศึกษาในสถาบันจึงมี
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา กรณีพิเศษทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทต่าง ๆ ของสถาบัน
(สถาบัน.10.1-1.5)

เกณฑ์มาตรฐาน 2 มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะคว ามเป็นนักวิชาการ เป็นผู้นาทาง
ความคิดและการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์ และการนาเสนอผลงาน
สถาบันกาหนดให้นักศึกษาทุกหลักสูตร มีการเรียนการสอนในรายวิชาที่ส่งเสริมให้
ได้มีประสบการณ์ในการ
ประยุกต์ความรู้ทางวิชาการกับการทางานจริงทั้งในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน โดยนักศึกษาจะต้องค้นคว้า ทารายงาน
มีการอภิปรายในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ และการนาเสนอผลงาน อาทิ สป 800 สัมมนาทางสถิติ สป
880 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางสถิติ สป 890 การอ่านบทความทางสถิติ สป 895 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็น ต้น
(สถาบัน 10.1-2.1) และมีการกาหนดให้นักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) (สถาบัน 10.1-2.2)
สถาบันมีหน่วยงานสนับสนุนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นนักวิชาการ เช่น การให้ความรู้ในการ
ใช้ฐานข้อมูลวารสารของสานักบรรณสารการพัฒนา (สถาบัน 10.1-2.3) การให้ความรู้ในการวิจัย /การเขียนบทความ
วิชาการของสานักวิจัย การจัดเวทีเสวนางานวิจัยของสานักวิจัย (สถาบัน 10.1-2.4) เป็นต้น มีกลุ่มงานกิจการนักศึกษา เป็น
หน่วยงานสนับสนุนในการจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา โดยครอบคลุมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมจริยธรร มและศาสนา (สถาบัน 10.1-2.5) มีการจัดตั้งสโมสร
นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ พร้อมทั้งพัฒนาให้
นักศึกษาเป็นคนที่สมบูรณ์ ฝึกการเป็นผู้นา การทางานเป็นทีม มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และนาความรู้ทางวิชาการ
ไปพัฒนาสังคมให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคม (สถาบัน 10.1-2.6)

เกณฑ์มาตรฐาน 3 มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะความเป็นนักวิชากา ร ความเป็นผู้นาทาง
ความคิดที่มี “ความรู้ คู่คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม”
สถาบันมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะความเป็นนักวิชาการอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ การจัดโครงการประกวดผลงานวิชาการด้านพัฒนบริหารศาสตร์ โดยเปิดโอกาสให้อาจารย์
นักวิชาการ นักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ทั่วประเทศส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด (สถาบัน 10.1-3.1–สถาบัน
10.1-3.2) การจัดทาวารสารของสถาบันให้ครอบคลุมทุก ๆ ด้านทางพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้า
อ้างอิงสาหรับนักศึกษา และเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย ซึ่งในปัจจุบันมีทั้งหมด 10 วารสาร คือ
1. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
2. วารสารรัฐประศาสนศาสตร์
3. วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
4. วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า
5. วารสารพัฒนาสังคม
6. วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม
7. เศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8. NIDA Journal of Language and Communication
9. วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
10. NIDA Case Research Journal
นอกจากการส่งเสริมด้านวิชาการแล้ว สถาบันได้ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม การมีจิตสาธารณะ
และมีคุณธรรม ผ่านกิจกรรมที่จัดโดยชมรมทั้ง 11 ชมรม ประกอบด้วย ชมรมอาสาพัฒนาชนบท ชมรมดนตรีไทย ชมรม
ดนตรีสากล ชมรมบาสเกตบอล ชมรมฟุตบอล ชมรมถ่ายภาพ ชมรมพุทธศาสตร์ ชมรมแอโรบิค ชมรมโยคะ ชมรมลีลาศ
และชมรมนักศึกษานานาชาติ อาทิ กิจกรรมการบริจาดโลหิต กิจกรรมการตัดบาตรเฉลิมพระเกียรติ5ธันวามหาราช กิจกรรม
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การแข่งขันกีฬาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม NIDA-AIT กิจกรรมตามวันสาคัญทางศาสนา กิจกรรรมวันไหว้ครู (สถาบัน 10.13.3)

เกณฑ์มาตรฐาน 4 มีการประเมินความพึงพอใจด้านความรู้ทางวิชาการ และด้านคุณธรรมจริยธรรมต่อบัณฑิต
ที่สาเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยเป็นการสารวจจากหน่วยงานภายนอกสถาบัน (สานักงาน
สถิติแห่งชาติ) และผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละด้านต้องไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
สถาบันได้รับการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ซึ่งสารวจโดยสานักงานสถิติ
แห่งชาติ (สถาบัน 10.1-4.1) ผลการสารวจปรากฏว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในภาพรวมอยู่ที่ ร้อยละ 87.74 หรือ
เท่ากับ 5.00 จากคะแนนเต็ม 5 (ตามเกณฑ์การประเมินของสานักงาน ก .พ.ร.) โดยคะแนนด้านความรู้ความสามารถทาง
วิชาการ และด้านคุณธรรมจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในอาชีพ เท่ากับ 4.2586 และ 4.6173 ตามลาดับ ซึ่งพบว่าด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในอาชีพ ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจมากกว่า 4.51 ในทุกประเด็นคาถาม ดังนี้
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในอาชีพ
4.6173 คะแนน
- ประเด็นความซื่อสัตย์/สุจริต
4.6566 คะแนน
- ประเด็นการตรงต่อเวลา
4.5758 คะแนน
- ประเด็นความมีระเบียบวินัย
4.5556 คะแนน
- ประเด็นความขยันหมั่นเพียร
4.6465 คะแนน
- ประเด็นความรับผิดชอบต่อหน้าที่
4.6364 คะแนน
- ประเด็นความมีน้าใจเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น
4.6667 คะแนน
- ประเด็นความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ
4.6768 คะแนน
- ประเด็นการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
4.6263 คะแนน
- ประเด็นการอุทิศเวลาให้กับงาน
4.5152 คะแนน
ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ
4.2586 คะแนน
- ประเด็นความรู้ความสามารถทางวิชาการตามสาขาที่เรียนมาหรือที่เกี่ยวข้อง 4.3232 คะแนน
- ประเด็นการนาความรู้มาปรับ/ประยุกต์ใช้ในการทางาน
4.2525 คะแนน
- ประเด็นความพยายามใฝุหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนางาน/ตนเอง
4.2626 คะแนน
- ประเด็นความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงาน
4.1515 คะแนน
- ประเด็นคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย
4.3030 คะแนน

เกณฑ์มาตรฐาน 5 มีการนาผลการประเมิน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ที่ได้จากข้อ 4 ไปปรับปรุงระบบและ
กลไกการพัฒนานักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้เป็นบัณฑิตที่มีภาวะผู้นา มีความรู้คู่คุณธรรม
กองแผนงานได้นา ผลการสา รวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 โดยสานักงานสถิติแห่งชาติ เสนอต่อที่ประชุม ทคอ.แผน (สถาบัน 10.1-5.1) เพื่อให้ทุกหน่วยงาน
รับทราบและนาผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน ในส่วนที่ผู้ใช้บัณฑิตได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความ
พึงพอใจต่อบัณฑิต 3 อันดับแรก คือ การเพิ่มทักษะ/ความรู้ในการทางาน การเพิ่มทักษะการใช้ภาษต่างประเทศ และการมี
สัมมาคารวะ สถาบันได้กาหนดให้บุคคลที่ต้องการเข้าศึกษาในทุกคณะของสถาบันต้องสอบวัดความรู้วิชาภาษาอังกฤษ
(สถาบัน 10.1-5.2) และมีการปรับแก้การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา สาหรับนักศึกษาภาคปกติที่ขึ้น
ทะเบียนเข้าเรียนในภาค 1/2552 เป็นต้นไป (สถาบัน 10.1-5.3) นอกจากนี้ สถาบันได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะ
ทางภาษาต่างประเทศ อาทิ การจัดฉายภาพยนตร์ต่างประเทศ โดยกลุ่มงานกิ จการนานาชาติ , GSLC GURU ONLINE ของ
คณะภาษาและการสื่อสาร (สถาบัน 10.1-5.4)
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ผลประเมิน
รายการ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ์
การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2553
ประเมินตนเอง
กรรมการประเมิน
5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สถาบัน 10.1-1.1 รายงานที่ประชุม ทคอ. ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 วาระที่ 5.2 คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์
สถาบัน 10.1-1.2 คาสั่งสถาบันที่ 260/2550 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2550 เรื่อง แต่งตั้งที่ประชุม ทคอ.การศึกษา)
สถาบัน 10.1-1.3 คาสั่ งสถาบัน ที่ 175/2554 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานออกข้อสอบตามวิชา
เฉพาะสาขา 1 (Aptitude Test 1) ครั้งที่ 3/2554 (ตัวอย่าง)
สถาบัน 10.1-1.4 คาสั่งสถาบันที่ 110/2553 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่องคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและสอบ
สัมภาษณ์บุ คคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 1 คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2553 (ตัวอย่าง)
สถาบัน 10.1-1.5 คาสั่งสถาบัน ที่ 15/2554 ลงวันที่ 2 มกราคม 2554 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจาร ณาคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท กรณีพิเศษทุนส่งเสริมการศึกษาประเภท ที่ 2 ประเภทที่ 3 และกรณี
ผู้มีประสบการณ์การทางาน ภาคปกติ ครั้งที่ 1/2554 (ตัวอย่าง)
สถาบัน.10.1-2.1 ข้อมูลหลักสูตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบัน.10.1-2.2 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.2549 หมวด 6 วิทยานิพนธ์
สถาบัน 10.1-2.3 โครงสร้าง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสานักบรรณสารการพัฒนา
สถาบัน 10.1-2.4 โครงสร้าง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสานักวิจัย
สถาบัน.10.1-2.5 โครงสร้าง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของกลุ่มงานกิจการนักศึกษา
สถาบัน 10.1-2.6 ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยสโมสรนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2532, พ.ศ.2534, พ.ศ.
2539 และ พ.ศ.2540
สถาบัน 10.1-3.1 ประกาศสถาบัน เรื่องผลการคัดเลือกบทความวิจัยดีเยี่ยม บทความวิจัยดี และบทความวิจัยชมเชย ระดับ
บัณฑิตศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจาปี 2553
สถาบัน 10.1-3.2 ประกาศสถาบัน เรื่องผลการประกวดผลงานวิชาการดีเยี่ยม ผลงานวิชาการดี และผลงานวิชาการชมเชย
ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจาปี 2554
สถาบัน 10.1-3.3 URL Web site ของกลุ่มงานกิจการนักศึกษา
(http://studentunion.nida.ac.th/2009/index.php?option=com_content&view=article&id=4
9&Itemid=28&lang=th)
สถาบัน 10.1-4.1 รายงานการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 โดยสานักงานสถิติแห่งชาติ
สถาบัน 10.1-5.1 รายงานที่ ประชุม ทคอ.แผน ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 วาระที่ 5.3 รายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจนายจ้างต่อบัณฑิตของสถาบัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553 โดยสานักงานสถิติ
แห่งชาติ
สถาบัน 10.1-5.2 รายงานที่ประชุม ทคอ.การศึกษา ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 20 มกราคม 2553 วาระที่ 5.7 ขอปรับปรุง
ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณในการสอบ
สถาบัน 10.1-5.3 รายงานที่ประชุม ทคอ.การศึกษา ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 วาระที่ 5.8 คณะภาษาและ
การสื่อสารขอเปลี่ยนแปลงวิชาภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ
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สถาบัน 10.1-5.4 URL GSLC GURU ONLINE คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(http://gslcguru.blogspot.com/2009/11/blog-post_08.html)
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ตัวบ่งชี้ 10.2

: ระบบและกลไกในการพัฒนาสิ่งอานว ยความสะดวกทางการศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

มีการดาเนินการ
2 ข้อ

มีการดาเนินการ
3 ข้อ

มีการดาเนินการ
4 ข้อ

มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
สถาบันมีผลการดาเนินงาน 5 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้จุดเน้น จุดเด่น ดังนี้
 เกณฑ์มาตรฐาน 1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกทางการศึกษาและภูมิทัศน์ของ
สถาบัน เพื่อให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สถาบันได้พัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้มีภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม มีสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้
อย่างเหมาะสม เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน โดยมีการระบุไว้ในแผนปฏิ บัติราชการประจาปีงบประมาณ พ .ศ.2553
ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารงานต่าง ๆ ของสถาบัน ให้เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจไปสู่ความเป็นเลิสทางวิชาการ
ข้อ 3.7 พัฒนาด้านกายภาพของสถาบันให้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
- ปรับปรุงระบบการบริหารอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม (อาคารสถานที่ ความปลอดภัย การซ่อมบารุง)
- ก่อสร้างอาคารทดแทนอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคาร 5
- ก่อสร้างอาคารทดแทนอาคาร 6 (เพื่อเป็นอาคารอานวยความสะดวกควบคู่กับหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60
พระชนมพรรษา)
- สร้างสถานที่เล่นกีฬาให้พอเพียงกับนักศึกษา
- ปรับปรุงห้องสมุด ด้านกายภาพ และเทคโนโลยี ให้มบี รรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
- จัดสรรพื้นที่สาหรับนักศึกษาปริญญาเอก ผู่ช่วยโครงการวิจัย และศูนย์พัมนาวิชาการต่างๆ
- ปรับปรุงระบบสายไฟฟูานาส่งแรงสูงภายในสถาบันให้เป็นระบบเดินท่อฝังดิน (สถาบัน 10.2-1.1)
และแผนกลยุทธธ์ 4 ปี (พ.ศ.2553-2556) ได้ระบุไว้ในเปูาประสงค์ ผลผลิต และกลยุทธ์ ในข้อ 8.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารงานต่าง ๆ ของสถาบัน ให้เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดย มีเปูาประสงค์เพื่อพัฒนา
ด้านกายภาพของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ (สถาบัน 10.2-1.2)
ทั้งนี้สถาบันได้ดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ครอบคลุมแล้วทั้
งหมด อาทิ การก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ 20 ชั้น ทดแทนอาคารเดิมที่ทรุดโทรม เพื่อรองรับการขยายตัวของสถาบัน ในการเปิดหลักสูตรใหม่ที่จะมี
จานวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นในอนาคต การปรับปรุงสวนนวมินทร์เพื่อเป็นลานออกกาลังกายที่ร่มรื่น สาหรับบุคลากรของ
สถาบันและ นักศึกษา ก ารปรับปรุงห้องสมุดให้เป็น e-library เพื่อการบริการที่ทันสมัย และสร้างบรรยากาศที่ดีทาง
การศึกษา รวมทั้งการลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับการไฟฟูานครหลวงเพื่อดาเนินการปรับปรุงระบบสายไฟฟูาลงดินเพื่อ
ทัศนียภาพที่สวยงามของสถาบัน เป็นต้น

เกณฑ์มาตรฐาน 2 มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดูแลรักษาและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมของสถาบัน
สถาบันมีการพัฒนาเชิงวัฒนธรรมเพื่อปลูกฝังจิตสานักในการดูแลรักษาและพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกทาง
การศึกษา ซึ่งทาให้การพัฒนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาตลอดจนบุคลากรขอ งสถาบันมีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพมากขึ้น โดยมีโครงการกิจกรรม 5ส ของสถาบัน มีนโยบายการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี วัตถุประสงค์
เพื่อปลูกฝังจิตสานึกให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีระเบียบวินัย อีกทั้งก่อให้เกิดคุณภาพให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี มีความ
ปลอดภัยและเกิดความภาคภูมิใจในองค์กร และเกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งสถาบันตั้งแต่ระดับบริหาร ซึ่งจะมีภารกิจ
หลักในการติดตาม กากับดูแล ตลอดจนให้คาแนะนาในการดาเนินกิจกรรม และบุคลากรทุกหน่วยงานได้เรียนรู้ เข้าใจ และ
ตระหนักถึ งความสาคัญของการดาเนินกิจกรรม 5ส และนาไปใช้ใ ห้บังเกิดผลอย่างจริงจังและต่อเนื่องเสมือนเป็นภารกิจ
ประจา โดยจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการดาเนินกิจกรรม เป็นระยะเพื่อนาผลไปปรับปรุงกิจกรรมให้มี
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ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (สถาบัน 10.2-2.1) ทั้งนี้หน่วยงานที่มีสิ่งอานวยความสะดวกในการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิ ต
จัดทาประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง และประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน อาทิ
- ระเบียบการใช้ห้องสมุด (สถาบัน 10.2-2.2)
- ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (สถาบัน 10.2-2.3)
- ระเบียบการใช้ห้องเรียน/ห้องประชุม (สถาบัน 10.2-2.4)
- ระเบียบการใช้ห้อง Fitness (สถาบัน 10.2-2.5)
โดยกิจกรรม 5 ส นี้จะครอบคลุมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดูแลรักษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมของสถาบันในทุกพื้นที่
ของสถาบันจะต้องสะอาด สวยงาม และมีทัศนียภาพที่ดีตลอดเวลา

เกณฑ์มาตรฐาน 3 มีการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเพื่อการเรียนรู้ และ ใช้ประโยชน์ในด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ทางการศึกษาและภูมิทัศน์ของสถาบันร่วมกับองค์กรภายนอก
สถาบันมีการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมจากหน่วยงานภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ และจากการศึกษาดูงานและ
เยี่ยมชมจากหน่วยงานต่างๆนั้น ได้มีการเยี่ยมชมสถานที่ของทางสถาบันด้านสิ่งอานว ยความสะดวกทางการศึกษาเพื่อเป็น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้ประโยชน์ในด้านสิ่งอานวยควมสะดวกร่วมกับหน่วยงานภายนอก ที่เกิดความประทับใจ แล้ว
นาไปปรับปรุงหน่วยงานของตนต่อไป (สถาบัน 10.2-3.1-3.4)
นอกจากนี้สถาบันยังมีการให้บริการห้องประชุมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครั ฐและเอกชน รวมทั้งการใช้บริการ
ห้องเรียนจากหน่วยงานภายนอก รวมถึงการให้บริการห้องสมุด ของบุคคลภายนอก และการให้บริการห้อง fitness ของ
บุคลากรอาวุโส และศิษย์เก่าด้วย เพื่อให้มีการแบ่งปัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้ประโยชน์ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ทางการศึกษา ร่วมกับองค์กรภายนอก รวมถึงการได้สัมผัสกับภูมิทัศน์ที่สวยงามของสถาบันเพื่อให้เกิดความรื่นรมย์ ในการ
เข้ามาใช้บริการสิ่งอานวยควาสะดวกทางการศึกษา (สถาบัน 10.2-3.5-3.7)

เกณฑ์มาตรฐาน 4 มีการประเมินความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทางด้านสิ่งอานวยความ
สะดวกทางการศึกษา สภาพแวดล้อมภายในสถาบัน มีค่าเฉลี่ยไม่ต่ากว่3.51
า จากคะแนนเต็ม 5.00
สถาบันมีการประเมินความ พึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อนาผลการประเมินไปปรับปรุงการ
ให้บริการด้านกายภาพ โดยเฉพาะการบริการด้านสิ่งอานวยความสะดวกทางการศึกษา รวมถึงสภาพแวดล้อมภายในสถาบัน
ซึ่งประกอบด้วยการประเมินด้านสื่อเทคโนโลยีการศึกษา ห้องเรียน ห้องสมุด และแหล่งการเรียนรู้อื่น
ๆ ตลอดจน
สภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น สิ่งแวดล้อมภายในสถาบัน สถานที่ออกกาลังกาย ห้องพยาบาล
ห้องอาหาร เป็นต้น เพื่อให้ ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ และเพื่อพัฒนา สิ่งอานวยความสะดวกทางการศึกษาของ
สถาบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ในด้าน Excellent facilities
โดยจากการสารวจความพึงพอใจนี้ สถาบันได้คะแนนการประเมินที3.77
่ ซึ่งเกินจากเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด ผลการ
ประเมินจึงเป็นที่น่าพอใจ แต่ยังมีจุดที่ต้องปรับปรุง โดยสถาบันได้ดาเนินการปรับปรุงในลาดับต่อไป(สถาบัน 10.2-4.1)
 เกณฑ์มาตรฐาน 5 มีการนาผลการประเมิน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ที่ได้จากข้อ 4 ไปปรับปรุงระบบและ
กลไกในการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกทา งการศึกษาของสถาบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับ
โลก ในด้าน excellent facilities
สถาบันมีการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกทางการศึกษาที่ได้มาตรฐาน (Excellent Facilities) ตามคุณลักษณะ
เบื้องต้นที่มหาวิทยาลัยชั้นนาระดับโลกควรจะมี ซึ่งทาให้การพัฒนา และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาตลอดจน
บุคลากรของสถาบันมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากขึ้น ดังระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ใน
ยุทธศาสตร์ท3ี่ การพัฒนาระบบบริหารงานต่างๆของสถาบัน ให้เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการนั้น
สถาบันได้นาผลการประเมินไปปรับปรุงการดาเนินงานในการให้บริการสิ่งอานวยความสะดวกในการศึกษาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของหน่วยงาน โดยการนาผลการประเมินความพึงพอใจ เข้าที่ประชุม ทคอ.บริหาร เพื่อเป็นวาระ
พิจารณาผลการประเมินดังกล่าว และระดมความคิดเห็นจากที่ประชุม และข้อเ สนอแนะ รวมถึงการหาแนวทางปรับปรุงจุด
ด้อยให้ดียิ่งขึ้น และการพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีและถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ และดาเนินการปฏิบัติต่อไป เพื่อเป็นการ
พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ในด้าน Excellent
facilities (สถาบัน 10.2-5.1)
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ผลประเมิน
รายการ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ์
การบรรลุเป้าหมาย
รายการหลักฐาน
สถาบัน 10.2-1.1
สถาบัน 10.2-1.2
สถาบัน 10.2-2.1
สถาบัน 10.2-2.2
สถาบัน 10.2-2.3
สถาบัน 10.2-2.4
สถาบัน 10.2-2.5
สถาบัน 10.2-3.1
สถาบัน 10.2-3.2
สถาบัน 10.2-3.3
สถาบัน 10.2-3.4
สถาบัน 10.2-3.5
สถาบัน 10.2-3.6
สถาบัน.10.2-3.7
สถาบัน 10.2-4.1
สถาบัน 10.2-5.1

SAR2553

ปี 2553
ประเมินตนเอง
กรรมการประเมิน
5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

แผนกลยุทธธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2553-2556)
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
โครงการกิจกรรม 5 ส.
ระเบียบการใช้ห้องสมุด
ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ระเบียบการใช้ห้องเรียน/ห้องประชุม
ระเบียบการใช้ห้อง Fitness
หนังสือขอดูงานจากหน่วยงานภายนอก
บันทึกจากหน่วยงานภายในเพื่อขอเข้าดูงานของห้องออกกาลังกาย/ห้องพยาบาล
บันทึกจากหน่วยงานภายในเพื่อขอเข้าดูงานของห้องสมุด
บันทึกจากหน่วยงานภายในเพื่อขอเข้าดูงานของLAB
หนังสือการขอใช้อาคารสถานที่จากหน่วยงานภายนอก
สถิติการเข้าใช้ห้องfitnessของบุคลาการภายนอก
สถิติการเข้าใช้ห้องสมุดของบุคลาการภายนอก
รายงานการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการให้บริการของสถาบัน ปีการศึกษา2553
รายงานการประชุม ทคอ.บริหาร ครั้งที่ 5/2554
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องค์ประกอบ 99 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาลสถานศึกษา 3D
ตัวบ่งชี้ 99.1
: การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

มีการดาเนินการ
2 ข้อ

มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ
4 ข้อ

มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
สถาบันมีผลการดาเนินงาน 5 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้

เกณฑ์มาตรฐาน 1 วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และส่งเสริมสนับสนุน
ทั้งทรัพยากร สิ่งอานวยความสะดวก และบุคคล
สถาบัน มีการวางแผนเพื่อพัฒนาสถานบันตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) มีการแต่งตั้งกรรมการทางาน
เพื่อบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษา 3D (สกอ.99.1-1.1) จัดทาแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา 3D (สกอ.99.1-1.2) ส่งเสริมสนับสนุนทั้งทรัพยากร สิ่งอานวยความสะดวกและบุคคลเช่น
กลุ่มงานกิจการนักศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาในการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยมีการวาง
แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาประจาปี (สกอ.99.1-1.3) มีการจัดสภาพแวดล้อมของอาคารกีฬาและสโมสรนักศึกษาที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้และทากิจกรรม (สกอ.99.1-1.4) และมีบุคคลการที่ชานาญงานของหน่วยงานคอยอานวยความสะดวกให้นักศึกษา
ในการมาใช้บริการออกกาลังกาย ณ อาคารกีฬาและสโมสรนักศึกษา (สกอ.99.1-1.5) มีห้องจัดกิจกรรมและห้องชมรม
สาหรับนักศึกษา (สกอ.99.1-1.6) ห้องพยาบาลไว้อานวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา (สกอ.99.1-1.7) มีสวนดาดฟูานวมินทร์
เพื่อสนับสนุนและรองรับในการจัดทาโครงการกิจกรรมของนักศึกษา (สกอ.99.1-1.8) และจัดโครงการสัมมนาจัดทาแผน
กิจกรรมนักศึกษา (สกอ.99.1-1.9)

เกณฑ์มาตรฐาน 2 จัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านภูมิคุ้มกันภัย
จากยาเสพติด
สถาบัน มีจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยและด้านภูมิคุ้มกัน
ภัยยาเสพติดยา เช่น โครงการดาเนินการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา (สกอ.99.1-2.1) โครงการเวที
เสวนาสังคม (สกอ.99.1-2.2) โครงการสัมมนาผู้นาเครือข่าย องค์การนิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา (สกอ.99.1-2.3)
โครงการพิธีไหว้ครู (สกอ.99.1-2.4) โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (สกอ.99.1-2.5) โครงการตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ
5 ธันวา มหาราช (สกอ.99.1-2.6) โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ (สกอ.99.1-2.7) โครงการลอยกระทง 2553
“พัฒนธารา ยามจันทราพาฝัน” (สกอ.99.1-2.8) โครงการจัดซุ้มแสดงความยินดีกับบัณฑิตจบใหม่ (สกอ.99.1-2.9) โครงการ
มอบความรักแด่น้องบ้านราชวิถี (สกอ.99.1-2.10) โครงการนิด้าร่วมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2/2554 (สกอ.99.1-2.11)
โครงการในการใช้ชีวิตนักศึกษาภายในสถาบันและเรียนอย่างไรถึงจะรอด (สกอ.99.1-2.12) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
(สกอ.99.1-2.13) โครงการจัดนิทรรศการการเทิดพร ะเกียรติ TO BE NUMBER ONE (สกอ.99.1-2.14) โครงการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอลนิด้าคัพ (สกอ.99.1-2.15) โครงการแข่งขันบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (สกอ.99.1-2.16)
โครงการแข่งขันกีฬาภายใน (สกอ.99.1-2.17) โครงการโรงเรียนสีขาว หลักสูตร “โตไปไม่โกง ”กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ
องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยและศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม นิด้า (สกอ.99.1-2.18) โครงการเทศน์
มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ และวันมาฆบูชา (สกอ.99.1-2.19)
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เกณฑ์มาตรฐาน 3 พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้และทักษะการป ฏิบัติงานเพื่อ
การพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) อย่างมีคุณภาพ
สถาบัน มีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน เพื่อการพัฒนา
สถานศึกษา 3 ดี (3D) อย่างมีคุณภาพ เช่น โครงการศึกษาดูงานด้านการให้บริการนักศึกษาและด้านการประกันคุณภา พ
การศึกษา ณ กองงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สกอ.99.1-3.1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้าง
เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาระหว่างสถาบัน ประจาปีการศึกษา 2553 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (สกอ.99.1-3.2) โครงการรับฟังโอวาทด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและ
แนวทางการดาเนินกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา (สกอ.99.1-3.3) โครงการบรรยายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ.
99.1-3.4) โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา (สกอ.99.1-3.5) โครงการส่ง
มอบแผนกิจกรรมสโมสรนักศึกษา (สกอ.99.1-3.6) โครงการแนวทางการดาเนินงานกิจกรรมนักศึกษาและสัมมนาแผน
ประจาปี 2554 (สกอ.99.1-3.7)


เกณฑ์มาตรฐาน 4 ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการดาเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D)
สถาบันได้ให้ความร่วมมือกับทุกฝุายในการดาเนินงาน นโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) โดยมีการแต่งตั้ง
คณะทางานเพื่อบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษาตามนโยบาย 3 ดี และมีกลุ่มงานกิจการนักศึกษา ทา
หน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการดูแลสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาและทาหน้าที่ประสานขอความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมตามนโยบายคุณภาพ (สกอ.99.1-4.1) รวมทั้งเป็นสถานที่รับรองในการเข้า
เยี่ยมชมการให้บริการจากหน่วยงานภายนอก (สกอ.99.1-4.2)

เกณฑ์มาตรฐาน 5 กากับ ติดตามให้สถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมส่งเสริมให้การดาเนินงานเป็นไปตาม
มาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D)
สถาบัน มีการกากับ ติดตามให้การดาเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D) เช่นมีการแต่งตั้ง
คณะทางานเพื่อบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษาตามนโยบาย 3 ดี (สกอ.99.1-5.1) มีการกาหนดแผน
ยุทธศาสตร์และปรับปรุงแผนกิจกรรมตามแผนยุทธศา สตร์ (สกอ.99.1-5.2) มีแบบประเมินผลโครงการกิจกรรม 3 ดี (3D)
(สกอ.99.1-5.3) มีการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (สกอ.99.1-5.4) มีการ
ติดตามการจัดกิจกรรมและรายงานผลการจัดกิจกรรม 3 ดี (3D) ให้ผู้บริหารทราบเพื่อกาหนดแนวทางในการพัฒน าสถาบัน
ต่อไป (สกอ.99.1-5.5)
ผลประเมิน
รายการ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ์
การบรรลุเป้าหมาย
รายการหลักฐาน
สกอ. 99.1-1.1
สกอ. 99.1-1.2
สกอ. 99.1-1.3
สกอ. 99.1-1.4
สกอ. 99.1-1.5
SAR2553

ปี 2553
ประเมินตนเอง
กรรมการประเมิน
5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
3คะแนน
3คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

คาสั่งแต่งตั้งกรรมการทางานเพื่อบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษา 3D
แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา
แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาประจาปี
การจัดสภาพแวดล้อมของอาคารกีฬาและสโมสรนักศึกษา
บุคคลการที่ชานาญงานของหน่วยงานคอยอานวยความสะดวกให้นักศึกษาในการมาใช้บริการ
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สกอ. 99.1-1.6
สกอ. 99.1-1.7
สกอ. 99.1-1.8
สกอ. 99.1-1.9
สกอ. 99.1-2.1
สกอ. 99.1-2.2
สกอ. 99.1-2.3
สกอ. 99.1-2.4
สกอ. 99.1-2.5
สกอ. 99.1-2.6
สกอ. 99.1-2.7
สกอ. 99.1-2.8
สกอ. 99.1-2.9
สกอ. 99.1-2.10
สกอ. 99.1-2.11
สกอ. 99.1-2.12
สกอ. 99.1-2.13
สกอ. 99.1-2.14
สกอ. 99.1-2.15
สกอ. 99.1-2.16
สกอ. 99.1-2.17
สกอ. 99.1-2.18

ห้องจัดกิจกรรมและห้องชมรมสาหรับนักศึกษา
ห้องพยาบาลไว้อานวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา
สวนดาดฟูานวมินทร์
จัดโครงการสัมมนาจัดทาแผนกิจกรรมนักศึกษา
โครงการดาเนินการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
โครงการเวทีเสวนาสังคม
โครงการสัมมนาผู้นาเครือข่าย องค์การนิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา
โครงการพิธีไหว้ครู
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
โครงการตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา มหาราช
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
โครงการลอยกระทง 2553 “พัฒนธารา ยามจันทราพาฝัน”
โครงการจัดซุ้มแสดงความยินดีกับบัณฑิตจบใหม่
โครงการมอบความรักแด่น้องบ้านราชวิถี
โครงการนิด้าร่วมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2/2554
โครงการในการใช้ชีวิตนักศึกษาภายในสถาบันและเรียนอย่างไรถึงจะรอด
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
โครงการจัดนิทรรศการการเทิดพระเกียรติ TO BE NUMBER ONE
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนิด้าคัพ
โครงการแข่งขันบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18
โครงการแข่งขันกีฬาภายใน
โครงการโรงเรียนสีขาว หลักสูตร “โตไปไม่โกง ”กรุงเทพมหานคร ร่วมกับองค์ กรเพื่อความ โปร่งใสใน
ประเทศไทยและศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม นิด้า
สกอ. 99.1-2.19 โครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ และวันมาฆบูชา
สกอ. 99.1-3.1 โครงการศึกษาดูงานด้านการให้บริการนักศึกษาและด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ณ กองงาน
กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สกอ. 99.1-3.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิ บัติการ เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา
ระหว่างสถาบัน ประจาปีการศึกษา 2553 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ
สกอ. 99.1-3.3 โครงการรับฟังโอวาทด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและแนวทางการดาเนินกิจกรรมของสโมสร
นักศึกษา
สกอ. 99.1-3.4 โครงการบรรยายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
สกอ. 99.1-3.5 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา
สกอ. 99.1-3.6 โครงการส่งมอบแผนกิจกรรมสโมสรนักศึกษา
สกอ. 99.1-3.7 โครงการแนวทางการดาเนินงานกิจกรรมนักศึกษาและสัมมนาแผน ประจาปี 2554
สกอ. 99.1-4.1 หนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรม 3 ดี (3D)
สกอ. 99.1-4.2 หนังสือขอความอนุเคราะขอศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการให้บริการ ณ อาคารกีฬาและสโมสรนักศึกษา
สกอ. 99.1-4.3 ภาพการเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการให้บริการ ณ อาคารกีฬาและสโมสรนักศึกษา
สกอ. 99.1-5.1 คาสั่งสถาบัน เรื่องแต่งตั้งกรรมการทางานเพื่อบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษา 3D
สกอ. 99.1-5.2 แผนยุทธศาสตร์และปรับปรุงแผนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์
สกอ. 99.1-5.3 ผลสรุปแบบประเมินความความพึงพอใจของกิจกรรม 3 ดี (3D)
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ตัวบ่งชี้ 99.2
: ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 3 ด้าน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิน
1. มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี จานวน 1 ด้าน
2. มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี จานวน 2 ด้าน
3. มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ครบทั้ง 3 ด้าน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ
1 ข้อ

-

มีการดาเนินการ
2 ข้อ

-

มีการดาเนินการ
3 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
สถาบันมีผลการดาเนินงาน 3 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้

เกณฑ์มาตรฐาน 1 มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี จานวน 1 ด้าน

เกณฑ์มาตรฐาน 2 มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี จานวน 2 ด้าน

เกณฑ์มาตรฐาน 3 มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี จานวน 3 ด้าน
สถาบันมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้มีผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3ดี (3D) มีความรู้มีความรู้ เจตนคติดี ตลอดจน
เกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย (Democracy) เช่น
- โครงการ โรงเรียนสีขาว หลักสูตร “โตไปไม่โกง”กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ องค์กรเพื่อความโปร่งใสใน
ประเทศไทยและศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม นิด้า
- โครงการดาเนินการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
- โครงการเวทีเสวนาสังคม
- โครงการสัมมนาผู้นาเครือข่าย องค์การ นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา
2 . ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย (Decency)
- โครงการพี่น้องนิด้าสานสัมพันธ์
- โครงการพิธีไหว้ครู
- โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
- โครงการตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา มหาราช
- โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
- โครงการลอยกระทง 2553 “พัฒนธารา ยามจันทราพาฝัน”
- โครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ และวันมาฆบูชา
- โครงการจัดซุ้มแสดงความยินดีกับบัณฑิตจบใหม่
- โครงการมอบความรักแด่น้องบ้านราชวิถี
- โครงการนิด้าร่วมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 /2554
3 . ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug – free)
- โครงการในการใช้ชีวิตนักศึกษาภายในสถาบันและเรียนอย่างไรถึงจะรอด
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
- โครงการจัดนิทรรศการการเทิดพระเกียรติ TO BE NUMBER ONE
- โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนิด้าคัพ
- โครงการแข่งขันบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18
- โครงการแข่งขันกีฬาภายใน
- โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ เวทีประชาสัมพันธ์ พบปะ แสดงดนตรีในสวน
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ผลประเมิน
รายการ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ์
การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2553
ประเมินตนเอง
กรรมการประเมิน
3 ข้อ
3 ข้อ
3 ข้อ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สกอ.99.2-1.1 โครงการ โรงเรียนสีขาว หลักสูตร “โตไปไม่โกง”กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ องค์กรเพื่อความ
โปร่งใสในประเทศไทยและศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม นิด้า
สกอ.99.2-1.2 โครงการดาเนินการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
สกอ.99.2-1.3 โครงการเวทีเสวนาสังคม
สกอ.99.2-1.4 โครงการสัมมนาผู้นาเครือข่าย องค์การ นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา
สกอ.99.2-2.1 โครงการพี่น้องนิด้าสานสัมพันธ์
สกอ.99.2-2.2 โครงการพิธีไหว้ครู
สกอ.99.2-2.3 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
สกอ.99.2-2.4 โครงการตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา มหาราช
สกอ.99.2-2.5 โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
สกอ.99.2-2.6 โครงการลอยกระทง 2553 “พัฒนธารา ยามจันทราพาฝัน”
สกอ.99.2-2.7 โครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ และวันมาฆบูชา
สกอ.99.2-2.8 โครงการจัดซุ้มแสดงความยินดีกับบัณฑิตจบใหม่
สกอ.99.2-2.9 โครงการมอบความรักแด่น้องบ้านราชวิถี
สกอ.99.2-2.10 โครงการนิด้าร่วมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 /2554
สกอ.99.2-3.1 โครงการในการใช้ชีวิตนักศึกษาภายในสถาบันและเรียนอย่างไรถึงจะรอด
สกอ.99.2-3.2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
สกอ.99.2-3.3 โครงการจัดนิทรรศการการเทิดพระเกียรติ TO BE NUMBER ONE
สกอ.99.2-3.4 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนิด้าคัพ
สกอ.99.2-3.5 โครงการแข่งขันบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18
สกอ.99.2-3.6 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน
สกอ.99.2-3.7 โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ เวทีประชาสัมพันธ์ พบปะ แสดงดนตรีในสวน
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2.3 ผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.)

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
วิธีการคานวณ
ร้อยละของบัณฑิตที่
ได้งานทา

=

จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด

X 100

หมายเหตุ ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาอยู่แล้วและผู้ที่ศึกษาต่อใน
ระดับบัณฑิตศึกษา (หักออกทั้งตัวตั้งและตัวหาร)
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน
ผลการดาเนินงาน
สถาบันไม่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จึงไม่รายงานตัวบ่งชี้นี้
ตัวบ่งชี้ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
วิธีการคานวณ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
บัณฑิต

=

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
ผลการดาเนินงาน
สถาบันได้มอบหมายให้กองแผนงานจัดทาแบบ สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตของสถาบัน อัน
จะเป็นผลสะท้อนกลับให้สถาบันนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการกาหนดทิศทางการผลิตและพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถาบัน ซึ่งแบบสารวจได้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บัณฑิต
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณลักษณะของบั ณฑิตที่พึงประสงค์ ในตอนที่ 2 ได้แยก ประเด็นข้อคิดเห็น
ออกเป็น 6 ส่วน โดยส่วนที่ 1-5 เป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF) และส่วนที่ 6 เป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สถาบันกาหนดเพิ่มเติม รายละเอียด ดังนี้
ส่วนที่ 1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ส่วนที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 3 ด้านทักษะทางปัญญา
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ส่วนที่ 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ส่วนที่ 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนที่ 6. ด้านภาวะผู้นาในการเปลี่ยนแปลง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเสียสละเพื่อส่วนรวม
ผลการสารวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เอก เฉลี่ยในภาพรวม
เท่ากับ 4.40 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 โดยระดับปริญญาโท มีคะแนนเฉลี่ย 4.40 คะแนน และระดับปริญญาเอก มี
คะแนนเฉลี่ย 4.15 คะแนน
ผลประเมิน
รายการ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ์
การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2553
ประเมินตนเอง
กรรมการประเมิน
ค่าเฉลี่ย 4.00
ค่าเฉลี่ย 4.40
ค่าเฉลี่ย 4.40
4.40 คะแนน
4.40 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.2-1 รายงานการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต/ผู้บังคับบัญชา ของผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปีการศึกษา
2553
ตัวบ่งชี้ 3 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
วิธีการคานวณ
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของผลงานผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท

=

ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของ
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด

X 100

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา
ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2553 สถาบันมีผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 2,133 คน โดยในปี พ.ศ.2553 มีจานวน
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เมื่อพิจารณาตามระดับคุณภาพของผลงานทั้งหมด 34 ผลงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ค่าน้าหนัก 0.25
จานวน 0
ผลงาน
- ค่าน้าหนัก 0.50
จานวน 22
ผลงาน
- ค่าน้าหนัก 0.75
จานวน 12
ผลงาน
- ค่าน้าหนัก 1.00
จานวน 0
ผลงาน
ดั้งนั้น ร้อยละของผลงานถ่วงน้าหนักของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คือ ร้อยละ 0.938 ซึ่งคิดเป็น 0.188
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
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วิธีคานวณ
1. ค่าถ่วงน้าหนักของผลงานผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ร้อยละของผลงานถ่วงน้าหนักของ
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

=
=
=
=

ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของ
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด

X 100

(0*0.25)+(22*0.50)+(12*0.75)+(0*1.00)
2,133
20
X 100
2,133
0.938

X 100

2. คะแนนอิงเกณฑ์ (ร้อยละของผลงานถ่วงน้าหนักของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน)
ร้อยละของผลงานถ่วงน้าหนักของผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
คะแนนที่ได้
ปริญญาโท
=
X5
25
0.938
=
X5
25
= 0.188 คะแนน จาก 5 คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ประเภทผลงาน
จานวนผลงานที่มีคา่ น้าหนัก 0.25
จานวนผลงานที่มีค่าน้าหนัก 0.50
จานวนผลงานที่มีค่าน้าหนัก 0.75
จานวนผลงานที่มีค่าน้าหนัก 1.00
รวมผลงานปริญญาโทที่ตีพิมพ์

รศ.
ชิ้น
0
4
3
0
7

ปี พ.ศ. 2553
บธ. พศ. สป. พค. ภส. พม. นต.
ชิ้น ชิ้น ชิ้น ชิ้น ชิ้น ชิ้น ชิ้น
0
0
0
0
0
0
0
1
5
5
1
6
0
0
1
4
0
4
0
0
0
0
0
0
0
1
6
9
1 10
-

สพบ.
ชิ้น
0
22
12
0
34

นน
0
11.00
9.00
0
20.00

ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปีการศึกษา 2553
ปริญญาโท
รศ. บธ. พศ. สป. พค. ภส. พม. นต. สพบ.
· ภาคปกติ
106 95 15 39 17 29 40 341
· ภาคพิเศษ
620 518 148 87 207 86 126 - 1,792
รวม 726 613 163 126 224 115 166 - 2,133
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ผลประเมิน
รายการ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ์
การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2553
ประเมินตนเอง
กรรมการประเมิน
ร้อยละ 25
ร้อยละ 0.938
ร้อยละ 0.938
0.188 คะแนน
0.188 คะแนน
ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.3-1
ตารางรายละเอียดผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ปี.ศ.2553
พ
ตัวบ่งชี้ 4 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์
วิธีการคานวณ
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของผลงานผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก

=

ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์ของผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
X 100
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา
ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2553 สถาบันมีผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน 43 คน โดยในปี พ.ศ. 2553 มีจานวน
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เมื่อพิจารณาตามระดับคุณภาพของผลงานทั้งหมด 27 ผลงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ค่าน้าหนัก 0.125
จานวน 14
ผลงาน
- ค่าน้าหนัก 0.25
จานวน 7
ผลงาน
- ค่าน้าหนัก 0.50
จานวน 6
ผลงาน
- ค่าน้าหนัก 0.75
จานวน 0
ผลงาน
- ค่าน้าหนัก 1.00
จานวน 0
ผลงาน
ดั้งนั้น ร้อยละของผลงานถ่วงน้าหนักของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
คือ ร้อยละ 15.12 ซึ่งคิดเป็น
1.5120 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
วิธีคานวณ
3. ค่าถ่วงน้าหนักของผลงานผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ร้อยละของผลงานถ่วงน้าหนักของ
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

=
=
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ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของ
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
(14*0.125)+(7*0.25)+(6*0.50)+(0*0.75)+(0*1.00)
43
200

X 100
X 100
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6.5
43

=
=

X 100

15.120

4. คะแนนอิงเกณฑ์ (ร้อยละของผลงานถ่วงน้าหนักของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน)
ร้อยละของผลงานถ่วงน้าหนักของผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
คะแนนที่ได้
ปริญญาเอก
=
X5
25
15.12
=
X5
50
= 1.15120 คะแนน จาก 5 คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
รศ.
ชิ้น
9
0
5
0
0
14

ปี พ.ศ. 2553
บธ. พศ. สป. พค. ภส. พม. นต.
ชิ้น ชิ้น ชิ้น ชิ้น ชิ้น ชิ้น ชิ้น
0
1
4
0
3
4
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
8
-

ชิ้น
14
7
6
0
0
27

ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก
รศ.
· ภาคปกติ
13
· ภาคพิเศษ
17
รวม 30

ปี การศึกษา 2553
บธ. พศ. สป. พค. ภส. พม. นต.
0
5
8
0
0
0
0
5
8
-

สพบ.
26
17
43

ประเภทผลงาน
จานวนผลงานที่มีค่าน้าหนัก 0.125
จานวนผลงานที่มีค่าน้าหนัก 0.25
จานวนผลงานที่มีค่าน้าหนัก 0.50
จานวนผลงานที่มีค่าน้าหนัก 0.75
จานวนผลงานที่มีค่าน้าหนัก 1.00
รวมผลงานปริญญาเอกที่ตีพิมพ์

สพบ.
นน
1.75
1.75
3
0
0
6.5

ผลประเมิน
รายการ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ์
การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2553
ประเมินตนเอง
กรรมการประเมิน
ร้อยละ 50
ร้อยละ 15.12
ร้อยละ 15.12
1.5120 คะแนน
1.5120 คะแนน
ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.4-1
ตารางรายละเอียดผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ ปี พ.ศ. 2553
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ตัวบ่งชี้ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
วิธีการคานวณ
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของงานวิจัยประจา
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

=

ผลรวมถ่วงน้าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด (รวมลา
ศึกษาต่อ)

X 100

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน ตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5 คะแนน
20
20
10

ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2553 สถาบันมีคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 12 หน่วยงาน โดยหน่วยงานที่มีพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนการสอนและการวิจัยมี 9 หน่วยงาน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา คือ
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จานวน 1 หน่วยงาน คือ คณะสถิติประยุกต์ (สป.)
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 8 หน่วยงาน คือ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (รศ.)
คณะบริหารธุรกิจ (บธ.) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ (พศ.) คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (พค.) คณะภาษา
และการสื่อสาร (ภส.) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (พม.) คณะนิติศาสตร์ (นต.) และ สานักวิจัย (วจ.)
ในปี พ.ศ. 2553 คณาจารย์ของสถาบันมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ รวมทั้งหมด
จานวน 99 ผลงาน โดยแยกเป็น กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้
วิธีคานวณ
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. คณะสถิติประยุกต์
1)
ค่าถ่วงน้าหนักของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองาน
(6*0.125)+(14*0.25)+(0*0.50)+(2*0.75)+(1*1.00)
สร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
=
31
เผยแพร่
6.75
=
X 100
31
= 21.77419
2)
5 คะแนน)
คะแนนที่ได้

คะแนนอิงเกณฑ์ (ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ร้อยละ 20 เท่ากับ
=
=

SAR2553

X 100

21.77419
20
5.4435484 คะแนน คิดเป็น 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

202

X5

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. คณะรัฐประศาสนศาสตร์
1) ค่าถ่วงน้าหนักของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองาน
(0*0.125)+(2*0.25)+(4*0.50)+(0*0.75)+(0*1.00)
X 100
สร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
=
40
เผยแพร่
2.5
=
X 100
40
= 6.25
2) คะแนนอิงเกณฑ์ (ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ร้อยละ 10 เท่ากับ
5 คะแนน)
คะแนนที่ได้
6.25
=
X5
10
= 3.125 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5
2. คณะบริหารธุรกิจ
1) ค่าถ่วงน้าหนักของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองาน
(0*0.125)+(9*0.25)+(0*0.50)+(0*0.75)+(6*1.00)
X 100
สร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
=
23
เผยแพร่
8.25
=
X 100
23
= 35.86957
2) คะแนนอิงเกณฑ์ (ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ร้อยละ 10 เท่ากับ
5 คะแนน)
คะแนนที่ได้
35.86957
=
X5
10
= 17.93478 คะแนน คิดเป็น 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5
3. คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
1) ค่าถ่วงน้าหนักของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองาน
(1*0.125)+(5*0.25)+(0*0.50)+(0*0.75)+(7*1.00)
X 100
สร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
=
23
เผยแพร่
8.375
=
X 100
23
= 36.41304
2) คะแนนอิงเกณฑ์ (ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ร้อยละ 10 เท่ากับ
5 คะแนน)
คะแนนที่ได้
36.41304
=
X5
10
= 18.20652 คะแนน คิดเป็น 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5
4. คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
1) ค่าถ่วงน้าหนักของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองาน
(0*0.125)+(10*0.25)+(0*0.50)+(0*0.75)+(0*1.00)
X 100
สร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
=
18.5
เผยแพร่
2.5
=
X 100
18.5
= 13.51351
SAR2553
203
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2)
5 คะแนน)
คะแนนที่ได้

คะแนนอิงเกณฑ์ (ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ร้อยละ 10 เท่ากับ
=
=

13.51351
X5
10
6.75676 คะแนน คิดเป็น 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

5. คณะภาษาและการสื่อสาร
1) ค่าถ่วงน้าหนักของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองาน
(5*0.125)+(10*0.25)+(0*0.50)+(0*0.75)+(1*1.00)
X 100
สร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
=
20
เผยแพร่
6.75
=
X 100
20
= 20.625
2) คะแนนอิงเกณฑ์ (ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ร้อยละ 10 เท่ากับ
5 คะแนน)
คะแนนที่ได้
20.625
=
X5
10
= 10.3125 คะแนน คิดเป็น 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5
6. คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1) ค่าถ่วงน้าหนักของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองาน
(2*0.125)+(3*0.25)+(0*0.50)+(1*0.75)+(1*1.00)
สร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
=
13.5
เผยแพร่
2.75
=
X 100
13.5
= 20.37037
2)
5 คะแนน)
คะแนนที่ได้

X 100

คะแนนอิงเกณฑ์ (ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ร้อยละ 10 เท่ากับ
=
=

20.37037
X5
10
10.18519 คะแนน คิดเป็น 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

7. คณะนิติศาสตร์
1) ค่าถ่วงน้าหนักของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองาน
(3*0.125)+(1*0.25)+(3*0.50)+(0*0.75)+(0*1.00)
X 100
สร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
=
10.5
เผยแพร่
2.125
=
X 100
10.5
= 20.2381
2) คะแนนอิงเกณฑ์ (ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ร้อยละ 10 เท่ากับ
5 คะแนน)
คะแนนที่ได้
20.2381
=
X5
10
= 10.11905 คะแนน คิดเป็น 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5
SAR2553
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8. สานักวิจัย
1) ค่าถ่วงน้าหนักของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองาน
(0*0.125)+(0*0.25)+(1*0.50)+(1*0.75)+(0*1.00)
X 100
สร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
=
5
เผยแพร่
1.25
=
X 100
5
= 25.00
2) คะแนนอิงเกณฑ์ (ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ร้อยละ 10 เท่ากับ
5 คะแนน)
คะแนนที่ได้
25.00
=
X5
10
= 12.5 คะแนน คิดเป็น 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5
สรุปคะแนนที่ได้ใน ระดับสถาบัน
1. ค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้ในระดับสานักวิชา

= 3.125 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5+ 5 + 5 + 5 = 4.792
9
=
4.792 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

2. คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ประเภทผลงาน
ผลงานค่าน้าหนัก 0.125
ผลงานค่าน้าหนัก 0.25
ผลงานค่าน้าหนัก 0.50
ผลงานค่าน้าหนัก 0.75
ผลงานค่าน้าหนัก 1.00
รวมผลงานวิจัย

ปี พ.ศ. 2553
รศ. บธ. พศ. สป. พค. ภส. พม. นต. วจ.
0

0

1

6

0

5

2

3

0

2

9

5

14

10

10

3

1

0

4

0

0

0

0

0

0

3

1

0

0

0

2

0

0

1

0

1

0

6

7

1

0

1

1

0

0

6

15

13

23

10

16

7

7

2

จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ประจา
· อาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง
· อาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ
รวมอาจารย์ประจา (รวมลาศึกษาต่อ)
· นักวิจัยประจาที่ปฏิบัติงานจริง
· นักวิจัยประจาที่ลาศึกษาต่อ
รวมนักวิจัยประจา (รวมลาศึกษาต่อ)
รวมอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ประจา (รวมลาศึกษาต่อ)
SAR2553

รศ.
37
3
40
0
0
0
40

สพบ.
17 2.125
54 13.5
8
4
4
3
16 16
99 38.63

ปี การศึกษา 2553
บธ. พศ. สป. พค. ภส. พม.
23 21 31 18.5 20 13.5
2
0
0
0
0
23 23 31 18.5 20 13.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23 23 31 18.5 20 13.5
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นต. วจ.
10.5 0
0
0
10.5 0
0
5
0
0
0
5
10.5 5

สพบ.
174.5
5
179.5
5
0
5
184.5
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ผลประเมิน
รายการ
รศ.

รายงาน SAR ประจาปีการศึกษา 2553 (ผลการดาเนินงาน ปี พ.ศ. 2553)
บธ.
พศ. สป. พค. ภส. พม. นต.
วจ.
สพบ.

เป้าหมาย
(ร้อยละ)

ร้อยละ
10

ร้อยละ
20

ร้อยละ
10

ร้อยละ
20

ร้อยละ
10

ร้อยละ
10

ร้อยละ
10

ร้อยละ
10

ร้อยละ
10

ผลการ
ดาเนินงาน
(ร้อยละ)

-

-

-

21.774

-

-

-

-

-

6.25

35.87

36.413

-

13.514 20.625

20.37

20.238

25

คะแนน
การ
บรรลุ

3.125
ไม่
บรรลุ

5
บรรลุ

5
บรรลุ

5
บรรลุ

5
บรรลุ

5
บรรลุ

5
บรรลุ

5
บรรลุ

5
บรรลุ

กลุ่มวิทย์ฯ ร้อยละ 20
กลุ่มสังคม ร้อยละ 10
กลุ่มวิทย์ฯ ร้อยละ
21.774
กลุ่มสังคมฯ ร้อยละ
20.765

4.792
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.5-1
ตารางรายละเอียดงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ปี พ.ศ.2553
ตัวบ่งชี้ 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
วิธีการคานวณ
ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นาไปใช้ประโยชน์

=

ผลรวมของจานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด
(รวมลาศึกษาต่อ)

X 100

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา
ผลการดาเนินงาน
ในปี พ.ศ. 2553 คณาจารย์ของสถาบันมีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งหมด จานวน 102
ผลงาน และมีจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ ) จานวน 184.5 คน โดยมีค่า ร้อยละ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ เท่ากับ 55.28455 คิดเป็นคะแนนอิงเกณฑ์ได้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5
วิธีคานวณ
1)

2)
5 คะแนน)

ค่าร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
102
=
นาไปใช้ประโยชน์
184.5
= 55.28455

คะแนนอิงเกณฑ์ (ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ร้อยละ 20 เท่ากับ
คะแนนที่ได้

SAR2553

X 100

55.28455
X5
20
13.82114 คะแนน
=
คิดเป็น 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5
=

206

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ประเภทผลงาน

ปี พ.ศ. 2553

รศ. บธ. พศ. สป. พค. ภส. พม.
• ผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์
รวมผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์

7
7

5
5

3
3

73
73

ข้อมูลอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ประจา
· อาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง
· อาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ
รวมอาจารย์ประจา (รวมลาศึกษาต่อ)
· นักวิจัยประจาที่ปฏิบัติงานจริง
· นักวิจัยประจาที่ลาศึกษาต่อ
รวมนักวิจัยประจา (รวมลาศึกษาต่อ)
รวมอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
(รวมลาศึกษาต่อ)

4
4

1
1

3
3

นต.
0
0

วจ. สพบ.
6
6

102
102

ปีการศึกษา 2553
รศ. บธ. พศ.
37 23 21
3
- 2
40 23 23
0
0 0
0
0 0
0
0 0
40 23 23

สป.
31
0
31
0
0
0
31

พค. ภส. พม. นต. วจ. สพบ.
18.5 20 13.5 10.5 0 174.5
0
0
0
0
0
5
18.5 20 13.5 10.5 0 179.5
0
0
0
0
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
18.5 20 13.5 10.5 5 184.5

ผลประเมิน
รายการ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ์
(ร้อยละ 20 = 5 คะแนน)
การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2553
ประเมินตนเอง
กรรมการประเมิน
ร้อยละ 20
ร้อยละ 55.28455
ร้อยละ 55.28455
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ

บรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.6-1 ตารางสรุปรายละเอียดผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ ปี พ.ศ.2553

SAR2553
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ตัวบ่งชี้ 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
วิธีการคานวณ
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของผลงาน =
วิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด
(รวมลาศึกษาต่อ)

X 100

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา
ผลการดาเนินงาน
ในปี พ.ศ. 2553 คณาจารย์ของสถาบันมีผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ รวมทั้งหมด จานวน 69 ผลงาน
และมีจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ ) จานวน 184.5 คน โดยมีค่า ร้อยละของผลง านวิชาการที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพ เท่ากับ 21.95122 คิดเป็นคะแนนอิงเกณฑ์ได้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5
วิธีคานวณ
1) ค่าถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองาน
(27*0.25)+(13*0.50)+(7*0.75)+(22*1.00)
สร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
=
184.5
เผยแพร่
40.5
=
X 100
184.5
= 21.95122

X 100

2) คะแนนอิงเกณฑ์ (ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
เท่ากับ 5 คะแนน)
คะแนนที่ได้
21.95122
=
X5
10
= 10.97561 คะแนน คิดเป็น 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

ร้อยละ 10

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่
ประเภทผลงาน
จานวนผลงานที่มีค่าน้าหนัก 0.25
จานวนผลงานที่มีค่าน้าหนัก 0.50
จานวนผลงานที่มีค่าน้าหนัก 0.75
จานวนผลงานที่มีค่าน้าหนัก 1.00
รวมผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

SAR2553

รศ.
ชิ้น
0
5
0
1
6

ปี พ.ศ. 2553
บธ. พศ. สป. พค. ภส. พม. นต.
ชิ้น ชิ้น ชิ้น ชิ้น ชิ้น ชิ้น ชิ้น
15 0
4
5
2
1
0
0
1
4
0
0
2
1
0
0
2
4
0
1
0
18 3
0
0
0
0
0
33 4 10 9
2
4
1
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วจ.
ชิ้น
0
0
0
0
0

สพบ.
ชิ้น นน
27 6.75
13
6.5
7
5.25
22
22
69 40.5
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ข้อมูลอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ประจา
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ประจา
· อาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง
· อาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ
รวมอาจารย์ประจา (รวมลาศึกษาต่อ)
· นักวิจัยประจาที่ปฏิบัติงานจริง
· นักวิจัยประจาที่ลาศึกษาต่อ
รวมนักวิจัยประจา (รวมลาศึกษาต่อ)
รวมอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
(รวมลาศึกษาต่อ)

ปีการศึกษา 2553
รศ.
37
3
40
0
0
0
40

บธ. พศ. สป. พค. ภส. พม. นต. วจ. สพบ.
23 21 31 18.5 20 13.5 10.5 0 174.5
2
0
0
0
0
0
0
5
23 23 31 18.5 20 13.5 10.5 0 179.5
0
0
0
0
0
0
0
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
23 23 31 18.5 20 13.5 10.5 5 184.5

ผลประเมิน
รายการ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ์
(ร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน)
การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2553
ประเมินตนเอง
ร้อยละ 10
ร้อยละ 21.95122
5 คะแนน

กรรมการประเมิน
ร้อยละ 21.95122
5 คะแนน

บรรลุ

บรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.7-1 ตารางสรุปรายละเอียดผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ปี พ.ศ.2553
ตัวบ่งชี้ 8 การนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย
วิธีการคานวณ
ร้อยละของการนาความรู้จากการ = ผลรวมจานวนโครงการบริการวิชาการทีน่ ามาใช้ในการพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการมาใช้กับการ
เรียนการสอน หรือการวิจัย
X 100
พัฒนาการเรียนการสอน หรือการ
จานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด
วิจัย
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา
ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2553 คณาจารย์ของสถาบั นมีการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย จานวน 89 จากโครงการ บริการวิชาการทั้งหมด 105 โครงการ โดยมีค่า ร้อยละ
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ของการนาความรู้จากการให้บริการวิชาการมาใช้กับการพัฒนาการเรียนการสอน หรือการวิจัย เท่ากับ 84.761905 คิดเป็น
คะแนนอิงเกณฑ์ได้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5
วิธีคานวณ
1) ค่าร้อยละของการนาความรู้จากการให้บริการวิชาการมาใช้กับการพัฒนาการเรียนการสอน หรือการวิจัย
ร้อยละของการนาความรู้จากการให้บริการวิชาการมา
ใช้กับการพัฒนาการเรียนการสอน หรือการวิจัย

89
X 100
105
= 84.761905
2) คะแนนอิงเกณฑ์ (ร้อยละของการนาความรู้จากการให้บริการวิชาการมาใช้กับการพัฒนาการเรียนการสอน หรือ
การวิจัย ร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน)
=

คะแนนที่ได้

84.761905
30

=
=

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลการนาความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการ
รศ. บธ. พศ.
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนหรือการวิจัย
จานวนโครงการบริการวิชาการ
22
27
2
(ทั้งหมด)
จานวนโครงการบริการวิชาการที่นามาใช้ในการพัฒนาด้าน
22
14
2
· การเรียนการสอน
0
8
0
· การวิจัย
0
0
0
· การปรับปรุงรายวิชา
0
0
0
· การเปิดรายวิชาใหม่
· การต่อยอดสู่ตาราหนังสือ/
0
0
0
บทความวิชาการ
รวมผลงานวิชาการที่นามาใช้ใน
22
22
2
การพัฒนาด้านต่าง ๆ
ร้อยละของการนาความรู้มาใช้กับ
100 81.48 100
การพัฒนาการเรียนการสอน หรือ
การวิจัย
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14.12698413 คะแนน
คิดเป็น 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

ปีการศึกษา 2553
สป. พค. ภส.

พม.

นต.

สพบ.

4

30

4

14

2

105

3
0
0
0

11
3
1
2

1
0
0
0

14
0
1
1

1
0
0
0

68
11
2
3

0

5

0

0

0

5

3

22

1

16

1

89

75 73.33

25

114.29

50 84.761905
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ผลประเมิน
รายการ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ์
(ร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน)
การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2553
ประเมินตนเอง
กรรมการประเมิน
ร้อยละ 30
ร้อยละ 84.761905
ร้อยละ 84.761905
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ

บรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.8-1
ตารางสรุปรายละเอียดการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนหรือการวิจัย ปีการศึกษา 2553
ตัวบ่งชี้ 9 การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ

คะแนน 2
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้ 4 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
สถาบันมีผลการดาเนินงาน 5 ข้อ ตามประเด็นการพิจารณาของ สมศ. ดังนี้


ประเด็น 1 มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร
มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของ โครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลอง
แสนแสบมีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน/องค์กรดังนี้คือ
Plan : โครงการฯ มีการจัดทาแผนงานเพื่อเสนอของบประมาณในการดาเนินโครงการต่อผู้บริหารสถาบัน โดย
ได้รับ อนุมัติงบประมาณ เงินรายได้ ปีงบ ประมาณ 2554 จานวน 500,000 บาท (สมศ.9-1.1) แผนงานแบ่งออกเป็น 5
กิจกรรมหลัก ได้แก่
1. การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น สร้างกลุ่มเครือข่าย ประสานงานให้เกิดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ และเพื่อติดตามการดาเนินงานของชุมชนต่าง ๆ จานวน 36 ครั้ง
2. การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูและอนุรักษ์น้าในแม่น้า คู คลอง การปรับระบบน้าทิ้ งในชุมชน
หมู่บ้านจัดสรร องค์กรต่างๆ ให้มีการบาบัดน้าทิ้งก่อนทิ้งลงท่อระบายน้า และการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จานวน 3 ครั้ง
3. การจัดรณรงค์สร้างจิตสานึกเกี่ยวกับการฟื้นฟูและอนุรักษ์น้าในแม่น้า คู คลอง จานวน 10 ครั้ง
4. การจัดกิจกรรมมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้า สร้างจิตสานึกในการฟื้นฟูและอนุรักษ์คลองแสนแสบและแม่น้า
คูคลองต่าง รวมทั้งให้ความรู้และวิธีการในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้าราชการ
นักเรียน นักศึกษา นักธุรกิจ ประชาชนผู้สนใจ จากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จานวน 1 ครั้ง
Do : สถาบันอนุมัติให้โครงการยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อใช้ในการดาเนินงาน ตามหนังสือ ที่ ศธ 0526.01/สก 107 ลง
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 โครงการจึงสามารถดาเนินงานบรรลุเปูาหมายตามแผนงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553-เมษายน
2554 โครงการได้จัดการประชุม อบรม และรณรงค์เพื่อสร้างจิตสานึกในพื้นที่ต่างๆ ( สมศ.9-1.2) มีดังนี้
1. จัดการประชุม จานวน 18 ครั้ง
2. จัดอบรมให้ความรู้ จานวน 3 ครั้ง
3. จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสานึก จานวน 2 ครั้ง
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Check : โครงการฯ ได้ดาเนินการตรวจสอบและประชุมเพื่อประเมินผลผลของการปฏิบัติงาน ในแต่ละพื้นที่เพื่อ
การแก้ไขให้การดาเนินโครงการเป็นไปตามเปูาหมาย เช่นที่ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์เขตบางนา ได้มีการจัดทาน้าหมัก
ชีวภาพและชุมชนมีถังน้าหมักตั้งอยู่ในศูนย์กลางของพื้นที่เพื่อให้ชาวชุมชนนาอุปกรณ์มารับน้าหมักชีวภาพ เพื่อใช้ในการ
นาไปราดหรือรด สิ่งปฏิกูล ทาให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นเกิดเป็นเครือข่ายการทางานร่วมกันระหว่างชุมชนในการทาน้าหมัก
โดยชุมชนข้างโรงงานธานินทร์เป็นชุมชนที่จะผลิตหัวเชื้อเพื่อส่งต่อให้ชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์นาหัวเชื้อไปขยายต่อ
นอกจากนั้นในการประชุมพื้นเขตบางกะปิเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 ณ มัสยิดลาสาลี ร่วมกับทางชุมชน โรงเรียน โดยมี
ผู้อานวยการเขตบางกะปิเป็นประธานการประชุมได้มีมติร่วมกันในการที่จะฟื้นฟูและจัดการขยะแบบครบวงจรในพื้นที่วัดศรี
บุญเรืองเนื่องจากกองขยะเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้เกิดมลภาวะต่อชุมชนในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงโดยรอบวัด (สมศ.9-1.3)
Action : โครงการฯ ดาเนินการเพิ่มเติมวิธีการทางานจากเดิมที่เป็นการแก้ปัญหาโดยการใช้วิธีจากน้าหมักชีวภาพ
เพื่อลดความสกปรกของแม่น้า คู คลอง และลดกลิ่นเน่าเหม็นของกองปฏิกูลต่างๆ เป็นการใช้วิธีการจัดการกับกระบวนการที่
ทาให้เกิดน้าเน่าเสีย เกิดขยะ โ ดยจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่องจากปีก่อน ๆ เพื่อลดน้าทิ้ง ลดขยะสด การบาบัดน้าใช้
ก่อนทิ้ง จากการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาวัดศรีบุญเรืองในเขตบางกะปิจึงมีการรณรงค์เชิญชวนให้ชุมชนและห้างร้านรอบวัด
ศรีบุญเรืองมีการจัดการกับระบบการทิ้งขยะและแยกขยะก่อนทิ้งเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 และดาเนินการต่อในด้านระบบ
การทิ้งขยะโดยปรับเปลี่ยนมาเป็นถังที่เล็กลงเพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมของขยะ โครงการฯได้ดาเนินการสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อช่วยในการวางระบบท่อบาบัดน้าทิ้งที่หมู่บ้านนักกีฬาเขตสะพานสูง (สมศ.9-1.4)


ประเด็น 2 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
โครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบได้ดาเนินการตามแผนงานที่จัดทาไว้ตรงตามที่กาหนด โดย
ได้จัดประชุมหารือเพื่อจัดกิจกรรมหรือโครงการ การจัดอบรมเพื่อเสริมเพิ่มความรู้ และการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสานึก โดยถือ
ว่าบรรลุตามเปูาหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 (สมศ.9-2.1)


ประเด็น 3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นาหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
โครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบได้ดาเนินกิจกรรมที่เสริมสร้างให้ชุมชนมีผู้นาและสมาชิกที่มี
การเรียนรู้และดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเ นื่อง โดยมีชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์ซึ่งมี คุณสุรพรชัย คงบุญช่วยเป็นผู้นาใน
การเรียนรู้ด้านการทาน้าหมักชีวภาพและและชุมชนก็ได้ดาเนินกิจกรรมด้านการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของชุมชนมาอย่าง
ต่อเนื่องโดยมีกลไกทางด้านความร่วมมือของชุมชนในการฟื้นฟูสภาพชุมชนที่มีการขุดลอกข ยะจากบริเวณใต้ถุนบ้านที่ยกสูง
ให้มีสภาพที่ดีขึ้นปราศจากขยะและเป็นแหล่งดูงานจากองค์กรต่าง ๆ (สมศ.9-3.1)

ประเด็น 4 ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
โดยคง
อัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร
โครงการประชารวมใจคืนความสดใสใ ห้คลองแสนแสบ เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร พิจารณาจากการประชุมติดตาม
ความก้าวหน้า รับฟังความคิดเห็นต่างๆ จากชุมชน เป็นระยะๆ ภายหลังจากที่โครงการได้ให้ความรู้ และรณรงค์เกี่ยวกับการ
ฟื้นฟูและอนุรักษ์น้าในแม่น้าคู คลอง สร้างกลุ่มและเครือข่ายในการเฝูาระวังและอนุรักษ์น้าในชุมชน และส่งเสริมการทาและ
ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปี ชุมชนมีการปรับเปลี่ยนการดารงชีวิต เห็นความสาคัญของ
การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น นาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชุมชนของตนเอง มีการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ เพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เช่น แนวคิดปรับทัศนียภาพริมคลอง โดยการปลูกเตยหอมบนกระบะลอยน้าเพื่อช่วยไล่ยุงและยังช่วยทาให้น้าใส
อีกด้วย นอกจากนี้โครงการยังร่วมมือกับชุมชนในการหาวิธีการที่จะทาให้เกิดความยั่งยืนในการทาให้คูคลองใสเสียใหม่ โดย
วิธีการลดน้าทิ้งจากบ้านเรือนและการทาถังดักไขมันจากชุมชน ดังนั้นหากชุมชนใดมีความพร้อมก่อนก็จะให้งบประมาณลง
ดาเนินการได้ทันที (สมศ.9-4.1)


ประเด็น 5 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง
โครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบเป็นโครงการดาเนินการแล้วเกิดผลกระทบในด้านบวกต่อ
ชุมชน/องค์กรและสังคมในส่วนรวมซึ่งนอกจากเป็นโครงการที่สร้างภาคีเครือข่ายในการเฝูาระวัง ดูแลแม่น้า คู คลอง เพื่อให้
เกิดการตระหนั กต่อผลของการปล่อยให้แหล่งน้าสาธารณะและเสื่อมโทรมในวงกว้างแล้ว ยังเป็นโครงการที่สร้างความ
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เข้มแข็งให้แก่ชุมชนในการที่จะสร้างความเข้มแข็งโดยสามารถสร้างผลิตภัณฑ์เอนกประสงค์ใช้เองและแจกจ่ายเพื่อนบ้านเช่น
คุณประคอง ผ่องผิวจันทร์ จากชุมชนข้างโรงงานธานินท์เขตบางนา ทาน้าสกัดชีวภาพเพื่อแจกจ่าย ชาวชุมชน และบริเวณ
ใกล้เคียงส่งผลให้ลดปริมาณน้าเสียลงแหล่งน้าสาธารณะในชุมชนและบริเวณใกล้เคียง และนาแนวคิดการทาถังดักไขมัน
อาสาชุมชนนาร่อง สร้างบ่อเพิ่มและเพิ่มการรณรงค์การบาบัดน้าเสียก่อนทิ้งน่าจะเห็นผลมากยิ่งขึ้น (สมศ.9-5.1)
ผลประเมิน
รายการ
เปูาหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ์
การบรรลุเปูาหมาย
รายการหลักฐาน
สมศ.9-1.1
สมศ.9-1.2
สมศ.9-1.3
สมศ.9-1.4
สมศ.9-2.1
สมศ.9-3.1
สมศ.9-4.1
สมศ.9-5.1

ปี 2553
ประเมินตนเอง
กรรมการประเมิน
5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

รายละเอียดโครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ
เอกสารและภาพถ่ายการประชุม การจัดอบรม และการจัดกิจกรรมรณรงค์
เอกสารประกอบการประชุม
ภาพถ่ายกิจกรรม
แผนการดาเนินงานโครงการ
ภาพถ่ายและวิดิทัศน์ชุมชน
ภาพถ่ายชุมชน
ภาพถ่ายชุมชน

ตัวบ่งชี้ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ

คะแนน 2
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้ 4 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
สถาบันมีผลการดาเนินงาน 4 ข้อ ตามประเด็นการพิจารณาของ สมศ. ดังนี้


ประเด็น 1 มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
สถาบันมีการทาแผนการงบประมาณและแผนการดาเนินงาน กิจกรรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม และมีการจัดกิจกรรมโครงการตามแผนดังกล่าว พร้อมกันนั้นมีการประเมินผลโครงการ และประเมินผลความ
พึงพอใจของผู้เ ข้าร่วมกิจกรรมและนาผลมาปรับปรุงกิจกรรมเช่นตามแผนกิจกรรมปีการศึกษา 2552 จะมีการจัดกิจกรรม
ตามวันสาคัญ ก็ได้มีการปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมโครงการให้มีการจัดกิจกรรมประยุกต์ เช่นมีการจัดโครงการรณรงค์
วัฒนธรรมตรงต่อเวลา มีการจัดโครงการประกวดภาพจิตรกรรมและภาพถ่าย ห รือจัดกิจกรรมโครงการ โตไปไม่โกง (สมศ.
10-1.1-1.4)


ประเด็น 2 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
สถาบัน มีการประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม และมีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีการบรรลุเปูาหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 (สมศ.10-2.1-2.5)
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ประเด็น 3 มีการดาเนินงานสม่าเสมออย่างต่อเนื่อง
สถาบัน มีแผนการจัดกิจกรรมโครงการ โดยคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาและได้ดาเนินงานตามแผนงาน
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เช่นจัดโครงการเทศน์มหาชาติเรื่องมหาสันดรชาดก สาหรับนักศึกษาและบุค ลากรของสถาบันและ
บุคคลทั่วไป นอกจากนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่าต่อสังคม สถาบันยังได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ
และวัฒนธรรมไทยต่างๆเช่นกองงานผู้บริหาร จัดงานประกวดภาพจิตรกรรมและภาพถ่ายที่มีการอนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย และมีการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมผ่านทางเว็บไซค์ รวมทั้งสถาบันได้ร่วมมือกับองค์กรภายนอกในการจัด
กิจกรรมโครงการ โตไปไม่โกง ซึ่งดาเนินงานโดยศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม ซึ่งมีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
สม่าเสมอ (สมศ.10-3.1-3.3)


ประเด็น 4 เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน
สถาบัน มีการจัดกิจกรรมโครงการประกวดภาพจิตกรรมและภาพถ่าย ดาเนินงานโดยกองงานผู้บริหาร และได้มอบ
รางวัลสาหรับผู้ชนะเลิศการประกวด มีการนาภาพดังกล่าวไปใช้ประกอบการทาเว็บไซค์ประชุมวิชาการนานาชาติของสถาบัน
(ICADA) นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการการรณรงค์วัฒนธรรมตรงต่อเว ลาซึ่งมีประกวดคาขวัญ เพื่อรณรงค์ให้เห็นคุณค่า
วัฒนธรรมการตรงต่อเวลาและสนับสนุนค่านิยมดังกล่าว และจัดโครงการโตไปไม่โกง วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้สังคมเห็น
ความสาคัญของความซื่อสัตย์ที่ต้องมีการปลูกฝังมาตั้งแต่ในวัยเด็ก และโรงเรียนมีส่วนร่วมที่จะปลูกฝังพฤติกรรมของเยาวชน
รุ่นต่อไปของสังคม ซึ่งปัจจุบันทุกภาคส่วนในสังคมมีความเห็นตรงกันว่าปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาร้ายแรงของไทยที่
สะสมมานานและก่อให้เกิดผลเสียหายและนาไปสู่ปัญหาอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นความยากจน การด้อยพัฒนา การซื้อสิทธิขาย
เสียง ยาเสพติด และการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งการปลูกฝังคุณค่า การสร้างจิตสานึกให้รู้ผิดชอบชั่วดี ลดละความเห็นแก่ตัว
และยกระดับความเป็นคนดีของสังคม จะเป็นเกราะปูองกันคอร์รัปชั่นที่ดีที่สุด และควรปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็กโดยในปีนี้จะนา
ร่องสอนในโรงเรียนจานวน 280 โรงเรียน


ประเด็น 5 ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
สถาบันมีการจัดกิจกรรมโดยศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม จัดทาโครงการ คบเด็กสร้างชาติโตไปไม่โกง
โดยมีการการเปิดเผยตัวเลขผลการจัดอันดับดรรชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น ประจาปี 2553พบว่าประเทศไทยได้คะแนน
3.5 เต็ม 10 อยู่อันดับที่ 78 จาก 178 ประเทศ ซึ่งโครงการนี้มีการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกได้แก่กทม .และองค์กรเพื่อ
ความโปร่งใสในประเทศไทยได้จัดทาหลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ “โตไปไม่โกง ” ขึ้น เพื่อใช้สอนนักเรียนระดับอนุบาลถึง
ประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีเปูาหมายเ พื่อปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดีงามในการยึดมั่น
ความซื่อสัตย์และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยในปีนี้จะนาร่องสอนในโรงเรียนจานวน 280 โรงเรียน หลังจากนั้นจะขยาย
การสอนให้ครบ 431 โรงเรียน (สมศ.10-5.1)
ผลประเมิน
รายการ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ์
การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2553
ประเมินตนเอง
กรรมการประเมิน
4 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.10-1.1
แผนงบประมาณการและแผนการดาเนินงาน กิจกรรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม
สมศ.10-1.2
โครงการและแบบประเมินผลโครงการกิจกรรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
และแบบประเมินผลโครงการ
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สมศ.10-1.3
สมศ.10-1.4
สมศ.10-2.1
สมศ.10-2.2
สมศ.10-2.3
สมศ.10-2.4
สมศ.10-2.5
สมศ.10-3.1
สมศ.10-3.2
สมศ.10-3.3
สมศ.10-4.1
สมศ.10-4.2
สมศ.10-5.1

เอกสารการขออนุมัติโครงการรณรงค์วัฒนธรรมตรงต่อเวลาและแบบประเมินผลโครงการ
แผนการจัดโครงการคบเด็กสร้างชาติโตไปไม่โกง
แบบประเมินโครงการกิจกรรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ และวัฒนธรรม
ประกาศสถาบัน เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการรณรงค์วัฒนธรรมตรงต่อเวลา
ประกาศสถาบัน เรื่องโครงการรณรงค์วัฒนธรรมตรงต่อเวลา ประจาปีงบประมาณ 2554
เอกสารการขออนุมัติโครงการรณรงค์วัฒนธรรมตรงต่อเวลาและการประเมินผลโครงการ
การขออนุมัติโครงการส่งเสริมจริยธรรมให้กับนักศึกษาและการประเมินผลโครงการและภาพถ่ายและ
แบบประเมินผลโครงการ
โครงการเทศน์มหาชาติฯและแบบประเมินผลโครงการ
โครงการคบเด็กสร้างชาติโตไปไม่โกง
ภาพถ่ายการประกวดภาพจิตรกรรม
ภาพถ่ายการมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดคาขวัญโครงการรณรงค์วัฒนธรรมตรงต่อเวลา
ภาพถ่ายการประกวดภาพจิตรกรรมและภาพถ่ายและการได้รับรางวัลกับผู้ชนะเลิศ
โครงการคบเด็กสร้างชาติโตไปไม่โกง

ตัวบ่งชี้ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการปฏิบัติ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการปฏิบัติ
5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
สถาบันมีผลการดาเนินงานผ่าน 5 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สมศ. ดังนี้


ประเด็น 1 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
สถาบัน กาหนดกลยุทธ์เสริมสร้างความเข้มแข็งของค่านิยมร่วม WISDOM ซึ่งประกอบด้วย World Class,
Innovation, Social Responsibility, Discipline, Open Mindedness, Morality ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์การ
ของสถาบัน ไว้ในโครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (สมศ.11-1.1) โดยหนึ่ง
ในวัตถุประสงค์ คือ เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้ เกิดวัฒนธรรมที่ดี เห็นได้จากสถาบันให้การ
สนับสนุนกิจกรรมโครงการที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี อาทิ
1. สถาบันได้จัดทาประกาศสถาบันเรื่อง โครงการรณรงค์วัฒนธรรมตรงต่อเวลา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 เพื่อรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมตรงต่อเวลา ให้มีการสร้างบรรยายกาศการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของนิด้าและสร้าง
คุณสมบัติที่ดีให้ประชาคม นิด้า (สมศ.11-1.2) และได้จัดโครงการรณรงค์วัฒนธรรมตรงต่อเวลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันตระหนักถึงการตรงต่อเวลา ที่สะท้อนความรับผิดชอบ ความซื่ อสัตย์สุจริต การมีวินัย การ
เคารพสิทธิของผู้อื่น และมีการจัดประกวด คาขวัญสร้างวัฒนธรรมตรงต่อเวลาสาหรับนักศึกษา ประชาคมนิด้าและบุคคล
ทุกระดับ (สมศ.11-1.3) โดยมีผลการตัดสินจากคณะกรรมการตัดสินการประกวดคาขวัญ ดังนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
จานวนเงิน 4,000.- บาท ได้แก่ นายพลวรรษ ประเสริฐศุภวิทย์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คาขวัญ “พัฒนาตัวเรา พัฒนา
ชาติไทย นิด้าร่วมใจ ใส่ใจตรงต่อเวลา ” รางวัลรองชนะเลิศ จานวนเงิน 3,000.- บาท ได้แก่ นางสาวอรวรรณ ตันติเวชาน
นนท์ นักศึกษาคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คาขวัญ “วินัยพื้นฐาน ในการพัฒน า คือการตรงต่อเวลา นาประชาคมนิด้าก้าว
ไกล” และรางวัลชมเชย จานวนเงิน 1,000.- บาท ได้แก่ นายกฤษดา อัปมะเตย์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คาขวัญ “รู้รักษาเวลา เป็นจุดเริ่มต้นของการนาพาให้ชาติเจริญ ”และเพื่อปลูกฝังค่านิยมในการตรงต่อเวลาให้แก่นักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้า
ศึกษาที่สถาบัน จึงจัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ซึ่งเป็นวันปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ และจัดแสดงดนตรี เวทีเสวนา เดินรณรงค์วัฒนธรรมตรงต่อเวลา ตามคณะ/สานัก/หน่วยงานภายในสถาบัน และนาคา
ขวัญไปผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาคมทราบ ตามช่องทางต่าง ๆ
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2. การจัดโครงการ KM เกี่ยวกับการอนุ รักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเชิญอาจารย์จาก คณะ
นิติศาสตร์มาบรรยายให้บุคลากรของสถาบันได้ทราบ และตระหนักถึงการใช้พลังงานเพื่อให้เกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่า
หัวข้อ “GREEN ง่ายๆ สไตล์ นิด้า” ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้อง 601 อาคารสยามบรมราช
กุมารี (สมศ.11-1.4) ทั้งนี้ มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการจานวน 73 คน มีการวัดระดับความพึง
พอใจ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรม /โครงการ ด้านกระบวนการขั้นตอนการจัดกิจกรร ม ด้านเจ้าหน้าที่ /วิทยากร ด้าน
คุณภาพการจัดกิจกรรม /โครงการ ซึ่งมีสรุปผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมร้อยละ 92.57 (สมศ.11-1.5) นอกจากนี้
สถาบันยังจัดให้มีโครงการประหยัดพลังงานไฟฟูา มีการรณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟูาโดยการจัดทาสติกเกอร์ รณรงค์
ประหยัดไฟฟูาแจกให้กับหน่วยงานติดประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ผ่านสื่อต่าง ๆ ภายในสถาบัน
3. โครงการประกวดภาพวาดและภาพถ่าย สร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง สู่สันติสุขที่ยั่งยืน มีวัตถุประสงค์
เพื่อใช้ผลงานจิตรกรรมเป็นสื่อกระตุ้นให้บุคลากรเกิดจิตสานึก มุ่งมั่นในปรัชญา
ค่านิยมร่วมของสถาบัน และนาไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานให้เกิดเป็นวัฒนธรรมของสถาบัน และส่งเสริมความเป็นไทย ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรและประชาชนทั่วไป มีผู้สนใจส่งภาพวาดเข้าประกวด จานวน
22 คน และส่งภาพถ่ายเข้าปร ะกวด จานวน 71 คน รวมทั้งสิ้น 93 คน ผลการประกวดภาพวาดและภาพถ่าย 1. ประเภท
ภาพวาด สื่อความหมาย “สร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง สู่สันติสุขที่ยั่งยืน รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ๆ ละ 50,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก ได้แก่ นายสัญญา พันธ์ไสว รางวัลรองชนะเลิศ 3 รางวัล ๆ ละ 25,000 บาท พร้อมเกียรติ
บัตรและของที่ระลึก ได้แก่ (1) นายประทับ เวียงนิล (2) น.ส.พิกุลทอง เวียงนิล (3) นายสุทธิพันธ์ ขะยะ รางวัลชมเชย 5
รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก ได้แก่ (1) นายจักรกฤษณ์ มูลอินต๊ะ (2) นายจินตนาการ ม ณี
รัตน์ (3) นายตันติกร โนนกอง (4) นายทรงวุฒิ ขาววิเศษ (5) นายบุญนา สาสุด 2. ประเภทภาพถ่ายเป็นภาพสะท้อน
ศิลปะวัฒนธรรมไทย วิถีชีวิตความเป็นไทย และสถานที่สาคัญ เช่น พระบรมมหาราชวัง สถานที่ที่เป็นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม มรดกโลกทางธรรมชาติ รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ๆ ละ 25,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก ได้แก่
นายสัญญา ลุงรุ่ง รางวัลรองชนะเลิศ 3 รางวัล ๆ ละ 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก ได้แก่ (1) นายเชาวลิต
พุ่มโพธิ์ (2) นายทวีศักดิ์ บุทรรักษา (3) นายสุบิน พุ่มสม รางวัลชมเชย 5 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและ
ของที่ระลึก ได้แก่ (1) นายณัฐพิชญ์ ศรีลีอรรณพ (2) นายปานศิริ พิกุลแก้ว (3) นายภูวไนย พลไชย (4) นายวันนิวัติ อัศวธน
ไพศาล (5) นายหรรษา ตั้งมั่นภูวดล (สมศ.11-1.6)
4. โครงการมุทิตาจิต 85 ปี อังคาร กัลยาณพงศ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติท่ านอังคาร กัลยาณพงศ์ ปูชนีย
บุคคลด้านศิลปวัฒนธรรมผู้อุทิศตนทางานเพื่อสังคม และปลูกจิตสานึกสาธารณะแก่บุคลากรและประชาชนทั่ว(สมศ.11-1.7)
ไป
5. โครงการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร ได้ทากิจกรรม
เพื่อสังคมร่วมกัน มีทั ศนะในการบาเพ็ญตนเพื่อประโยชน์แก่สังคม โครงการมอบความรักแด่บ้านราชวิถี
(สมศ.11-1.8)
โครงการบริจาคเงินและอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนวัดพิชัย กรุงเทพ (สมศ.11-1.9) โครงการมอบอุปกรณ์การเรียนการ
สอนให้แก่โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ จ .นครราชสีมา (สมศ.11-1.10) โครงการ รศ .นิด้า อาสาเพื่อสังคม (สมศ.11-1.11)
โครงการ คณะสถิติประยุกต์กับชุมชน เพื่อนบ้าน (สมศ.11-1.12) โครงการ “GSLC ปันน้าใจสู่สังคม ” (สมศ.11-1.13)
โครงการ NIDA USR (สมศ.11-1.14)


ประเด็น 2 อาคารสถานที่ สะอาด และตกแต่งอย่างมีคุณค่าทางสุนทรียะ
สถาบันจั ดทา แผนการดาเนินงานระบบรักษาความสะอาดของอาคารและบริเวณโดยรอบ (สมศ.11-2.1) โดย
จัดให้มีการจ้างเหมาบริการทาความสะอาดโดยเอกชนที่มีความชานาญงานในด้านการทาความสะอาดสถาบันการศึกษา
โดยเฉพาะ แผนการดาเนินงานระบบรักษาความสะอาดของอาคารและบริเวณโดยรอบ ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก คือ
1. การทาความสะอาดตามรอบระยะเวลา ดังนี้
1.1 ประจาวัน
1.2 ประจาสัปดาห์
1.3 ประจาเดือน
1.4 ประจาปี
2. การทาความสะอาดตามพื้นที่ ดังนี้
2.1 ห้องเรียน
2.2 ห้องประชุม
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2.2 ห้องน้า
2.3 พื้นที่อื่นๆ
การกาหนดให้มีการทาความสะอาดตามรอบระยะเวลา เพื่อแสดงว่า พื้นที่ใดต้องทาความสะอาดทุกวัน พื้ นที่ใด
ต้องทาความสะอาดทุกสัปดาห์ พื้นที่ใดต้องทาความสะอาดทุกเดือน และพื้นที่ใดต้องทาความสะอาดทุกปีหรือปีละครั้ง โดย
ให้ความสาคัญในพื้นที่ที่มีการใช้งานและมีผู้มาใช้บริการเป็นจานวนมากสาหรับสถาบันการศึกษา เช่น ห้องเรียน ห้องประชุม
ห้องน้า โดยเฉพาะห้องน้าตามแผนฯ กาหนดให้มีการทาความสะอาดในช่วงเช้า คือ ก่อนเข้าเรียน หลังเข้าเรียน หลังพักเบรค
ช่วงบ่าย คือ หลังพักกลางวัน หลังพักเบรค ช่วงกลางคืน คือ ก่อนเข้าเรียน หลังเข้าเรียน และหลังพักเบรค สาหรับในกรณีที่
มีงานประชุม /สัมมนา จะให้พนักงานทาความสะอาดอยู่ประจาจุดที่ห้อง น้าโดยเฉพาะ ทั้งนี้ มีการตรวจและควบคุมโดย
เจ้าหน้าที่ของ กลุ่มงานผังแม่บทและอาคารสถานที่ให้เป็นไปตามกาหนดการทาความสะอาดประจาวัน ประจาสัปดาห์
ประจาเดือน และประจาปี และมีการกากับดูแลทุกเดือนโดยคณะกรรมการตรวจรับการให้บริการดูแลรักษาความสะอาด ซึ่ง
สถาบันแต่งตั้ง ให้ทาหน้าที่กากับดูแลการรักษาความสะอาดของสถาบันโดยเฉพาะ เพื่อให้สถาบันเป็นพื้นที่ที่สะอาด ปลอด
ฝุุน ปราศจากเชื้อโรค และการมีสุขอนามัยที่ดีของบุคลากรและผู้มาใช้สถานที่
ในปีการศึกษา 2553 สถาบันกาหนดให้จัดทาโครงการปรับปรุงกายภาพอาคาร สถานที่ (สมศ.11-2.2)จานวน 3
โครงการ ดังนี้
โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงและทาสีภายนอกอาคารบุญชนะ อัตถากร โดยดาเนินการปรับปรุง ล้างและทา
ความสะอาด และทาสีภายนอกใหม่ทั้งอาคาร
โครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงห้องสมุดมารวย ชั้นล่าง อาคารบุญชนะ อัตถากร โดยดาเนินการปรับปรุงระบบ
ไฟฟูา ฝูาเพดาน เปลี่ยนประตูทางเข้า ทาความสะอาดและทาสี และปรับปรุงห้องน้าภายในใหม่
โครงการที่ 3 โครงการปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี โดยได้รับการบริจาค
เงินจาก ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล จานวน 12,000,000.- บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้ปรับปรุง
และตกแต่งทั้งภายนอกและภายในห้องประชุม ในส่วนภายนอกปรับปรุงและตกแต่งผนังด้านนอกประตูทางเข้า สาหรับ
ภายในปรับปรุงและตกแต่งผนัง ฝูาเพดาน เวที เก้าอี้นั่ง โดยปรับเป็นลักษณะ Theatre ปรับปรุงระบบไฟฟูาส่องสว่าง และ
ระบบปรับอากาศ


ประเด็น 3 ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงามตามธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สถาบัน มีพื้นที่ภูมิทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั่วสถาบัน เช่น สวนน้าตกน้อมเกล้า
สวนน้าตกสายม่าน สวนน้าพัฒนธารา สวนหย่อมบริเวณอาคารสยามบรมราชกุมารี สวนหย่อมอ าคารบุญชนะ สวนหย่อม
อาคารมาลัย หุวะนันทน์ สวนหย่อมอาคารนันทนาการ สวนหย่อมอาคารกีฬาและสโมสรนักศึกษา สวนหย่อมดาดฟูานวมิ
นทร์ สวนหย่อมอาคารสานักงานอธิการบดี สวนหย่อมอาคาร หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ สวนหย่อมบริเวณอาคารลานจอดรถ
สวนบริเวณริมรั้วสถาบันทั้งหมด สวนบริเวณด้านข้างสนามเปตอง และสวนรอบสนามฟุตบอล ซึ่งสวนภายในสถาบันจะ
ประกอบไปด้วยไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ให้ความร่มรื่น มีดอกสีสันสวยงาม บางชนิดยังส่งกลิ่นหอม และไม้ขนาดเล็กที่มีสีสันของ
ใบและดอกที่สดใสงดงาม และบริเวณสวนน้าตกน้อมเกล้าและสวนน้าพัฒนธารามีการเลี้ยงปลา ทาให้ สวนดูมีชีวิตชีวา เป็น
ธรรมชาติมากขึ้น ซึ่งภูมิทัศน์ภายในสถาบันทั้งหมดได้มีการบารุงดูแลรักษาโดยการตัดแต่ง การตัดหญ้า การใส่ปุ๋ยพรวนดิน
ซึ่งปุ๋ยที่ใส่นั่นเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยคอก และปุ๋ยหมักที่เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน ภูมิสถาปัตย์ได้ผลิตขึ้นแล้วนามาใช้ ภายใน
สวนของสถาบัน ซึ่งจะทาให้ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม การฉีดพ่นยา และการใช้น้าเสียที่ผ่านการบาบัดมารดน้าต้นไม้ ซึ่งเป็น
การใช้น้าที่เกิดความคุ้มค่าเป็นอย่างมาก ซึ่งการจัดสวนดังกล่าวเป็นการนาทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่สวยงาม มาประดับ
ตกแต่งให้เกิดความสวยงามเพิ่ม ขึ้น ช่วยกระตุ้นให้ผู้พบเห็นเกิดความสนใจอยากรู้ อยากศึกษา ทาให้พื้นที่มีขอบเขตเป็น
สัดส่วนเป็นที่รวมของพรรณไม้นานาชนิดและช่วยอนุรักษ์วัสดุอุปกรณ์ที่นาไปใช้ในการจัดภูมิทัศน์ ลดเสียงรบกวน ฝุุนละออง
จากภายนอก เพราะพรรณไม้และสิ่งก่อสร้างประดับสวนจะเป็นกาแพงขวางกั้ นได้ ทาให้อากาศบริสุทธิ์ขึ้น เพราะต้นไม้และ
สนามหญ้าจะช่วยกรองอากาศเสียให้เป็นอากาศดีและลดการกระจายของเชื้อโรค ทาให้สถาบันดูเด่น ร่มรื่น สวยงาม อีกทั้ง
ยังช่วยปิดบังส่วนที่ไม่น่าดู เช่น บริเวณที่สกปรกรกรุงรัง ที่ทิ้งขยะ ฯลฯ ความสวยงามของสวนดังกล่าวจะช่วยทา ให้ผู้พบ
เห็นเกิดความสุขกายสบายใจเป็นการผ่อนคลายความเครียดได้ด้วย
รายละเอียดตามแผนการบารุงรักษาภูมิทัศน์และบารงุรักษาต้นไม้ด้วยน้าเสียที่ผ่านการบาบัด (สมศ.11-3.1)
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ประเด็น 4 มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ
สถาบัน มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ โดย
กาหนดให้มี แผนการจัดพื้นที่ทางวัฒนธรรม (สมศ. 11-4.1) ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้
1) การจัดพื้นที่ทางวัฒนธรรม ได้แก่
1.1 พื้นที่ตักบาตร
1.2 ห้องละหมาด
1.3 สวนน้าสาหรับประเพณีสงกรานต์และลอยกระทง
1.4 พื้นที่แสดงดนตรี
2) การดูแลและบารุงรักษาพื้นที่ทางวัฒนธรรม ได้แก่
2.1 พื้นที่ตักบาตร
2.2 ห้องละหมาด
2.3 สวนน้า
2.4 พื้นที่แสดงดนตรี
สถาบันได้ให้ความสาคัญกับพื้นที่ทางวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก ตามแผนการจัดพื้นที่ทางวัฒนธรรมดังกล่าวนั้น
พื้นที่ตักบาตร ใ ช้สาหรับกิจกรรมตักบาตรทุกวันพุธ โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดพิชัย จานวน 5 รูป เพื่อให้นักศึกษาและ
บุคลากรได้ร่วมกันทาบุญตักบาตร ห้องละหมาด ใช้สาหรับการปฏิบัติศาสนกิจของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม โดยจัดให้มี
อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกที่ครบครัน สวนน้าพัฒนธารา ใช้จัดงานประเพณีสงกรานต์ และประเพณีลอยกระทง โดย
ได้รับการปรับปรุงและตกแต่งให้เป็นสวนน้าที่สวยงาม ร่มรื่น เหมาะสาหรับใช้ในการจัดกิจกรรมได้หลากหลาย พื้นที่ทาง
วัฒนธรรมทั้งหมดนี้ได้รับการดูแลและบารุงรักษา รวมถึงการทาความสะอาดเป็นประจาทุกวัน มีการตรวจพื้นที่และดูแลโดย
บุคลากรของกองกลาง


ประเด็น 5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไม่ต่ากว่า 3.51จากคะแนนเต็ม 5
ในปีการศึกษา 2553 สถาบันจัดให้มีการสารวจความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา โดยมีกลุ่มงานวิจัยและ
พัฒนา กองแผนงาน เป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบในการดาเนินการ ซึ่งสามารถแบ่งการสารวจได้ดังนี้
1. บุคลากร สถาบันได้ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสต
ร์ โดยแบ่งการ
สารวจออกเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 การสารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภายในสถาบัน
ส่วนที่ 2 การสารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมภายในสถาบัน
ทั้งนี้ ในการสารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมภายในสถาบัน
(ส่วนที่ 2จะจัดกลุ่มการ
วิเคราะห์ออกเป็นส่วน ๆ ประกอบด้วย ห้องพยาบาล ทัศนยีภาพของสถาบัน ห้องน้า ห้องอาหาร /ร้านค้า สถานที่ออก
กาลังกาย สถานที่จอดรถ ธนาคาร/ร้านค้าภายนอกมาให้บริการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสร้างวัฒนธรรมที่ดีต่อ
องค์กร โดยสารวจจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พบว่า ในภาพรวมบุคลากรมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.77 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5) มีรายละเอียดดังนี้
ห้องพยาบาล ได้แก่ แพทย์ /พยาบาล อธิบายและให้คาแนะนาหรือตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนตรงประเด็น
ความพร้อมและความสะอาดของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษา สถานที่ให้บริการสะอาดเป็นระเบียบ มีขั้นตอนการ
ทางานที่รวดเร็ว และทันเวลา และได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม (คะแนนเฉลี่ย 4.18 จากคะแนนเต็ม 5)
ทัศนียภาพของสถาบัน ได้แก่ ความสะอาด ของบริเวณโดยรอบ ความสวยงามของอาคารสถานที่โดยรอบและ
ทัศนียภาพสวยงามและร่มรื่น (คะแนนเฉลี่ย 4.20 จากคะแนนเต็ม 5)
ห้องน้า ได้แก่ ความพอเพียงของจานวนห้องน้า ความสะอาด และความพร้อม/ความครบถ้วนของอุปกรณ์ใน
ห้องน้า (คะแนนเฉลี่ย 3.79 จากคะแนนเต็ม 5)
ห้องอาหาร /ร้านค้า ได้แก่ ความเหมาะสมของสถานที่ ที่ตั้งร้านอาหาร ความพอเพียงของร้านค้า ความ
พอเพียงของที่นั่งในห้องอาหาร ความสะอาดของห้องอาหาร ความเหมาะสมของราคาอาหาร และคุณภาพของอาหา
ร
(คะแนนเฉลี่ย 3.20 จากคะแนนเต็ม 5)
สถานที่ออกกาลังกาย ได้แก่ ความพอเพียงของอุปกรณ์ในการออกกาลังกาย ความเหมาะสมของพื้นที่ออก
กาลังกาย และเจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาการใช้อุปกรณ์กีฬา (คะแนนเฉลี่ย 3.91 จากคะแนนเต็ม 5)
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สถานที่จอดรถ ได้แก่ ความพอเพียงของสถานที่จอดรถ และความปลอดภัยของสถานที่จอดรถ (คะแนนเฉลี่ย
3.30 จากคะแนนเต็ม 5)
ธนาคาร/ร้านค้าภายนอกมาให้บริการ ได้แก่ ร้าน 7-Eleven ร้านถ่ายเอกสาร และธนาคาร ตู้ ATM (คะแนน
เฉลี่ย 3.77 จากคะแนนเต็ม 5)
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสร้างวัฒนธรรมที่ดีต่อองค์การ ได้แก่ สถานที่ทางานมีบรรยากาศเอื้อต่อการ
ทางาน บรรยากาศของการทางานกับเพื่อนร่วมงาน ความสัมพันธ์ในการทางานกับผู้บังคับบัญชาการสร้างวัฒนธรรมตรงต่อ
เวลาในการปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมในโครงการวัฒนธรรมตรงต่อเวลามีพื้นที่รองรับการจัดกิจกรรมอย่างพอเพียง เช่น ห้อง
ละหมาด พื้นทีใ่ ส่บาตร การจัดงานวันลอยกระทงและสงกรานต์ (คะแนนเฉลี่ย 3.80 จากคะแนนเต็ม 5)
รายละเอียดตามรายงานการสารวจความพึงพอใจ
ต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสต
ร์
ประจาปีการศึกษา 2553 (สมศ.11-5.1)
2. นักศึกษา สถาบันได้ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของ นัก ศึกษาต่อคุณภาพการให้บริการของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งแบบสารวจจะครอบคลุมการบริการที่สถาบันจัดให้กับนักศึกษาใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน
บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา
ด้านบริก ารสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นอื่น ๆ ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบ /อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ โดยสารวจจากนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ภาคพิเศษ (กทม.) และระดับ
ปริญญาเอก จานวน 1,236 คน พบว่า ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.77 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5) และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 มีรายละเอียดดังนี้
ด้านที่ 1 บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ได้แก่ ทรัพากรสารสนเทศ สถานที่ และห้องนั่งอ่านหนังสือ
เทคโนโลยีสืบค้น เอกสาร ตลอดจนการให้คาแนะนาแ ละข้อมูลจากสานักบรรณสารการพัฒนา นักศึกษามีความพึงพอใจ
ระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.66 จากคะแนนเต็ม 5)
ด้านที่ 2 บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา ได้แก่ Computer
Lab และอุปกรณ์ในห้อง Lab ความสะดวกใ นการขอใช้บริการเทคโนโลยี ความคลุมความรวดเร็วในการเชื่อมต่อของ
เครือข่ายไร้สาย การให้คาแนะนาและข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ Helpdesk ความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน (ไม่รวม
ระบบอินเตอร์เน็ต) ความสะอาดห้องเรียน ความตรงต่อเวลาของผู้ดูแลเปิด-ปิดห้องเรียน นักศึกษามีความพึงพอใจระดับมาก
(คะแนนเฉลี่ย 3.80 จากคะแนนเต็ม 5)
ด้านที่ 3 บริการสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นอื่น ๆ ได้แก่ 1) บริการด้านการศึกษา ประกอบด้วย ระบบ
ลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ต บริการตรวจสอบผลการศึกษาผ่านอินเตอร์เน็ต ความสะดวก /รวดเร็วในการใช้งานผ่านระบบ
บริการการศึกษา คาแนะนาและข้อมูลจากกองบริการการศึกษา สถานที่ตั้ง และที่ให้บริการของกองบริการการศึกษา 2)
ห้องพยาบาล ประกอบด้วย ความพร้อมและความสะอาดของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษา สถานที่ให้บริการ
สะอาดเป็นระเบียบ แพทย์ /พยาบาลให้คาแนะนาหรือ ตอบข้อซักถามอย่ างชัดเจนตรงประเด็น 3) บริการด้านอาหาร
ประกอบด้วย คุณภาพอาหาร ราคา ความสะอาด และ 4) สถานที่ออกกาลังกาย ประกอบด้วย ความพอเพียงของอุปกรณ์
ในการออกกาลังกาย ความเหมาะสมของพืนที่ออกกาลังกาย เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาการใช้อุปกรณ์กีฬา นักศึกษามีความพึง
พอใจระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.72 จากคะแนนเต็ม 5)
ด้านที่ 4 ระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ
/
อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ ได้แก่ 1) ระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร ตลอดจนบริเวณโดยรอบ
ประกอบด้วย ความพอเพียงของระบบไฟฟูา /แสงสว่างของพื้นที่ /ห้องสาหรับนักศึกษาทางาน /พักผ่อน ความพอเพียงของตู้
น้าดื่มที่ติดตั้งตามชั้นที่มีห้องเรียน การจัดเก็บขยะอย่างเหมาะสม ความพอเพียงของระบบปูองกันอัคคีภัย ระบบรักษาความ
ปลอดภัย ความพอเพียงของจานวนห้องน้า ความสะอาดของห้องน้า 2) อาคารสถานที่ /ภูมิทัศ น์/ความเหมาะสมของพื้นที่
ทางวัฒนธรรมในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย ความสะอาดของบริเวณโดยรอบ ความสวยงามของอาคารสถานที่และ
บริเวณโดยรอบ ทัศนียภาพสวยงามและร่มรื่น และมีพื้นที่รองรับการจัดกิจกรรมอย่างเพียงพอ นักศึกษามีความพึงพอใจ
ระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.85 จากคะแนนเต็ม 5)
รายละเอียดตามรายงานการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการให้บริการของสถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 (สมศ.11-5.2)
ผลประเมิน
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รายการ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ์
การบรรลุเป้าหมาย
รายการหลักฐาน
สมศ.11-1.1
สมศ.11-1.2
สมศ.11-1.3
สมศ.11-1.4
สมศ.11-1.5
สมศ.11-1.6
สมศ.11-1.7
สมศ.11-1.8
สมศ.11-1.9
สมศ.11-1.10
สมศ.11-1.11
สมศ.11-1.12
สมศ.11-1.13
สมศ.11-1.14
สมศ.11-2.1
สมศ.11-2.2
สมศ.11-3.1
สมศ.11-4.1
สมศ.11-5.1
สมศ.11-5.2

ปี 2553
ประเมินตนเอง
กรรมการประเมิน
5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ประกาศสถาบัน เรื่อง โครงการรณรงค์วัฒนธรรมตรงต่อเวลา
โครงการรณรงค์วัฒนธรรมตรงต่อเวลา
โครงการ KM การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม กองงานผู้บริหาร บรรยายหัวข้อ “GREEN ง่าย ๆ
สไตล์ นิด้า”
รายงานผลโครงการ KM การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม กองงานผู้บริหาร บรรยายหัวข้อ
“GREEN ง่ายๆ สไตล์ นิด้า”
โครงการประกวดภาพวาดและภาพถ่าย
โครงการมุทิตาจิต 85 ปี อังคาร กัลยาณพงศ์
โครงการมอบความรักแด่บ้านราชวิถี
โครงการบริจาคเงินและอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนวัดพิชัย กรุงเทพฯ
โครงการมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ นครราชสีมา
โครงการ รศ.นิด้า อาสาเพื่อสังคม
โครงการคณะสถิติประยุกต์กับชุมชนเพื่อนบ้าน
โครงการ “GSLC ปันน้าใจสู่สังคม”
โครงการ NIDA USR
แผนการดาเนินงานระบบรักษาความสะอาดของอาคารและบริเวณโดยรอบ
โครงการปรับปรุงกายภาพอาคารสถานที่
แผนการบารุงรักษาภูมิทัศน์และบารุงรักษาต้นไม้ด้วยน้าเสียที่ผ่านการบาบัด
แผนการจัดพื้นที่ทางวัฒนธรรม
รายงานการสารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อสถาบัน ประจาปีการศึกษา 2553
รายงานการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการให้บริการของสถาบัน ปีการศึกษา 2553

ตัวบ่งชี้ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลการดาเนินนของสภาสถาบั
งา
น(คะแนนเต็ม 5)
ผลการดาเนินงาน
สภาสถาบันได้รับการชี้แจงและทาความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้กัอบงสถาบัน จาก คู่มือการ
ปฏิบัติงานของสภาสถาบัน (ฉบับ พ .ศ. 2552 และ ฉบับปรับปรุง ก .พ. 54) ซึ่งระบุอานาจหน้าที่ของสภาสถาบันตาม
พระราชบัญญัติสถาบัน และตามที่ได้รับมอบอานาจมาจากหน่วยงานภายนอก แนวทางการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่
และการประเมินตนเอง นอกจากนี้ยังได้รับทราบทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ กรอบทิศทางการพัฒนา
สถาบัน และอัตลักษณ์ของสถาบัน จากเรื่องที่ฝุายบริหารสถาบันนาเส นอเพื่อทราบ และเสนอเพื่อพิจารณาต่าง ๆ ในการ
ประชุมสภาสถาบันหลายวาระ เช่น ในการประชุมครั้งที่ 6/2553 วาระ 6.2 ได้นาเสนอเรื่อง “การจัดตั้งสานักงานสภา
มหาวิทยาลัย : แนวคิด ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดี ” วาระ 5.12 นาเสนอเรื่อง “การร่วมเป็นสมาชิก สมาคมสภา
SAR2553
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มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ” และ ครั้งที่ 2/2554 วาระ 5.4 นาเสนอเรื่อง “การกาหนดตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และตัวบ่งชี้
จุดเน้น จุดเด่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2553”
สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของสภาสถาบัน ตามคาสั่งที่ 280/2554 ลงวันที่ 25 เมษายน
2554 เพื่อพิจารณาจัดทาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ดาเนินการ
ประเมินตนเอง และจัดทารายงานสรุป วิคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเสนอสภาสถาบันพิจารณา
ในการนี้ คณะกรรมการประเมินตนเองได้ดาเนินการประเมินผลการดาเนินงานของสภาสถาบัน ประจาปีการศึกษา
2553 (1 มิถุนายน 2553–31 พฤษภาคม 2554) และรายงานที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อทราบ ในการประชุมครั้งที่ 6/2554
(พิเศษ) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2554 โดยสรุปมีผลการดาเนินงานครอบคลุมตามประเด็นที่ สมศ . กาหนดครบ 5 ประเด็ น ได้
คะแนนเต็ม 5 ดังนี้
ประเด็นที่ 1 สภาสถาบันทาพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่กาหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2509 มาตรา 16 แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
มาตรา 11 ให้สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการโดยทั่วไปของสถาบัน มาตรา 24 และ 25 ให้สภาสถาบันแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจาคณะและสานัก ซึ่งสภาสถาบันดาเนินการในประเด็นนี้ได้อย่างครบถ้วน ดังต่อไปนี้
1) วางระเบียบ และข้อบังคับของสถาบัน
สภาสถาบันได้วางระเบียบและข้อบังคับตามความจาเป็น และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ในรอบปีได้ อนุมัติ
ระเบียบ จานวน 23 ฉบับ และข้อบังคับ จานวน 11 ฉบับ นอกจากนี้ ยังรับทราบประกาศที่ออกตามระเบียบด้วย
2) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ทบวงมหา วิทยาลัยกาหนด
สภาสถาบัน อนุมัติกรอบในก ารเปิดหลักสูตรใหม่ โดยพิจารณาให้หลักสูตรสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
แผนพัฒนาประเทศ และความต้องการกาลังคนของตลาดแรงงานและสังคม สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและ
เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องตามที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด นอกจากนี้ ได้พิจารณาศักยภาพและความพร้อมของ สถาบัน
และคณะในการเปิดและดาเนินการหลักสูตรให้มีคุณภาพและยั่งยืน
ในการดาเนินการได้มอบอานาจให้สภาวิชาการ กลั่นกรองรายละเอียดหลักสูตร ทั้งหลักสูตรใหม่และหลักสูตร
ปรับปรุง ก่อนเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร
ในรอบปี ได้ อนุมัติหลักสูตรใหม่ จานวน 8 หลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง จานวน 5 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 13
หลักสูตร อนุมัติยุติการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็น
หลักสูตรร่วมระหว่างคณะบริหารธุรกิจ และสานักการศึกษาระบบสารสนเทศ
3) กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทา นุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
สภาสถาบันออกประกาศ นโยบายสภาสถาบัน ลงวันที่ 31 มกราคม 2554 โดยครอบคลุมประเด็นหลัก 7
ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาอาจารย์/ผู้บริหาร ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านการตอบสนองความ
ต้องการของสังคม ด้านการวิจัย ด้านการบริหารจัดการ ด้านเครือข่ายและศิษย์เก่า และด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
นอกจากนี้ ได้ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในเรื่อง แผนกลยุทธ์ /แผนงาน/โครงการ
สาคัญ ๆ ที่ฝุายบริหารสถาบันนาเสนอ และเป็นภารกิจหลักสาคัญขอ งสถาบัน เช่น แผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ.2553-2556)
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
4) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตร
สภาสถาบันอนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ในการประชุมทุกเดือน หากเดือนใดไม่มีการประชุม ให้เวียน
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ในรอบปี สภาสถาบันอนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต 51 ราย
ระดับมหาบัณฑิต 2,678 ราย อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ราย
5) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกคณะ สานักงานวิทยาเขต วิทยาลัย สานัก หน่วยงาน
หรือส่วนราชการที่เรียกชือ่ อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการดังกล่าว
สภาสถาบันให้ความเห็นชอบ ร่าง พรฎ . จัดตั้งสานักสิริพัฒนา (สานักฝึกอบรมเดิม ) และ สานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ (สานักการศึกษาระบบสารสนเทศ) อนุมัติปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ในกองงานผู้บริหาร
สานักงานเลขานุการคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สานักงานเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ และกองบริหารทรัพยากร
บุคคล และอนุมัติจัดตั้ง ศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ในสังกัดสานักงานอธิการบดี อนุมัติรวมศูนย์
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ศึกษาวิชาการของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ และ เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ อนุมัติยุบศูนย์ศึกษา
วิชาการของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ จานวน 2 ศูนย์
6) เสนอการแต่งตั้งและการให้พ้นจากตาแหน่งอธิการบดี
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ
รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
สภาสถาบัน อนุมัติผู้สมค วรดารงตาแหน่งอธิการบดี ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ และให้ความ
เห็นชอบเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ซึ่งกระบวนการสรรหาอธิการบดีคนใหม่ จะเริ่มในปี 2555
ในด้านตาแหน่งทางวิชาการ อนุมัติแต่งตั้งและไม่แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ตามผล การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
รวมทั้งรับการขออุทธรณ์ผลการ
พิจารณาผลงานทางวิชาการ ในรอบปีได้ อนุมัติแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่ง ทางวิชาการสูงขึ้น จานวน 12 ราย ไม่อนุมัติ
จานวน 7 ราย รับการขออุทธรณ์ จานวน 3 ราย แต่งตั้งศาสตราภิชานประจาคณะนิติศาสตร์ จานวน 3 ราย
7) แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อานวยการสานัก
และรองผู้อานวยการสานัก หรือหัวหน้าส่วนราชการ และรองหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ
สภาสถาบันอนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดี 3 ฝ่าย โดยมีวาระการดารงตาแหน่งเท่ากับอธิการบดี อนุมัติแต่งตั้ง
ผู้บริหารคณะ /สานัก ได้แก่ คณบดีคณะนิติศาสต ร์ คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณบดีคณะพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ รองคณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 3 ฝุาย รองคณบดีคณะรัฐปร ะศาสน
ศาสตร์ ผู้อานวยการสานักการศึกษาระบบสารสนเทศ รองผู้อานวยการสานักวิจัย ฯลฯ
8) วางระเบียบเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของสถาบัน
สภาสถาบันดาเนินการตามอานาจหน้าที่ เช่นเดียวกับ ข้อ 1
9) กาหนดเขตการศึกษาของสถาบันให้เป็นวิทยาเขต
สภาสถาบันรับทราบแนวปฏิบั ติของ สกอ . เกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษา และใช้เป็นแนวทางในการกาหนดเขตการศึกษาของสถาบัน ในรอบปีได้อนุมัติปิดหลักสูตรสถิติประยุกต์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของคณะสถิติประยุกต์ ที่เปิดสอนนอกที่ตั้ง ณ อาคารอื้อจือเหลียง และ อนุมัติเปิดหลั กสูตรการ
จัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ณ จังหวัดชลบุรี แทนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
ที่มีความต้องการน้อยลง
10) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของสถาบันซึ่งมิได้ระบุให้เป็น
หน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ
สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
กิจการของสถาบันซึ่งมิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ เช่น เห็นชอบเข้าร่วมในข้อตกลงว่าด้วยสมัชชานายก
สภาสถาบันอุดมศึกษา อนุมัติแต่งตั้งคณะ กรรมการส ภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ อนุมัติคืนสภาพนักศึกษาคณะรัฐประศาสน
ศาสตร์ ระดับปริญญาเอก จานวน 1 ราย ระดับปริญญาโท จานวน 1 ราย อนุมัติแผนและงบประมาณประจาปี อนุมัติ
โครงการสาคัญที่ใช้วงเงินงบประมา ณเกินกว่าอานาจอธิการบดีอนุมัติ หรือไม่ได้มีการขอตั้งงบประมาณไว้ เช่น โครงการ
จัดสร้างพระบรมรูปและเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการเขียนภาพพระบรมสาทิสลักษณ์และภาพพระราชกรณีย
กิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการปั้นพระรูปกรมหมื่ นนราธิปพงศ์ประพันธ์ เป็นต้น เห็นชอบให้กองทุนนิด้า
พัฒนา บริหารจัดการเงินกิจกรรมพิเศษคงเหลือของนั กศึกษาที่จบการศึกษาหรือสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้ว อนุมัติ
แนวปฏิบัติในการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ กรณีไม่เบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณ
แผ่นดิน เป็นต้น
11) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ และสานัก
สภาสถาบันได้อนุมัติแต่งตั้งคณะก รรมการประจาคณะ และสานัก ได้แก่ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ คณะสถิติประยุกต์ คณะภาษาและการสื่อสาร คณะนิ ติศาสตร์ สานักฝึกอบรม สานักการศึกษาระบบ
สารสนเทศ คณะกรรมการศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม
ประเด็นที่ 2 สภาสถาบันกาหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง กากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ
2.1 สภาสถาบันกาหนดยุทธศาสตร์ ทิศทางการพัฒนาสถาบัน
สภาสถาบันอนุมัติแผนพัฒนาระยะยาว 15 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2551-2565 ใน
การประชุม ครั้งที่ 3/2552 วันที่ 31 มีนาคม 2552 เพื่อเป็นแผนชี้นาทิศทางและเปูาหมายการพัฒนาสถาบัน เน้นการมีส่วน
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ร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบันทุกฝุาย โดยแผนฯ ดังกล่าวได้กาหนดปรัชญา ปณิธาน ค่านิยมร่วม วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ซึ่งสถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผน/โครงการในระดับรองลงมา
ในรอบปี สภาสถาบันได้กาหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนงานหลัก ๆ ได้แก่
- ให้ความเห็นชอบปรับเปลี่ยนค่านิยมร่วมของสถาบัน “S” จาก Sage (ความฉลาดปราดเปรื่อง ) เป็น
Social Responsibility สานึกรับผิดชอบต่อสังคม
- แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
- แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2553 และ 2554
- แผนกลยุทธ์ 4 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2553-2556
- แผนการพัฒนาคุณภาพ ประจาปีการศึกษา 2553
- แผนพัฒนาบุคลการและการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ 2554
- แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2554–2558
- แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2554-2556 เพื่อพัฒนาสถาบันสู่ความเป็น World Class University
- ประกาศฯ กรอบนโยบายและแน วทางการลงทุนจากเงินสถาบัน (ลว.4 พ.ย. 53 ) โดยมีข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย ให้สถาบันดาเนินการโดยรอบคอบและมีความเสี่ยงน้อยที่สุดในช่วงแรก
- ประกาศฯ นโยบายสภาสถาบัน (ลว. 31 ม.ค. 54) โดยครอบคลุมประเด็นหลัก 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
พัฒนาอาจารย์/ผู้บริหาร ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านการตอบสนองความต้องการของสังคม
ด้านการวิจัย ด้านการบริหารจัดการ ด้านเครือข่ายและศิษย์เก่า และด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
2.2 สภาสถาบันกากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ในการบริหารสถาบัน
สภาสถาบันกากับติดตามประเมินผลการบริหารงานตามนโยบายสถาบัน จากรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ฝุายบริหารได้นาเสนอที่ประชุมสภาสถาบัน
พิจารณา โดยสภาสถาบันจะให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้บริหารสถาบันนาไปใช้ปรับปรุงการ
บริหารงาน และรายงานผลการปรับปรุงการดาเนินงานต่อสภาสถาบันต่อไป ในปี 2554 สภาสถาบันได้กาหนดให้มีการกากับ
ติดตามอย่างเป็นระบบ โดยออกประกาศสภาสถาบัน เรื่อง ระบบการกา กับติดตามและประเมินตนเอง เพื่อกาหนดกรอบ
ในการติดตามการดาเนินงานของสถาบันอย่างเป็นรูปธรรม
ในรอบปี ได้กากับนโยบายและติดตามการบริหารเรื่องสาคัญ ๆ ได้แก่
- แผนงาน และการการประกันคุณภาพ ได้ให้ความเห็นชอบตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และตัวบ่งชี้จุดเน้น
จุดเด่ นสถาบัน ปร ะจาปีการศึกษา 2553 ให้ความเห็นชอบประเด็นเศรษฐกิจ และคุณธรรมจริยธรรม “โตไปไม่โกง ” เป็น
โครงการชี้นาหรือแก้ปัญหาสังคม ให้ความเห็นชอบผลการประเมินตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2553
และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2550-2553)
- การบริหารงานบุคคล อนุมั ติแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การขอแต่งตั้งตาแหน่งทางวิชาการ อนุมัติกาหนด
คุณสมบัติผู้สมควารได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราภิชาน เพิม่ เติมจากที่กาหนดไว้ในระเบียบ อนุมัติขยายเวลากระบวนการสรรหา
อธิการบดีสาหรับวาระต่อไปจากเดิมเป็นไม่น้อยกว่า 180 วัน ก่อนที่อธิการบดีจะพ้นจากตาแหน่งตามวาระ อนุมัติมาตรการ
ผ่อนปรนสาหรับบุคลากรตาแหน่งทางวิชาการที่ภาระงานทางวิชาการไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของสถาบัน ในปีการศึกษา
2552
- การศึกษา อนุมัติปิดหลักสูตรสถิ ติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของคณะสถิติประยุกต์ ที่เปิด
สอนน อกที่ตั้ง ณ อาคารอื้อจือเหลี ยง อนุมัติเปิดหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ ของคณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ณ จังหวัดชลบุรี แทนหลักสูตรรัฐประศาส นศาสตร์ที่มีความต้องการน้อยลง ให้ความเห็นชอบปรับปรุง
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ของสถาบัน ให้ความเห็นชอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของสถาบัน
- การเงินและงบประมาณ ได้อนุมัติงบประมาณรายรับรายจ่ายประเภทต่าง ๆ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2554 อนุมัติงบป ระมาณโครงการนาสายไฟฟูาลงใต้ดิน 33.5 ล้านบาท โดยให้จัดทาประชาพิจารณ์ก่อนดาเนินการ
อนุมัติงบประมาณสาหรับดาเนินโครงการที่ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ประจาปีงบประมาณ 2554 รับทราบ
รายงานผลการดาเนินและค่าใช้จ่ายโครงการจัดสร้างพระบรมรูปและเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติฯ
- การตรวจสอบ ให้ความเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบสถาบัน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2553
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ประเด็นที่ 3 สภาสถาบันทาตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ ของต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่
กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา (สกอ.) สานักงบประมาณ สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
3.1 จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี และลงนามคารับรอง ตามที่ ก.พ.ร. กาหนด
นายกสภาสถาบัน และอธิการบดีร่วมดาเนินการเจรจากับคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล
ของสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ
นายกสภาสถาบันร่วมลงนามตามคารับรองการ ปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา กับเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
3.2 การจัดการทรัพยากรบุคคลของสถาบัน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา และประกาศ ก.พ.อ.
สภาสถาบันอนุมัติระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ ด้านการบริหารงานบุคคล อนุมัติการกาหนดตาแหน่ง
ระบบการจ้าง การบรรจุและการแต่งตั้ง อัตราค่าจ้าง และค่าตอบแทน เงินเพิ่มและสวัสดิการการเลื่อนตาแหน่ง การเปลี่ยน
และการโอนย้ายตาแหน่ง การลา จร รยาบรรณ วินัย และการรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย การออกจากงาน การ
อุทธรณ์ และการร้องทุกข์และการอื่นที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงาน ภายใต้กรอบพระร าชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และประกาศ ก.พ.อ.
ในรอบปี ได้อนุมัติระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ ด้านการบริหารงานบุคคล จานวน 12 เรื่อง
3.3 การประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอก ตามคู่มือของ สกอ. และ สมศ.
สภาสถาบันให้ความสาคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอก โดย
รับทราบและให้ความเห็นชอบการรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึ กษาภายใน ประจาปี
การศึกษา 2553 และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ของสถาบัน และ ปรับปรุง
กระบวนการดาเนินงานของสภาสถาบันให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับสภาสถาบัน จานวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวบ่งชี้
สกอ.7.1 และตัวบ่งชี้ สมศ.12
ผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การออกประกาศฯ เรื่อง นโยบายสภาสถาบัน และประกาศฯ เรื่อง
ระบบการกากับติดตาม และประเมินต นเองของสภาสถาบัน การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง และให้มีการ
ดาเนินการประเมินตนเอง (รายบุคคล) และประเมินผลการดาเนินงานของสภาสถาบัน (ภาพรวม)
3.4 ระบบการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2554
สภาสถาบันปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ กาหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ .ศ.2554 โดยแต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบสถาบัน มี รศ.วีรวัฒน์ กาญจนดุล กรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน และคณะกรรมการได้รายงานผลกา รปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจาปีงบประมาณ 2553 ต่อสภาสถาบัน ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 23 พฤษภาคม 2554 นอกจากนี้ สภาสถาบันได้ อนุมัติแผน
บริหารความเสี่ยง โดยให้มีการทบทวนความเสี่ยงเป็นประจาทุกปี
ประเด็นที่ 4 สภาสถาบันกากับ ติดตาม การดาเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา
สภาสถาบันมีการกากับติดตามการดาเนินงานของผู้บริหารสถาบัน จากคารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปี และแผนยุทธศาสตร์การบริหารสถาบันของอธิการบดี ประเมินผลการบริหารงานของสถาบันจากรายงานผล
การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ฝ่ายบ ริหารได้นาเสนอที่ประชุมสภา
สถาบันพิจารณา โดยสภาสถาบันจะให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้บริหารสถาบันนาไปใช้ปรับปรุง
การบริหารงาน และรายงานผลการปรับปรุ งการดาเนินงานต่อสภาสถาบันต่อไป ในรอบปีมีการกากับติดตามในการป ระชุม
สภาสถาบันวาระปกติ 6 ครั้ง และวาระพิเศษ 5 ครั้ง
สภาสถาบันได้ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของอธิการบดี
โดยสภา
สถาบันได้มีคาสั่งฯ ที่ 216/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ตาแหน่งอธิการบดี
สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 โดยการประเมิ นผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี รอบ 1 เมษายน 2554 คณะกรรมการได้
ดาเนินการประเมินผล และรายงานที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554 (ลับ) (ข้อมูลขอดูได้เมื่อ
มีการตรวจเยี่ยม)
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สภาสถาบันได้มอบหมายให้อธิการบดีประเมินผลการบริหารงานของรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดี และผู้อานวยการสานัก ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารและผู้ดารง
ตาแหน่งวิชาการซึ่งไม่ได้ดารงตาแหน่งบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2554
การปร ะเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีของคณบดี และผู้อานวยการสานัก สถาบันได้ดาเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี รอบ 1 เมษายน 2554 เรียบร้อยแล้ว (ข้อมูลขอดูได้เมื่อมีการตรวจเยี่ยม ) โดยสถาบันได้
กาหนดหลักเกณฑ์ องค์ประกอบ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีและผู้อานวยการสานัก เสนอที่ประชุมสภา
สถาบัน ครั้งที่ 8/2553 วันที่ 27 กันยายน 2553 และได้รับการพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หลักการ
1. ผู้บริหารที่ดารงตาแหน่ง อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสานัก ถือว่าได้ปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารเทียบเท่ามาตรฐานภาระงานทางวิชาการขั้นต่า ดังนั้น จึงไม่มีการประเมินงานสอน และงานวิจัย จะเป็นการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่สะท้อนบทบาทและภารกิจของคณบดี /ผู้อานวยการสานักที่จะมีส่วนผลักดันให้การดาเนินงาน
บรรลุเปูาหมายตามภารกิจของสถาบันและของคณะ/สานัก เป็นส่วนหนึง่ ของการขับเคลื่อนสถาบันไปสู่สถาบันในระดับสากล
2. แนวทางการประเมินยึดแนวทางเชิงสร้างสรรค์ โดยมีเกณฑ์และตัวชี้วัดที่เป็นวัตถุวิสัย
นอกจากนี้ สภาสถาบันมีการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และประเมินผลการดาเนินงาน และรับทราบปัญหา
อุปสรรค โดยมีผู้แทนสภาสถาบัน ร่วมเป็นกรรมการประเมินศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดอุดรธานี ของคณะรัฐประศาสน
ศาสตร์ เข้าร่วมการสัมมนาผู้บริหารประจาปี 2553 เรื่อง แผนที่ยุทธศาสตร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class
University) เมื่อวันที่ 28–29 มกราคม 2554 และผู้บริหารพบประชาคม เกี่ยวกับโครงกา รสายไฟฟูาลงดินภายในสถาบัน
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553
ประเด็นที่ 5 สภาสถาบันดาเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
สภาสถาบันยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารดาเนินงานของสภาสถาบันไปสู่ทิศทางที่
กาหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถาบันและสภาสถาบัน
ผลงานตามหลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ มีดังนี้
1. หลักประสิทธิผล
สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของสภาสถาบัน และกากับดูแลสถาบันไปสู่ทิศทาง
ที่กาหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารและสภาสถาบัน และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ
รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยออกประกาศสภาสถาบัน ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 กาหนดให้สภาสถาบัน
มีระบบกากับติดตาม ที่มี ประสิทธิผล วัดได้ในเชิงปริมาณ ทั้งในด้านแผนการจัดประชุมสภาสถาบัน ที่ กาหนดให้มีการ
ประชุมสภาสถาบันวาระปกติอย่างน้อย 2 เดือนครั้ง หรือปีละ 6 ครั้ง เพื่อกากับติดตามผลการดาเนินงานที่สาคัญตามภารกิจ
หลักของสถาบัน โดยเฉพาะด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการเงินและงบประมาณ และอาจให้มีการ
ประชุมวาระพิเศษเพื่อกากับติดตามงานเชิงนโยบาย ในเดือนที่ไม่มีการประชุมปกติ โดยให้สถาบันจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานที่สาคัญในด้านต่ าง ๆ เสนอสภาสถาบัน เป็นประจาตามระยะเวลาที่ระเบียบ /ข้อบังคับ /ประกาศ ที่งานนั้น ๆ
กาหนด
ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทางาน ทาหน้าที่ในการกลั่นกรอง ติดตาม
และตรวจสอบผลการดาเนินงานของสถาบัน
ให้มีช่องทางสื่อสารถ่ายทอดนโยบายและผลการปฏิบัติงาน ของสภาสถาบันไปยังประชาคม และ
สาธารณชน เพื่อความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ให้เลขานุการสภาสถาบัน จัดทารายงานการสังเคราะห์มติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การตัดสินใจของสภาสถาบัน เสนอสภาสถาบันทุก 6 เดือน และให้มีระบบการประเมินตนเองของสภาสถาบัน เพื่อวิเคราะห์
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ แล้วส่งผลการประเมินให้นายกสภาสถาบันพิจารณาดาเนินการต่อไป
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2. หลักประสิทธิภาพ
สภาสถาบันบริหารงานโด ยยึดหลักแนวทางการกากับดูแลที่ดี เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้
ทรัพยากร ทั้งด้า นบุคลากร งบประมาณ ระยะเวลาการดาเนินงาน เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของสถาบันเกิดความคุ้มค่า
โดยสภาสถาบันมีแนวทางการ บริหารจัดการที่ดีในด้านบุคลากร โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทางาน ทาหน้าที่ในการกลั่นกรอง ติดตาม และตรวจสอบผลการดาเนินงานของสถาบัน
ในด้านการบริหารงบประมาณ สภาสถาบันได้มีนโยบายในการอนุมัติงบประมาณแบบสมดุล และ
คานึงถึงฐานะทางการเงินในอนาคต เพื่อให้การใช้จ่ายเป็นไปอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์คุ้มค่า
ในด้านระยะเวลาการดาเนินงาน มีการพัฒนาระบบการประชุมโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยให้เกิดความ
รวดเร็ว เช่น กา รจัดส่งเอกสารการประชุมทางอีเมล การนาเสนอเรื่องในที่ประชุมเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้ฝุาย
เลขานุการบรรจุวาระการประชุมอย่างเหมาะสมกับเวลา ไม่มากเกินไป จนคณะกรรมการไม่มีเวลาพิจารณาอย่างรอบคอบ
จัดระเบียบวาระการประชุม โดยให้มีวาระเพื่อพิจารณาทักท้ วง เพื่อบริหารเวลาประชุมให้มีประสิทธิภาพ สามารถลดเวลา
พิจารณาในเรื่องที่เป็นงานประจาและผ่านการกลั่นกรองจากหน่วยงาน /คณะกรรมการมาอย่างดีพอสมควรแล้วลง และใช้
เวลาประชุมที่มีอยู่อย่างจากัดพิจารณาในเรื่องที่มีความสาคัญหรือเป็นเชิงนโยบายได้มากขึ้น ให้เพิ่มวันประ ชุมวาระพิเศษ
เพื่อพิจารณาเรื่องเชิงนโยบาย หรือปรึกษาหารือ เห็นชอบให้จัดระเบียบวาระการประชุมเป็นหมวดหมู่ตามระบบการกากับ
ติดตาม เห็นชอบให้เลขานุการสภาสถาบัน จัดทารายงานการสังเคราะห์มติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ตัดสินใจของสภาสถาบัน เสนอสภาสถา บันทุก 6 เดือน และให้มีการประเมินตนเองของสภาสถาบัน เป็นประจาทุกปี
ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ
ในด้านการประหยัดทรัพยากร สภาสถาบันเห็นชอบในหลักการใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยพิจารณาอนุมัติ
รายวิชาในหลักสูตรที่ไม่ซ้าซ้อนกับคณะอื่น เห็นชอบให้นาเสนอเอกสารกา รประชุมเรื่อง ขออนุมัติปริญญา เฉพาะสรุป
ประเด็นสาคัญ คือจานวนผู้สาเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตร พร้อมหัวข้อ Dissertation สาหรับรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาให้
นาเสนอเป็นไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกและลดเอกสารให้กับกรรมการสภาสถาบัน
3. หลักตอบสนอง
สภาสถาบันเปิดกว้างรับฟังข้อมูลข่าวสารจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก เพื่อพัฒนา
และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีการอนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร การปิดหลักสูตร การเปิด
หลักสูตรนอกที่ตั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน สังคมและทิศ ทางการพัฒนาประเทศ เช่น เปิดหลักสูตรใหม่
ของคณะนิติศาสตร์ จานวน 1 หลักสูตร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1 หลักสูตร คณะภาษาและการสื่อสาร 1 หลักสูตร
และศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 2 หลักสูตร การเปิดหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน และ
เตรียมปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ จ.ชลบุรี ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ การปรับปรุงหลักสูตรเก่าให้มีความ
ทันสมัย ซึ่งในการอนุมัติกรอบการขออนุมัติเปิดหลักสูตร หรือปรับปรุงหลักสูตร จะพิจารณาว่าต้องผ่านกระบวนการสารวจ
ข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลเทียบเคียงสถาบันอุดมศึกษาอื่น และประเมินความพอเพียงของทรัพยากร
ของสถาบันและคณะ เพื่อความยั่งยืนของหลักสูตร
นอกจากนี้ คณะกรรมการสภาสถาบัน ยังเปิดรับข้อมู ลข่าวสารจากทั้งภายในและภายนอก และนามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในที่ประชุมสภาสถาบัน มีการรับทราบความก้าวหน้าในการดาเนินงานของสภาสถาบันอุดมศึกษาอื่น และ
มีการส่งกรรมการสภาสถาบันเข้าร่วมหลักสูตรอบรม/สัมมนา ที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น
4. หลักภาระรับผิดชอบ
สภาสถาบันยึดหลักความรับผิดชอบ ซึ่งปรากฏอยู่ในค่านิยมหลัก Social Responsibility โดย
คานึงถึงประโยชน์สาธารณะ และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) กากับดูแลให้ฝุายบริหารดาเนินการตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ และ
เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ รักษาผลประโยชน์ในภาพรวมของสถาบัน รับผิดชอบ ในมุมมองของผลประกอบการ
คุณธรรมจริยธรรม มีการจั ดทาคู่มือการปฏิบัติงานสภาสถาบัน เพื่อทราบถึงอานาจหน้าที่ความรับ ผิดชอบในด้านต่าง ๆ
มีการประเมินตนเองของสภาสถาบัน (รายบุคคล ) เพื่อประเมินความรับผิดชอบในฐานะกรรมการสภาสถาบัน
และ
ประเมินผลการดาเนินงานของสภาสถาบัน เพื่อประเมินผลการดาเนินงานตามภาระหน้าที่ในระดับองค์กร
5. หลักความโปร่งใส
สภาสถาบัน มีการเปิดเผยประวัติคณะกรรมการ รายงานการประชุมสภาสถาบัน มติที่ประชุม รายงาน
การประเมินตนเองของสภาสถาบัน ในช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ของสถาบัน รวมทั้งเว็บไซต์สถาบันซึ่งเปิดเผยต่อสาธารณชน
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6. หลักการมีส่วนร่วม
สภาสถาบันมีองค์ประกอบจากทุกภาคส่วนเพื่อเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหาร เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ผู้บริหาร คณาจารย์ประจา สภาคณาจารย์ เป็นต้น รวมทั้งยังมีกระบวนการสรรหานายกสภาสถาบัน และ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีคณะกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นผู้บริหาร และผู้แทนของทุกหน่วยงานในสถาบัน
ในการประชุมสภาสถาบัน ให้ผู้อานวยการกองซึ่งรับผิดชอบงานหลักต่าง ๆ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่สภาสถาบัน และเปิดให้ผู้แทนหน่วยงานเจ้าของเรื่องเข้าชี้แจงรายละเอียดในเรื่องเพื่อพิจารณา
ที่สาคัญ ๆ สาหรับกรณีที่อาจมีผลกระทบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น กรณีพิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการนาสายไฟฟูา
ลงดิน ได้ให้ฝุายบริหารกลับไปทาประชาพิจารณ์ และรายงานผลต่อสภาสถาบันก่อนอนุมัติโครงการ
ในการประเมินตนเอง (รายบุคคล) ครั้งล่าสุด มีข้อเสนอแนะให้จัดกิจกรรม สภาสถาบันพบประชาคม
อย่างน้อยปีละหนี่งครั้ง เพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานของสภาสถาบัน ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการประเมินตนเองมีมติเห็นชอบในข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยเห็นว่าสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลด้านการมีส่วน
ร่วม
กรรมการสภาสถาบันบางรายได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สถาบัน หรือสมาคมศิษย์เก่าจัดขึ้น
เพื่อสานความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสังคมภายในและภายนอก ได้แก่ งานครบรอบวันสถาปนาสถาบัน งานอาลาผู้เกษียณอายุ
ราชการ งาน 100 เกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์ พิธีเปิดปูายชื่ออาคาร พิธีเปิดภาพวาด ฯลฯ
7. หลักการกระจายอานาจ
สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทาง าน ทาหน้าที่ในการกลั่นกรอง
ติดตาม และตรวจสอบผลการดาเนินงานของสถาบัน เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสถาบัน คณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการ คณะกรรมการพิจารณ าอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจาสถาบัน คณะกรรมการกา กับนโยบายการลงทุน
จากเงินสถาบัน เป็นต้น
มอบอานาจในการพิจา รณา หรือดาเนินการในบางขั้นตอน ให้กับฝุายบริหารสถาบัน หรือ
คณะกรรมการ แล้วมารายงานสภาสถาบันทราบหรือพิจารณาในภายหลัง เพื่อลดหรือเร่งรัดขั้นตอนให้กระบวนการพิจารณา
ให้รวดเร็วขึ้น และส่งผ ลในเชิงบวกต่อผู้เกี่ยวข้อง เช่น มอบอานาจให้อธิการบดีอนุมัติโค รงการเตรียมความพ ร้อมของ
นักศึกษา ให้คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการรับเรื่องอุทธรณ์การพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการไปดาเนินการได้
ก่อน โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
8. หลักนิติธรรม
สภาสถาบันอนุมัติระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามก ฎระเบียบ
โดยยึดหลักความเสมอภาคด้วยความเป็นธรรม มีมาตรฐานการปฏิบัติกับบุคลากรทุกกลุ่ม และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สาหรับบุคลากรของสถาบันที่ปฏิบัติตนไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของสถาบัน
ข้างต้น สถาบันมีกระบวนการพิจารณาความผิด และการกาหนดบทลงโทษอย่างเป็นธรรม โดยสภาสถาบันได้ออกข้อบังคับฯ
ที่เกี่ยวข้อง จานวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย
1. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2552 ได้กาหนด
คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการกระทาผิดทางจรรยาบรรณและกระบวนการพิจารณาความผิด รวมถึงบทกาหนดโทษ
2. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสอบสวนทางวินัย การลงโทษ การสั่งพักราชการ และการ
สั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน พ.ศ.2552
3. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ.2549
นอกจากนี้ สภาสถาบันได้เห็นชอบให้บุคลากรของสถาบันปฏิบัติหน้าที่
โดยต้องคานึงถึงกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด โดยให้ความเห็นชอบให้สถาบันดาเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
จากการปฏิบัติงานของบุคลากรตามรายงานที่คณะกรรมการตรวจสอบสถาบันเสนอ
การลงมติ การตัดสินใจ อนุมัติและไม่อนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของส ภาสถาบัน จะอยู่ภายใต้กรอบของ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ เช่น การอนุมัติและไม่อนุมัติแต่งตั้งตาแหน่งทางวิชาการ
ด้วยผลของการประเมินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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9. หลักความเสมอภาค
สภาสถาบันส่งเสริมและสนับสนุ นการจัดให้มีบริ การทางการศึกษา และสิ่งอานวยความสะดวก
สาหรับผู้พิการ และผู้ต้องการปฏิบัติศาสนกิจ เช่น มีทางลาด และที่จอดรถยนต์ สาหรับผู้พิการ มีการจัดสอบ เป็นพิเศษ
ให้กับผู้มีสายตาพิการ มีห้องละหมาดที่อาคารกีฬาในร่ม เป็นต้น
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ
สภาสถาบันยึดหลักการทางานแบบกัลยาณมิตร แม้ พ.ร.บ. สถาบัน จะกาหนดวิธีการลงมติโดยใช้เสียง
ข้างมาก แต่สภาสถาบันได้พิจารณาอนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบเรื่องต่าง ๆ โดยยึดความเห็นของทุกฝุา ยเปิดโอกาสให้
คณะกรรมการทุกคนแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ คานึงถึงผู้เสียเปรียบ ผู้รับผลกระทบในสังคม ทั้ งนี้ ประธานจะรับ
ฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์จากคณะกรรมการอย่างทั่วถึงก่อนสรุปเป็นมติ ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีเคยมีความเห็นที่
แตกต่างจนถึงขั้นมีการลงคะแนนเสียง
สภาสถาบัน รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก่อนตัดสินใจลงมติในเรื่องที่มีผลกระท บ เช่น
นโยบายเปิดหลักสูตรใหม่ เดิมให้เปิดรับนักศึ กษาภาคปกติ ควบคู่ไปกับภาคพิเศษ ได้ให้ฝุายบริหารสถาบันไปหารือคณะ
เพื่อให้ได้ข้อมูลรอบด้าน ก่อนการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบายให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ผลประเมิน
รายการ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ์
การบรรลุเป้าหมาย
รายการหลักฐาน
สมศ. 12-1.1
สมศ. 12-1.2
สมศ. 12-1.3
สมศ. 12-1.4
สมศ. 12-1.5
สมศ. 12-3.1
สมศ. 12-3.2
สมศ. 12-3.3
สมศ. 12-4.1

ปี 2553
ประเมินตนเอง
กรรมการประเมิน
4 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

แฟูมมติและรายงานการประชุมสภาสถาบัน (สภ.) ปีการศึกษา 2553
แฟูมทะเบียน ระเบียบ/ข้อบังคับ (สบ.)
แฟูมทะเบียน คาสั่งสถาบัน (สบ.)
แฟูมทะเบียน ประกาศสถาบัน (สบ.)
แฟูมทะเบียนหลักสูตร (กบ.)
แฟูมคารับรองการปฏิบัติราชการ (กผ.)
แฟูมรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองของสภาสถาบัน (สภ.)
แฟูมรายงาน SAR ตัวบ่งชี้ ก.พ.ร. สกอ. และ สมศ. (สภ.)
แฟูมรายงานการประชุม ทคอ. ปีการศึกษา 2553 (สบ.)

ตัวบ่งชี้ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5)
ผลการดาเนินงาน
สถาบัน นาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2553 ระดับสถาบัน โดยใช้คะแนนเฉลี่ย
23 ตัวบ่งชี้ ของ สกอ. เท่ากับ 4.91 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 5 คะแนน มาเป็นผลคะแนนในตัวบ่งชี้ สมศ.13 ทั้งนี้ สถาบัน
อยู่ระหว่างการเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาแนวทางการประเมินของตัวบ่งชี้นี้
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ผลประเมิน
ปี 2553
ประเมินตนเอง
กรรมการประเมิน
4 คะแนน
4.91 คะแนน
4.91 คะแนน
4.91 คะแนน
4.91 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

รายการ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ์
การบรรลุเป้าหมาย

รายการหลักฐาน
สมศ.13-1
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันบัฯฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจาปีการศึกษา
2553
ตัวบ่งชี้ 14 การพัฒนาคณาจารย์
เกณฑ์การพิจารณา
กาหนดค่าน้าหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังนี้
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์

0
1
3
6

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

2
3
5
8

5
6
8
10

วิธีการคานวณ
ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์

=

ผลรวมถ่วงน้าหนักของอาจารย์ประจา
อาจารย์ประจาทั้งหมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ)

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน
ผลการดาเนินงาน
สถาบันได้ให้ความสาคัญกับคณาจารย์ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน โดยการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนาตนเองทั้งทางด้านวุฒิการศึกษาและความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อที่จะทาให้สถาบันสามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล โดยมีนโนบายในการสนับสนุนให้คณาจารย์ที่ได้รับการบรรจุใหม่ด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
จะต้องไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกภายในระยะเวลา 2 ปี โดยการจัดสรรทุนทั้งภายในและภายนอกสถาบันไว้รองรับ
สาหรับความก้าวหน้าทางวิชาการนั้น สถาบันได้ปรับปรุงข้อบังคับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วย
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ .ศ.
2552 แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ของ
สถาบันมีภาระงานทางวิชาการที่เอื้อต่อการขอแต่งตั้งตาแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการขอ
แต่งตั้งตาแหน่งทางวิชาการให้มีความเหมาะสม กระชับ รวดเร็ว และจัดให้มีโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลงานทางวิชาการ
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โดยการให้เงินรางวัลแก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดาร งตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กาลังใจ และกระตุ้นให้
คณาจารย์มีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองในด้านดังกล่าวมากขึ้น
วิธีการคานวณ
ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์

=
=
=

ผลรวมถ่วงน้าหนักของอาจารย์ประจา
อาจารย์ประจาทั้งหมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ)
1,146.00
179.5
6.38440 คิดเป็น 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ปีการศึกษา2553
รศ. บธ. พศ. สป. พค. ภส. พม. นต. สพบ.
260 157 160 191 122 112 91 53 1,146
40 23 23 31 18.5 20 13.5 10.5 179.5
6.5 6.83 6.96 6.16 6.59 5.60 6.74 5.05 6.38

รายการ
ผลรวมถ่วงน้าหนักของอาจารย์ประจา
อาจารย์ประจาทั้งหมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ)
ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์
ผลประเมิน
รายการ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ์
การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2553
ประเมินตนเอง
กรรมการประเมิน
ค่าดัชนี 6
ค่าดัชนี 6.38
ค่าดัชนี 6.38
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ. 14-1 ตารางสรุปผลรวมถ่วงน้าหนักของจานวนอาจารย์ประจา ประจาปีการศึกษา 2553
ตัวบ่งชี้ 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
วิธีการคานวณ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินการ
ประกันคุณภาพภายใน

=

ผลรวมคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด
จานวนปี

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 3 ปีย้อนหลังเป็นคะแนนของตัวบ่งชี้นี้
(เนื่องจากระบบประเมินภายใน มีคะแนนเต็ม 5 เช่นเดียวกับการประเมินภายนอก)
ผลการดาเนินงาน
สถาบันประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 (เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. จานวน 23 ตัวบ่งชี้) มีคะแนนเฉลี่ย 4.91 คะแนน
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ผลประเมิน
รายการ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ์
การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2553
ประเมินตนเอง
กรรมการประเมิน
ค่าเฉลี่ย 4.51
ค่าเฉลี่ย 4.91
ค่าเฉลี่ย 4.91
4.91 คะแนน
4.91 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.15-1
รายงานการประเมินตนเอง ประจาปีการศึกษา 2553

SAR2553

231

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ 16 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน
ตัวบ่งชี้ 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ

คะแนน 2
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้ 4 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
สถาบันมีผลการดาเนินงาน 4 ข้อ ตามประเด็นการพิจารณาของ สมศ. ดังนี้

ประเด็น 1 มีการกาหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบัน โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน
สถาบันได้กาหนดอัตลักษณ์ คือ “ระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีภาวะผู้นา มีความรู้คู่
คุณธรรม” โดยพัฒนาเป็นตัวบ่งชี้และกาหนดเกณฑ์การประเมินขึ้นและผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันแล้ว (16.1-1.1)
โดยสถาบันได้จัดกาหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามอัตลักษณ์ดังกล่าว ซึ่งสอดรับกับแผนกลยุทธ์
4 ปี พ.ศ.2553-2556 ของสถาบัน ซึ่งแผนดังกล่าวได้ผ่านคว ามเห็นชอบจากสภาสถาบันแล้ว (16.1-1.2) โดยมียุทธศาสตร์ /
กลยุทธ์ที่สอดคล้งกับอัตลักษณ์สถาบัน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสรรหา /คัดเลือก และพัฒนาบุคคลทุกกลุ่มให้มีขีดความสามารถสูง (Talent People)
สามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัย
- กลยุทธ์ที่ 1.2 : คัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถสูง (Talent Student) เข้ามาเรียนในหลักสูตรต่าง ๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างแบรนด์ของสถาบันใหม่ (Rebranding)
- กลยุทธ์ที่ 5.1 : ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรรวทั้งหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่ให้มีเนื้อหาที่มีจุดเน้น ซึ่งสะท้อน
เอกลักษณ์สาคัญของสถาบัน คือ ความรู้และทักษะด้านการบริหารและการพัฒนา
- กลยุทธ์ที่ 5.4 : สร้างความเป็นเลิศทางการวิจัย เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในสารสารระดับนานาชาติ การจัด
ประกวดวิทยานิพนธ์ผลงานวิจัย
- กลยุทธ์ที่ 5.6 : ปรับปรุงหลักสูตรหรือเสนอหลักสูตรที่เน้นความรู้คู่คุณธรร มและสอดคลอ้งกับความต้องการ
ของสังคม
ยุทธศาตร์ที่ 7 การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม
- กลยุทธ์ 7.4 : เสริมสร้างบทบาทด้านการเตือนสติ ชี้นา และตอบสนองความต้องการของสังคม
- กลยุทธ์ที่ 7.7 : ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันให้มีเนื้อหาเรื่องความรับผิ ดชอบต่อสังคม
(Social Responsibility : SR)

ประเด็น 2 มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กาหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์
สถาบันได้กาหนดโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สถาบันที่ระบุในประเด็น 1
ข้างต้น โดยนักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในประชุมสัมมนาเพื่อเสนอความคิดเห็น การให้ข้อเสนอแนะ/ตอบแบบสอบถาม
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในกลยุทธ์ อาทิ นักศึกษาสามารถขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา เข้าร่วมประกวด
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วิทยานิพนธ์ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ คณาจารย์/บุคลากร/นักศึกษา/ผู้สนใจสามารถร่วมสัมมนาและประชาพิจารณ์การศึกษา
และปรับปรุงหลักสูตร

ประเด็น 3 ผลการประเมินความเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
กองแผนงานได้ดาเนินการสารวจความคิดเห็นของบุคลากรเกีย่ วกับการปฏิบัติงานสถาบันที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2553 (16.1-3.1) โดยสอบถามจากอาจารย์และบุคลากร จานวน 320
คน ผลการสารวจ พบว่า ระดับความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการฏิบัติงานสถาบันที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าฉลี่ย 4.20) เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน ได้แก่
การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร อยู่ในระดับเห็นด้วย (4.10)
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารจัดการ อยู่ในระดับเห็นด้วย (3.90)
บทบาทของผู้บริหารสถาบันด้านภาวะผู้นามีความรู้คู่คุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ระดับเห็นด้วย(4.10)
นอกเหนือจากการประเมินความเห็นของบุคลากรในอัตลักษณ์ของสถาบันข้างต้นแล้ว เมื่อพิจารณาจากผลการ
สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยสานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ความพึงพอใจผู้ใช้
บัณฑิตอยู่ที่ 4.3869 คะแนน โดยมีความพอใจในประเด็นคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพสูงที่สุด (16.1-3.2)
ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันได้อีกประการหนึ่งว่า บัณฑิตของสถาบันมีความรู้คู่คุณธรรม ตามที่ได้กาหนดไว้เป็นอัตลักษณ์ของสถาบัน


ประเด็น 4 ผลการดาเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม
จากผลการดาเนินงานที่ผ่าน สถาบันได้ผลิตบัณฑิตที่มีภาวะผู้นามีความรู้คู่คุณธรรมจานวนกว่าห้าหมื่นคน โดย
บัณฑิตของสถาบันได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบงานพัฒนาประเทศ ทาหน้าที่นักบริหารการพัฒนาในหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งสถาบัน
ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าไ ด้จัดโครงการคัดเลือกศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในด้านการปฏิบัติงานและ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง เข้ารับพระราชทานรางวัลหนึ่งร้อยเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554
โดยมีศิษย์เก่ารับพระราชทานเกียรติคุณพัฒนบริหารศาตร์จากสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จานวน
100 คน (16.1-4.1)


ประเด็น 5 ได้รับการยกย่องในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์
ในปี การศึกษา 2553 นักศึกษา/ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน ได้รับการยกย่องชมเชยในด้านวิชาการ และด้าน
คุณธรรมจริยธรรม จานวน 4 คน ได้แก่
คณะรัฐประศาสตร์
พันเอกร่มเกล้า ธุวธรรม ศิษย์เก่าของคณะระดับปริญญาเอก ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2553 ระหว่าง
ปฏิบัติหน้าที่จากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศจากการปะทะระหว่างกาลังทหารกับกลุ่มผู้ชุมนุม ได้รับรางวัล จักรดาว
สดุดี เพื่อเชิดชูเกียรติของโรงเรียนเตรียมทหารเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554
นายวรรณศักดิ์ รุ่งโรจน์วณิชย์ นักศึกษาระดับปริญญาเอกได้รับรางวัล พระกินรี " คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระ
ยุคลบาทของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบโดย ฯพณฯ พลอากาศเอก กาธน สินธวานนท์ องคมนตรี เมื่ อวันที่
19 เมษายน 2554
นายสิริวัฒน์ สุทธิวรากร นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2553 เมื่อ 25 พฤษภาคม 2554 จากการจัดกิจกรรมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา 8 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ฯ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัย
ราชภัฎราไพพรรณี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
นางสาวนพมาศ ยอดศรีวรรณ นักศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ภาคพิเศษ รุ่น
10 ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นเป็นโล่เชิดชูเกียรติพร้อมใบประกาศเกียรติคุณสตรีทางานดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ : สานักงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันสตรีสากลจังหวัดเชียงใหม่ประจาปี 2554 ภายใต้หัวข้อ แรงงานสตรี
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ยุคใหม่ ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต มีนางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานมอบ ณ คุ้มภูคาเรสซิ
เดนซ์ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่7 มีนาคม 2554 (ข้อมูลจาก SARคณะ ในตัวบ่งชี้ 2.8 เกณฑ์ข้อ 5) (16.1-5.1)
ผลประเมิน
รายการ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ์
การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2553
ประเมินตนเอง
กรรมการประเมิน
5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
บรรลุ
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.16.1-1.1 รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 2/2554 (พิเศษ) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 วาระ 5.4 เรื่อง
การกาหนดตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และตัวบ่งชี้จุดเน้น จุดเด่น สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ ประจา
ปีการศึกษา 2553
สมศ.16.1-2.1 รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 2/2554 (พิเศษ) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 วาระ 5.3 เรื่อง
ร่างแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ.2553-2556) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สมศ.16.1-3.1 รายงานการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรต่อการดาเนินงานของสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
บัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ประจาปีการศึกษา 2553
สมศ.16.1-3.2 รายงานการการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยสานักงานสถิติแห่งชาติ
สมศ.16.1-4.1 งานร้อยเกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554
สมศ.16.1-5.1 รายชื่ อนักศึกษา /ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน ได้รับการยกย่องชมเชยในด้านวิชาการ และด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
ตัวบ่งชี้ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
เกณฑ์การพิจารณา
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
จานวนลัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต(คะแนนเต็ม 5)
ผลการดาเนินงาน
กองแผนงานอยู่ระหว่างการดาเนินการ คาดว่าจะดาเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2554 โดยมีประเด็น
คาถาม ครอบคลุม 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 คุณลักษณะชองบัณฑิตตามกรอบ TQF จานวน 5 ด้าน ดังนี้
1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
2) ด้านความรู้
3) ด้านทักษะทางปัญญา
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนที่ 2 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาบัน
หมายเหตุ
ผลคะแนนจากส่วนที่ 1 จะใช้ในการรายงานตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 2
ผลคะแนนจากส่วนที่ 2 จะใช้รายงานตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 16.2
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ผลประเมิน
รายการ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ์
การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2553
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน
3.51 คะแนน
4.33 คะแนน
4.33 คะแนน
4.33 คะแนน
4.33 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.16.2-1
รายงานประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง
ตัวบ่งชี้ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ

คะแนน 2
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้ 4 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
สถาบันมีผลการดาเนินงาน 5 ข้อ ตามประเด็นการพิจารณาของ สมศ. ดังนี้

ประเด็น 1 มีการกาหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของสถาบัน โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน
สถาบันได้กาหนดจุดเน้นจุดเด่น คือ “ระบบและกลไกในการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกทางการศึกษาที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิต ” โดยพัฒนาเป็นตัวบ่งชี้และกาหนดเกณฑ์การประเมินขึ้นและผ่านความเห็นชอบ
จากสภาสถาบันแล้ว (17.1-1.1) โดยสถาบันได้จัดกาหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามจุดเน้น
ดังกล่าว ซึ่งสอดรับกับแผนกลยุทธ์ 4 ปี พ.ศ.2553-2556 ของสถาบัน ซึ่งแผนดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
แล้ว (17.1-1.2) โดยมียุทธศาสตร์/กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับจุดเน้นจุดเด่นของสถาบัน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบการบริหารงานต่าง ๆ ขงสถาบันให้เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจไปสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ
- กลยุทธ์ที่ 3.2 : พัฒนาสถาบันให้เป็นองค์การแห่งความเป็นเลิศด้วยการพัฒนาระบบงานและระบบเทคดนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ
- กลยุทธ์ที่ 3.7 : พัฒนาด้านกายภาพของสถาบันให้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ

ประเด็น 2 มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กาหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์
สถาบันได้กาหนดโครงการ /กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับจุดเน้นจุดเด่นของสถาบันที่ร ะบุใน
ประเด็น 1 ข้างต้น โดยนักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในดูแลรักษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมของสถาบัน เช่น โครงการ 5ส
การเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อเสนอความคิดเห็น เช่น การประชาพิจารณ์เรื่องการนาสายไฟฟูาลงดิน การให้ข้อเสนอแนะ /
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมของสถาบัน การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในกลยุทธ์

ประเด็น 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดาเนินการตามจดเน้นและจุดเด่นหรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ในปีการศึกษา 2553 สถาบันจัดให้มีการสารวจความพึง พอใจของบุคลากร (สมศ.17-3.1) โดยกลุ่มงานวิจัยและ
พัฒนา กองแผนงาน เป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบในการดาเนินการ ซึ่งมีผลการสารวจ ดังนี้
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ส่วนที่ 1 การสารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภายในสถาบัน
ส่วนที่ 2 การสารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมภายในสถาบัน
ทั้งนี้ ในการสารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมภายในสถาบัน (ส่วนที่ 2) จะจัดกลุ่มการวิเคราะห์
ออกเป็นส่วน ๆ ประกอบด้วย ห้องพยาบาล ทัศนยีภาพของสถาบัน ห้องน้าห้องอาหาร /ร้านค้า สถานที่ออกกาลังกาย
สถานที่จอดรถ ธนาคาร /ร้านค้าภายนอกมา ให้บริการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสร้างวัฒนธรรมที่ดีต่อองค์กร โดย
สารวจจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พบว่า ในภาพรวมบุคลากรมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.77 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ห้องพยาบาล ได้แ ก่ แพทย์ /พยาบาล อธิบายและให้คาแนะนาหรือตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนตรงประเด็น
ความพร้อมและความสะอาดของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษา สถานที่ให้บริการสะอาดเป็นระเบียบ มีขั้นตอนการ
ทางานที่รวดเร็ว และทันเวลา และได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม (คะแนนเฉลี่ย 4.18 จากคะแนนเต็ม 5)
ทัศนียภาพของสถาบัน ได้แก่ ความสะอาด ของบริเวณโดยรอบ ความสวยงามของอาคารสถานที่โดยรอบและ
ทัศนียภาพสวยงามและร่มรื่น (คะแนนเฉลี่ย 4.20 จากคะแนนเต็ม 5)
ห้องน้า ได้แก่ ความพอเพียงของจานวนห้องน้า ความสะอาด และความพร้อม /ความครบถ้วนของอุ ปกรณ์ใน
ห้องน้า (คะแนนเฉลี่ย 3.79 จากคะแนนเต็ม 5)
ห้องอาหาร /ร้านค้า ได้แก่ ความเหมาะสมของสถานที่ ที่ตั้งร้านอาหาร ความพอเพียงของร้านค้า ความ
พอเพียงของที่นั่งในห้องอาหาร ความสะอาดของห้องอาหาร ความเหมาะสมของราคาอาหาร และคุณภาพของอาหาร
(คะแนนเฉลี่ย 3.20 จากคะแนนเต็ม 5)
สถานที่ออกกาลังกาย ได้แก่ ความพอเพียงของอุปกรณ์ในการออกกาลังกาย ความเหมาะสมของพื้นที่ออก
กาลังกาย และเจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาการใช้อุปกรณ์กีฬา (คะแนนเฉลี่ย 3.91 จากคะแนนเต็ม 5)
สถานที่จอดรถ ได้แก่ ความพอเพียงของสถานที่จอดรถ และความปลอดภัยของสถานที่จอดรถ (คะแนนเฉลี่ย
3.30 จากคะแนนเต็ม 5)
ธนาคาร/ร้านค้าภายนอกมาให้บริการ ได้แก่ ร้าน 7-Eleven ร้านถ่ายเอกสาร และธนาคาร ตู้ ATM (คะแนน
เฉลี่ย 3.77 จากคะแนนเต็ม 5)
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสร้างวัฒนธรรมที่ดีต่อองค์การ ได้แก่ สถานที่ทางานมีบรรยากาศเอื้อ ต่อการ
ทางาน บรรยากาศของการทางานกับเพื่อนร่วมงาน ความสัมพันธ์ในการทางานกับผู้บังคับบัญชาการสร้างวัฒนธรรมตรงต่อ
เวลาในการปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมในโครงการวัฒนธรรมตรงต่อเวลา มีพื้นที่รองรับการจัดกิจกรรมอย่างพอเพียง เช่น ห้อง
ละหมาด พื้นที่ใส่บาตร การจัดงานวันลอยกระทงและสงกรานต์ (คะแนนเฉลี่ย 3.80 จากคะแนนเต็ม 5)

ประเด็น 4 ผลการดาเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันและเกิด
ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
จากความพร้อมในด้านกายภาพของสถาบัน ทั้งห้องประชุม ห้องสมุด ระบบเทคโนโล ยีสารสนเทศซึ่งใช้ในการ
บริหารและการดาเนินงาน และทัศนียภาพของสถาบันที่สวยงาม ซึ่งล้วนเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
นักศึกษาและบุคลากร นอกจากนั้น สถาบันได้เปิดให้บริการแก่องค์กร /บุคคลภายนอกในการใช้สถานที่ /ห้องประชุม /
ห้องสมุดของสถาบันด้วย

ประเด็น 5 สถาบันมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กาหนด และได้รับการยอมรับ
ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
สถาบันได้เข้าร่วมโครงการแมกไม้มิ่งเมือง ปี 2549 โดยสถาบันได้รับรางวัลพระราชทานเหรียญเชิดชูเกียรติ
“พฤกษานครา” ในระดับหน้าบ้านน่ามอง ประเภทวิทยาลัยในสวน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวกรุงเทพมหานครจะจัดขึ้นทุก 3 ปี
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ผลประเมิน
รายการ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ์
การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2553
ประเมินตนเอง
กรรมการประเมิน
5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

รายการหลักฐาน
สมศ.17.1-1.1 รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 2/2554 (พิเศษ) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 วาระ 5.4 เรื่อง
การกาหนดตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และตัวบ่งชี้จุดเน้น จุดเด่น สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2553
สมศ.17.1-2.1 รายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 2/2554 (พิเศษ) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 วาระ 5.3 เรื่อง
ร่างแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2553-2556) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สมศ.17-3.1
รายงานการสารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสต
ร์ ประจาปีการศึกษา
2553
สมศ.17-5.1
รางวัลพระราชทานเหรียญเชิดชูเกียรติ “พฤกษานครา” ในระดับหน้าบ้านน่ามอง ประเภทวิทยาลัยในสวน
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กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ 18 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ
ตัวบ่งชี้ 18.1 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านประเด็นที่ 1
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ

คะแนน 2
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้ 4 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
สถาบันพิจารณาระบุประเด็นชี้น ปูองกัน หรืกั้ญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 “คุณธรรม จริยธรรม ”โดยเมื่อ
พิจารณาจากการดาเนินการใน โครงการโรงเรียนสีขาว หลักสูตร คบเด็กสร้างชาติ “โตไปไม่โกง ” สถาบันมีผลการ
ดาเนินงาน 5 ข้อ ตามประเด็นการพิจารณาของ สมศ. ดังนี้


ประเด็น 1 มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย และศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบ ริหาร
ศาสตร์ ตระหนักในความสาคัญของการสร้างค่านิยมให้คนในสังคมรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานสาคัญเพื่อทาให้เด็กเติบโตขึ้นเป็น
พลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการปูอ งกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด จึงได้ดาเนินกิจกรรมเด็กในหลาย
รูปแบบมาตั้งแต่ ปี พ .ศ 2541 เช่น การจัดค่ายอบรมเยาวชนเมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตยต้านคอร์รัปชัน การจัดทาหนังสือ
สาหรับเด็ก การประกวดเรียงความ การประกวดภาพเขียน ละครเด็ก การโต้วาที ฯลฯ ต่อมาเมื่อกรุงเทพมหานครมีนโยบาย
ที่จะเอาจริงเอาจังต่อการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน รองผู้ว่าฯ ทยา ทีปสุวรรณ จึงได้เข้ามาปรึกษาหารือท่านประธานฯ และ
กรรมการองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยบางท่าน (นายมีชัย วีระไวทยะ ) และขอให้องค์กรเพื่อความโปร่งใสใน
ประเทศไทยช่วยดาเนินการจัดหลักสูตรเกี่ยวกับการต้านทุจริตคอรัปชันสาหรับใช้ในโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จึงได้
เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ดร. จุรี วิจิตรวาทการ เลขาธิการองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย
และประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงเตรียมคณะทางานร่างหลักสูตร
ซึ่งมีที่ปรึกษาอาวุโสและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ร่วมให้ข้อคิดเห็น โดยทางานร่วมกับ รองผู้ว่าฯทยา และสานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร ในการออกแบบโครงการ โรงเรียนสีขาว หลักสูตร “โตไปไม่โกง”
โดยการจัดตั้งโครงการนี้ได้มีการวางแผนโครงการดังนี้
1. จัดทาหลักสูตรและคู่มือเพื่อลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามสาระ 5 ประการ
2. จัดอบรมครูผุ้สอนเพื่อเตรียมตัวสอบผ่านเทคนิคต่าง ๆ
มีการดาเนินการโดยการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามสาระ 5 ประการในหลักสูตร คบ
เด็กสร้างชาติ “โตไปไม่โกง” มีกิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบด้วย เพลง เกม ชุดกิจกรรม นิทาน ศิลปะ
ละคร เป็นต้น
มีการประเมินผลโครงการด้วยการสังเกตพฤติกรรมและการสนทนาซักถามเด็กแบบไม่เป็น ทางการ และสอบถาม
พฤติกรรมเด็กจากผู้ปกครอง จัดทาสมุดบันทึกพฤติกรรมโดยพิจารณาตามจุดประสงค์ของกิจกรรมในสาระ อย่างไรก็ตามจะ
ไม่มีการประกาศผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน ครูผู้สอนต้องเป็นผู้พิจารณาร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาในกรณีที่พบว่าเด็กมีปัญหา
พฤติกรรมเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคล
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และจากผลการประเมิน ทาให้ได้รับแนวทางแก้ไขโดยให้ครูผู้สอนจัดเวลาอย่างน้อยที่สุด 1 คาบต่อสัปดาห์ เพื่อจัด
กระบวนการเรียนรู้ หรืออาจเพิ่มเติมด้วยการสอดแทรกเนื้อหาสาระเข้าไปเพื่อสร้างประสบการณ์ ครูผู้สอนสามารถใช้กิจกรรม
หลาย ๆ ครั้ง หลาย ๆ แบบ ทาเป็นประจาเพื่อจะได้ซึมซับลงในจิตใจเด็กจนเป็นลักษนะนิสัยประจาตัว(สมศ.18.1-1.1-1.2)


ประเด็น 2 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
โครงการโรงเรียนสีขาว หลักสูตร คบเด็กสร้างชาติ “โตไปไม่โกง”นี้บรรลุผลตามเปูาหมายตามแผน 100 % จากผล
การตอบรับของโครงการที่จัดทาขึ้น ช่วยปลูกฝังค่านิยมที่ดีแก่เยาวชน ทาให้มีครูที่ไม่ได้สังกัดในกรุงเทพมหานค รติดต่อขอ
เข้ารับการอบรมเพิ่มขึ้น (สมศ.18.1-2.1)


ประเด็น 3 มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน
ปลูกฝังการสร้างจิตสานึกที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมให้แก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันให้มีสานึกดีต่อ
หน้าที่ความรับผิดชอบ (สมศ.18.1-3.1)


ประเด็น 4 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม
โครงการ โรงเรียนสีขาว หลักสูตร คบเด็กสร้างชาติ “โตไปไม่โกง” ของสถาบันสร้างคุณค่าต่อสังคมโดยการ จัดทา
หลักสูตรเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการปูองกันปัญหาทุจริตสาหรับเด็กระดับอนุบาล–ประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อนามาใช้
ในโรงเรียนในสังกัด ในกรุงเทพมหานคร (โดยจะมีการอบรมครูผู้สอนก่อนการนาหลักสูตรไปใช้) เพื่อตอกย้าให้เยาวชนไทยมี
ค่านิยมและจิตสานึกที่ดีงามในการต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ค่านิยมนี้ให้ขยายออกไปสู่วงกว้างขึ้นโดยเฉพาะ
พ่อแม่ผู้ปกครอง (สมศ.18.1-4.1)


ประเด็น 5 ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
โครงการ โรงเรียนสีขาว หลักสูตร คบเด็กสร้างชาติ “โตไปไม่โกง ” ของสถาบันได้รับการยกย่องจากสื่อมวลชน
ต่างๆ และยังมีหน่วยงานขอเข้าร่วมให้มีการจัดอบรมครูพี่เลี้ยงในสังกัดกรุงเทพมหานคร จากสานักงาน ป .ป.ท. กระทรวง
ยุติธรรม (สมศ.18.1-5.1)
ผลประเมิน
รายการ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ์
การบรรลุเป้าหมาย
รายการหลักฐาน
สมศ.18.1-1.1
สมศ.18.1-1.2
สมศ.18.1-2.1
สมศ.18.1-3.1
สมศ.18.1-4.1
สมศ.18.1-.5.1
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ประเมินตนเอง
กรรมการประเมิน
5 คะแนน
5 ข้อ
5 ข้อ
5 คะแนน
5 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

แผนการจัดทาโครงการ
หนังสือเรียน
จดหมายแสดงความจานงขอร่วมโครงการจากครูโรงเรียนที่ไม่ได้ร่วมโครงการ
ภาพกิจกรรมความร่วมมือการรณรงค์โครงการ
กิจกรรมข่าว
กิจกรรมข่าว
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ตัวบ่งชี้ 18.2 ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ

คะแนน 2
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้ 4 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
สถาบันพิจารณาระบุประเด็นชี้น ปูองกัน หรืกั้ญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 “เศรษฐกิจ ”โดยเมื่อพิจารณาจาก
การดาเนินการใน “ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ” สถาบันมีผลการดาเนินงาน 5 ข้อ ตามประเด็นการพิจารณาของ สมศ. ดังนี้


ประเด็น 1 มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ ของสถาบันได้มีการดาเนินงานโครงการตามขั้นตอน PDCA มีการวางขั้นตอนใน การ
ดาเนินโครงการอย่างเป็นระบบ ได้แก่
- การประชาสัมพันธ์ และคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
- มีการเสนอแผนงาน หลังจากจบโครงการ/กิจกรรมแล้ว เช่น ในรูปของแผนธุรกิจรายบุคคล
- มีการประเมินผลตามแผน และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
- นาผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม ในด้านต่างๆ ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ตามวงจร PDCA ภายใต้
ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ มีโครงการต่างๆ ดังนี้
1. โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creation : NEC) จัดอบรมเพื่อสนับส นุนให้
ผู้ที่ว่างงานได้มีโอกาสประกอบอาชีพด้วยตนเอง ด้วยการเป็นผู้ประกอบการตามศักยภาพและความสนใจของแต่ละบุคคล
และผลักดันให้เกิดวิสาหกิจใหม่ๆ ให้เป็นแหล่งจ้างงานโดยการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และแนวคิดในการประกอบ
ธุรกิจ (อบรมฟรี/เปิดรับสมัครตลอดปี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และใช้เวลาอบรมบ่มเพาะ 3-4 เดือน)
2. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
(Manufacturing
Development to Improve Competitiveness Program : MDICP) ในส่วนแผนงานเพิ่มสมรรถนะทางการจัดการ
เชิงกลยุทธ์และการตลาดในและต่างประเทศ เป็นโครงการอบรม และให้คาปรึกษากับธุรกิจการผลิตเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
3. โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) โดยการนาองค์ความรู้และผลงานที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยมาใช้ในกระบวนการบ่มเพาะในรูปแบบของ Start-up companies ให้กับ คณาจารย์ นิสิต /นักศึกษา ที่เข้า
มาร่วมกิจกรรม และเกิดเป็นผู้ประกอบการ สามารถก่อตั้งกิจการได้สาเร็จ ดาเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนเป็นแหล่งจ้างงาน และ
สร้างรายได้ให้แก่ประเทศต่อไป (รับสมัครผู้ประกอบการตลอดปี และไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ) (สมศ.18.2-1.1-1.3)


ประเด็น 2 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
โครงการของศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจของสถาบัน สามารถบรรลุเปูาหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 โดยผล
ประเมินความพึงพอใจของแต่ละโครงการของศูนย์ฯ โดยเฉลี่ยจะได้ร้อยละ85 ขึ้นไป (สมศ.18.2-2.1)


ประเด็น 3 มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน
โครงการของศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ ของสถาบันส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ๆขึ้นในประเทศ ทาให้
ผู้เข้าร่วมโครงการกับทางสถาบันเกิดแนวคิดในการประกอบธุรกิจ (สมศ.18.2-3.1-3.2)


ประเด็น 4 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม
ผู้เข้าร่วมโครงการของศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ ของสถาบันได้มีโอกาสประกอบอาชีพด้วยตนเอง ด้วยการเป็น
ผู้ประกอบการตามศักยภาพและความสนใจของแต่ละบุคคล และเกิดวิสาหกิจใหม่ ๆ ขึ้นในประเทศ ส่งผลให้เกิดการจ้างงาน
เพิ่มขึ้น GDP ในประเทศเติบโตขึ้น
1) โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creation : NEC) เป็นโครงการความ
ร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบัน
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บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและสร้างผู้ ประกอบการใหม่ให้ประสบผลสาเร็จมากที่สุดพร้อม
ก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจ SMEs ได้อย่างมั่นคง ตลอดจนเพื่อสนับสนุนบัณฑิตใหม่ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกออกจากงาน
และพนักงานลูกจ้างที่มีพื้นฐานการศึกษาดีและมีศักยภาพ ให้มีโอกาสประกอบอาชีพด้วยตนเอง และเพิ่มความเข้ม แข็งแก่
วิสาหกิจขนาดเล็กในช่วงก่อตั้งกิจการ (2 ปีแรก) ให้สามารถอยู่รอด และรักษาสถานภาพการจ้างงานไว้ได้ (อบรมฟรี /เปิดรับ
สมัครตลอดปี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และใช้เวลาอบรมบ่มเพาะ 3-4 เดือน
ผลการดาเนินงานโครงการก่อให้เกิดผลกระทบทีเป็นประโยชน์ สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรให้มี ความ
เข้มแข็ง โดยช่วยทาให้กิจการและสังคม เกิดผลดังนี้
1. เกิดการจัดตั้งธุรกิจใหม่/ขยายธุรกิจในรูปนิติบุคคล (ส่งคืนแก่ประเทศในรูปของภาษีเงินได้ต่อปีทุกปี)
2. เกิดการลงทุนตั้งแต่ 1.0 ล้านบาท ขึ้นไป (เป็นการขยายงาน และวงจรเศรษฐกิจให้ใหญ่และแข็งแกร่งขึ้น)
3. เกิดการจ้างงานเฉลี่ยกิจการละ 3 คน (เป็นการช่วยเหลือชุมชนให้มีงานทา และขยายฐานภาษีให้กว้างขึ้น)
4. เกิดความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 (สมศ.18.2-4.1)
2) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถ ในการแข่งขัน (Manufacturing
Development to Improve Competitiveness Program : MDICP) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ตามแผนงานเพิ่มสมรรถนะทางการจัดการเชิงกลยุทธ์และการตลาดในและต่างประเทศ เป็นโครงการอบรม และให้คาปรึกษา
กับธุรกิจการผลิตเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
ผลที่ได้รับจากโครงการทาให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเพิ่มยอดขายได้ทันทีกว่า 2,000 ล้านบาท นับเป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับภาคธุรกิจและเศรษฐกิจไทยในภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤต (สมศ.18.2-4.2)
3) โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย
การนาองค์ความรู้และผลงานที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยมาใช้ในกระบวนการบ่มเพาะในรูปแบบของ
Start-up companies ให้กับ คณาจารย์ นิสิต /นักศึกษา ที่เข้ามาร่วมกิจกรรม และเกิดเป็นผู้ประกอบการ สามารถก่อตั้ง
กิจการได้สาเร็จ ดาเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนเป็น แหล่งจ้างงาน และสร้างรายได้ให้แก่ประเทศต่อไป (รับสมัครผู้ประกอบการ
ตลอดปี และไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ) (สมศ.18.2-4.3)


ประเด็น 5 ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
ศูนย์นวัตกรรมกทางธุรกิจมีการยื่นชื่อผู้ที่ผ่านโครงการ /กิจกรรมแล้วเสนอไปยังหน่วยงานว่าจ้า ง เพื่อเข้าสู่
กระบวนการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับวุฒิบัตร หรือโล่รางวัล พร้อมจัดงานมอบรางวัลดังกล่าว และเผยแพร่สู่
สาธารณชนต่อไป
โครงการที่ได้รับรางวัล จากการส่งเข้าประกวดรางวัล NEC AWARD โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งคุณฉันทนา
ลิขิตธรรมวงศ์ (บริษัท ขนมแม่ยิ่ง จากัด) ได้รับรางวัลและคุณกาญจนา สมุหวิญญู (Jenathethird Co.Ltd.) ได้รับรางวัลใน
งาน SMEs Expo Thailand ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันที่ 2 สิงหาคม 2553 นอกจากนี้คุณกบวรการ เทพวัลย์ (สลัดผัก
ปลอดสารพิษ น้าสลัดสด Mix-ins - ผู้ชายขายผัก )ได้รับรางวัลแห่ งความภาคภูมิใจ จากสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม สสว. และ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมช่องเถ้าแก่ ผนึก
กาลัง คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความโดดเด่นด้านบริหารธุรกิจ จาก 148 กิจการ SMEs ทั่วประเทศ ผลปรากฏว่า บริษทั คา
เอรุ จากัด (ผู้ชายขายผัก ) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ Platinum ด้าน การรับผิดชอบต่อสังคม CSR เมื่อวันที่ 10
มีนาคม 2553 ที่ ศูนย์การค้า Central World และออกรายการ เชลล์ชวนชิม , SME ตีแตก, รายการชิมไปบ่นไป , รายการ
ผู้หญิง.com ฯลฯ (สมศ.18.2-5.1-5.2)
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ผลประเมิน
รายการ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
คะแนนอิงเกณฑ์
การบรรลุเป้าหมาย
รายการหลักฐาน
สมศ.18.2-1.1
สมศ.18.2-1.2
สมศ.18.2-1.3
สมศ.18.2-2.1
สมศ.18.2-3.1
สมศ.18.2-3.2
สมศ.18.2-4.1
สมศ.18.2-4.2
สมศ.18.2-4.3
สมศ.18.2-5.1
สมศ.18.2-5.2

SAR2553

ปี 2553
ประเมินตนเอง
กรรมการประเมิน
5 คะแนน
4 ข้อ
4 ข้อ
4 คะแนน
4 คะแนน
ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ

ข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมทุกโครงการ/กิจกรรม (บธ.สมศ.18.1-1.2)
ใบสมัครของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม (บธ.สมศ.18.1-1.3)
คู่มือการให้บริการของโครงการ/กิจกรรม (บธ.สมศ.18.1-1.5)
ใบประเมินผล เพื่อวัดความพึงพอใจ และคาเสนอแนะ (บธ.สมศ.18.1-1.4)
เอกสารการขอเปิดทาธุรกรรมทางการค้า
ภาพถ่ายร้านค้า
เอกสารการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creation : NEC)
เอกสารการดาเนินงานโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถใน
การแข่งขัน (Manufacturing Development to Improve Competitiveness Program :MDICP)
เอกสารการดาเนินงานโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)
ประกาศนียบัตรของผู้รับรางวัล
ภาพถ่าย
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บทที่ 3
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
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3.1 ตาราง ส1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ประจาปีการศึกษา 2553
ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ์
(% หรือสัดส่วน)

คะแนนการ
ประเมิน

หมายเหตุ

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
สกอ.1.1 กระบวนการพัฒนา
แผน

8 ข้อ

8 ข้อ

5

คะแนน

5 ข้อ

5 ข้อ

5

คะแนน

สมศ.16 ผลการพัฒนาให้
บรรลุตามปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถาบัน
สมศ.16.1 ผลการพัฒนา
สถาบันตามปรัชญา ปณิธาน
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
สถาบัน
สมศ.16.2 ผลการพัฒนา
บัณฑิตให้เกิดอัตลักษณ์ตาม
ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของสถาบัน

สมศ.17 ผลการพัฒนาตาม
จุดเน้นและจุดเด่นของสถาบัน
ผลลัพธ์

ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินบัณฑิตระดับ
ปริญญาโทและปริญญา
4.33 คะแนน
เอกที่ได้รับการประเมิน
คุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์

3.51
คะแนน

5 ข้อ

5 ข้อ

5

คะแนน

4

คะแนน

5

สาหรับ สถาบันกลุ่ม ง
และ การเลือกคานวณ
คะแนน แบบค่าร้อยละของ
อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก

5

สาหรับ สถาบันกลุ่ม ง
และ การเลือกคานวณ
คะแนน แบบค่าร้อยละของ
อาจารย์ประจาที่มี
ตาแหน่งทางวิชาการ

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
สกอ.2.1 ระบบและกลไกการ
พัฒนาและบริหารหลักสูตร
สกอ.2.2 อาจารย์ประจาที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก

สกอ.2.3 อาจารย์ประจาที่
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

SAR2553

6 ข้อ

ป.เอก
ร้อยละ 70

6 ข้อ
154.50
179.50

ร้อยละ 86.07

78.50
ศ. และ
รศ.
ร้อยละ 40

179.50

ร้อยละ 43.733
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ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ์
(% หรือสัดส่วน)

คะแนนการ
ประเมิน

หมายเหตุ

สกอ.2.4 ระบบการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน

7 ข้อ

7 ข้อ

5

คะแนน

สกอ.2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้

7 ข้อ

7 ข้อ

5

คะแนน

สกอ.2.6 ระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอน

7 ข้อ

6 ข้อ

4

คะแนน

สกอ.2.7 ระบบและกลไกการ
พัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
ตามคุณลักษณะ

5 ข้อ

6 ข้อ

5

คะแนน

สกอ.2.8 ระดับความสาเร็จ
ของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา

5 ข้อ

5 ข้อ

5

คะแนน

-

สถาบันไม่ประเมินตัวบ่งชี้
คะแนน สมศ. 1 เนื่องจากไม่มี
บัณฑิตระดับปริญญาตรี

สมศ.1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานทาหรือประกอบอาชีพ ร้อยละ 80
อิสระภายใน 1 ปี
สมศ.2 คุณภาพของบัณฑิต
ปริญญาตรี โท และเอก ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ

- ข้อ

4.00
คะแนน

สมศ.3 ผลงานของผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทที่ ร้อยละ 50
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

4.40 คะแนน
20
2133.00

สมศ.4 ผลงานของผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกที่ ร้อยละ 25
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
สมศ.14 การพัฒนาคณาจารย์ ค่าดัชนี
6.00

ร้อยละ 0.938

ผลประเมินความพึงพอใจ
นายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จ
4.40 คะแนน
การศึกษาระดับปริญญา
โท เอก ตามกรอบ TQF
ใช้ค่าน้าหนักตามประกาศ
0.188 คะแนน ปรับเกณฑ์ สมศ. วันที่
23 สิงหาคม 2554

6.50
43.00
1,134.5
179.50

ร้อยละ 15.116 1.512 คะแนน
ค่าดัชนี
6.32
คุณภาพ

5

คะแนน

5

คะแนน

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
สกอ.3.1 ระบบและกลไกการ
ให้คาปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร
SAR2553
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ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

สกอ.3.2 ระบบและกลไกการ
ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

ผลลัพธ์
(% หรือสัดส่วน)

คะแนนการ
ประเมิน

6 ข้อ

6 ข้อ

5

คะแนน

สกอ.4.1 ระบบและกลไกการ
พัฒนางานวิจัยหรือ งาน
สร้างสรรค์

7 ข้อ

7 ข้อ

5

คะแนน

สกอ.4.2 ระบบและกลไกการ
จัดการความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์

4 ข้อ

6 ข้อ

5

คะแนน

หมายเหตุ

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย

สกอ.4.3 เงินสนับสนุน
คะแนนตัวบ่งชี้ 4.3 ระดับ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 300,000
สถาบัน คิดเฉลี่ยจาก
816,052.73 บาท/คน 5.00 คะแนน
150,562,651
ต่อจานวนอาจารย์ประจาและ บาท/คน
คะแนน ตัวบ่งชี้ 4.3 ของ
นักวิจัยประจา
8 คณะ 1 สานัก
184.50
สมศ.5 งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่

ค่าเฉลี่ยของคะแนน ตัวบ่งชี้ สมศ.5
ของ 8 คณะ 1 สานัก

สมศ.6 งานวิจัยที่นาไปใช้
ประโยชน์

ร้อยละ 20

สมศ.7 ผลงานวิชาการ ที่
ได้รับการรับรองคุณภาพ

ร้อยละ 10

102.00
184.50
40.50
184.50

4.79 คะแนน

ร้อยละ 55.285

5

คะแนน

ร้อยละ 21.951

5

คะแนน

สาหรับทุกกลุ่มสาขาวิชา
สาหรับทุกกลุ่มสาขาวิชา

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
สกอ.5.1 ระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแก่สังคม

5 ข้อ

5 ข้อ

5

คะแนน

สกอ.5.2 กระบวนการบริการ
ทางวิชาการให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม

5 ข้อ

5 ข้อ

5

คะแนน

สมศ.8 ผลการนา ความรู้และ
ประสบการณ์จาก การให้บริการ
ร้อยละ 30
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน หรือการวิจัย
สมศ.9 ผลการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก
SAR2553

สาหรับทุกกลุ่มสาขาวิชา
89.00

ร้อยละ 84.762

5

คะแนน

5 ข้อ

5

คะแนน

105.00

5 ข้อ
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ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ์
(% หรือสัดส่วน)

สมศ.18 ผลการชี้นาและ/หรือ
แก้ปัญหาสังคมใน ด้านต่างๆ
ของสถาบัน
18.1 ประเด็นที่ 1
5 ข้อ
คุณธรรม จริยธรรม
18.2 ประเด็นที่ 2
5 ข้อ
เศรษฐกิจ
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สกอ.6.1 ระบบและกลไกการ
5 ข้อ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สมศ.10 การส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านศิลปะและ
4 ข้อ
วัฒนธรรม
สมศ.11 การพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
5 ข้อ
และวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

คะแนนการ
ประเมิน

5 ข้อ

5

คะแนน

5 ข้อ

5

คะแนน

6 ข้อ

5

คะแนน

5 ข้อ

5

คะแนน

5 ข้อ

5

คะแนน

สกอ.7.1 ภาวะผู้นาของสภา
สถาบันและผู้บริหารทุกระดับ
ของสถาบัน

7 ข้อ

7 ข้อ

5

คะแนน

สกอ.7.2 การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันเรียนรู้

5 ข้อ

5 ข้อ

5

คะแนน

สกอ.7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการตัดสินใจ

5 ข้อ

5 ข้อ

5

คะแนน

สกอ.7.4 ระบบบริหารความ
เสี่ยง

6 ข้อ

6 ข้อ

5

คะแนน

สมศ.12 การปฏิบัติตาม
4 คะแนน
บทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน

5.00 คะแนน

5.00 คะแนน

สมศ.13 การปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
สถาบัน

4.91 คะแนน

4.91 คะแนน

4 คะแนน

หมายเหตุ

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
สกอ.8.1 ระบบและกลไก
การเงินและงบประมาณ

SAR2553
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ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ์
(% หรือสัดส่วน)

คะแนนการ
ประเมิน

หมายเหตุ

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
สกอ.9.1 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน

9 ข้อ

9 ข้อ

5

คะแนน

สมศ.15 ผลประเมิน การ
4.91
4.51
ประกันคุณภาพภายในรับรอง
4.91 คะแนน 4.91 คะแนน
1.00
คะแนน
โดยต้นสังกัด
องค์ประกอบที่ 10 อัตลักษณ์และจุดเน้น จุดเด่น
(อัตลักษณ์) 10.1 ระบบและ
กลไกการพัฒนานักศึกษาให้
5 ข้อ
5 ข้อ
5 คะแนน
เป็นบัณฑิตที่มีภาวะผู้นา มี
ความรู้คู่คุณธรรม
(เอกลักษณ์) 10.2 ระบบและ
กลไกในการพัฒนาสิ่งอานวย
ความสะดวกทางการศึกษาที่
5 ข้อ
5 ข้อ
5 คะแนน
เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
องค์ประกอบที่ 99 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล สถานศึกษา 3D
สกอ. 99.1 การบริหารจัดการ
5 ข้อ
5 ข้อ
5 คะแนน
สถานศึกษา 3 ดี (3D)
สกอ. 99.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียน
ตามนโยบาย 3 ดี (3D) มี
ความรู้ เจตนคติที่ดี ตลอดจน 3 ข้อ
3 ข้อ
5 คะแนน
เกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ทั้ง 3 ด้าน
ไม่รวมตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
คะแนนเฉลี่ยทั้ง 9 องค์ประกอบ
4.91 คะแนน จุดเน้น จุดเด่น และ 3D
(เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ.)
ไม่รวมตัวบ่งชี้ที่ 1
คะแนนเฉลี่ยทั้ง 9 องค์ประกอบ
4.09 คะแนน
(เฉพาะตัวบ่งชี้พื้นฐาน ตัวบ่งชี้ สมศ. 1-11)
ไม่รวมตัวบ่งชี้ที่ 1
คะแนนเฉลี่ยทั้ง 9 องค์ประกอบ
4.48 คะแนน
(เฉพาะตัวบ่งชี้ สมศ.)
คะแนนเฉลี่ยทั้ง 9 องค์ประกอบ
(รวมตัวบ่งชี้ สกอ.และ สมศ.)
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4.59 คะแนน

ไม่รวมตัวบ่งชี้อตั ลักษณ์
จุดเน้น จุดเด่น และ 3D
และไม่นาตัวบ่งชี้ สมศ. 1
และ 15 มาคานวณ
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3.2 ตาราง ส2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ ประจาปีการศึกษา 2553
องค์ประกอบ
1 ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์ และแผน
2 การผลิตบัณฑิต

ปัจจัย
นาเข้า
-

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ผลผลิตหรือ
กระบวนการ
ผลลัพธ์
5.00
-

รวม

ผลการ
ประเมิน

5.00

ดีมาก

5.00

4.50

5.00

4.75

ดีมาก

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

-

5.00

ดีมาก

5 การบริการวิชาการแก่
สังคม
6 การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
7 การบริหารและการ
จัดการ
8 การเงินและงบประมาณ

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

5.00

4.89

5.00

4.91

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

3 กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา
4 การวิจัย

ผลการประเมิน
หมายเหตุ

SAR2553

หมายเหตุ

เฉพาะ สกอ.
จานวน 23
ตัวบ่งชี้

ผลการประเมิน แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ
1. 0.00 – 1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 4. 3.51 – 4.00 การดาเนินงานระดับดี
2. 1.51 – 2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
5. 4.01 – 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก
3. 2.51 – 3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
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3.3 ตาราง ส3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา2553
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
กระบวนการ

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์

รวม

ผลการ
ประเมิน

-

-

5.00

5.00

ดีมาก

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

5.00

4.78

-

4.85

ดีมาก

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

5.00

4.89

5.00

4.91

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

มาตรฐานการอุดมศึกษา

ปัจจัย
นาเข้า

มาตรฐานที่ 1 ด้าน
คุณภาพบัณฑิต
มาตรฐานที่ 2 ด้านการ
บริหารจัดการอุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ก
ด้านธรรมาภิบาลของการ
บริหารการอุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ข
ด้านพันธกิจของการ
บริหารการอุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการ
สร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่ง
การเรียนรู้
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ
ผลการประเมิน

หมายเหตุ

เฉพาะ สกอ.
จานวน 23
ตัวบ่งชี้

3.4 ตาราง ส4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหาร ประจาปีการศึกษา 2553
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
กระบวนการ

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์

รวม

ผลการ
ประเมิน

-

4.83

5.00

4.86

ดีมาก

5.00

4.89

-

4.90

ดีมาก

3. ด้านการเงิน

5.00

5.00

-

5.00

ดีมาก

4. ด้านบุคลากรการเรียนรู้
และนวัตกรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ

5.00

5.00

-

5.00

ดีมาก

5.00

4.89

5.00

4.91

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

มุมมองด้านบริหารจัดการ

ปัจจัย
นาเข้า

1. ด้านนักศึกษาและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
2. ด้านกระบวนการภายใน

ผลการประเมิน

SAR2553
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หมายเหตุ

เฉพาะ สกอ.
จานวน 23
ตัวบ่งชี้
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3.3 ตาราง ส5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2553
มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
รวม

ผลการ
ประเมิน

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา
1) ด้านกายภาพ
5.00
-

5.00

ดีมาก

2) ด้านวิชาการ

5.00

4.33

-

4.60

ดีมาก

3) ด้านการเงิน

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

4) ด้านการบริหารจัดการ

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

4.85

ดีมาก

2. มาตรฐานด้านการดาเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
1) ด้านการผลิตบัณฑิต
5.00
5.00

5.00

ดีมาก

2) ด้านการวิจัย

ปัจจัย
นาเข้า

ผลผลิตหรือ
กระบวนการ
ผลลัพธ์

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 1

5.00

5.00

-

5.00

ดีมาก

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 2

5.00

ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ

5.00

4.89

5.00

4.91

ดีมาก

ผลการประเมิน

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

3) ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม
4) ด้านการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
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หมายเหตุ

เฉพาะ สกอ.
จานวน 23 ตัว
บ่งชี้
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บทที่ 4
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน)
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4.1 รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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4.2 บทสรุปผู้บริหาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2553 โดยใน
ระดับสถาบันได้มีการประเมินเมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2554 โดยได้นาผลการดาเนินงานในระดับคณะและระดับสานักมา
พิจารณา ซึ่งในปีการศึกษา 2553 สถาบันได้ดาเนินการประเมินคุณภาพในระดับคณะ/สานัก จานวน 12 หน่วยงาน (8 คณะ,
4 สานัก)
ผลการประเมินในระดับสถาบัน
จากการพิจารณาโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ซึ่งพิจ ารณาผลการดาเนินงาน
ในตัวบ่งชี้ สกอ. จานวน 23 ตัว พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย 4.91 คะแนน โดยมีตัวบ่งชี้ที่ได้ 5 คะแนน จานวน 21 ตัว และตัวบ่งชี้
ที่ได้ 4 คะแนน จานวน 2 ตัว คือ ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.1 และตัวบ่งชี้ สกอ. 2.6
สาหรับตัวบ่งชี้ สมศ. คณะกรรมการฯด้ให้เป็นข้อสังเ กตในการดาเนินการ การเก็บรวบรวมหลักฐานประกอเพื่อ
เตรียมรับการประเมนิจากภายนอก ทั้งนี้ มิได้พิจารณาตรวจประเมินเพื่อให้คะแนน อย่างไรก็ตาม สถาบันได้รายงานผลการ
ดาเนินงานในตัวบ่งฃชี้ สมศ. ใน SAR ด้วยแล้ว
จุดแข็ง
1. ผู้บริหารทุกระดับมีวิสัยทัศน์ และการบริหารจัดการ ในเชิงรุกที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม มีการดาเนินการ
อย่างโปร่งใสทุกขั้นตอน โดยผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามงานอย่างใกล้ชิด
2. สถาบันมีความพร้อมในบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน มีห้องสมุดที่ทันสมัย มี
บริการสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นอื่นๆ แก่นักศึกษา มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนการ
สอน
3. สถาบันมีการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ โดยการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยให้นักศึกษาได้มี
โอกาสในการเข้าร่วมประชุมด้วย
4. คณาจารย์มีศักยภาพสูงในการทาวิจัย ผลงานวิจัยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
5. สถาบันให้ก ารสนับสนุนการวิจัยอย่างเต็มที่ มีกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย จัดสรรทุนวิจัยสาหรับ
คณาจารย์และนักศึกษา ทุนสาหรับตีพิมพ์เผยแพร่ และทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ฯลฯ
จุดที่ควรพัฒนา
นักศึกษา แผน ก มีจานวนน้อยกว่าเกณฑ์ มาตรฐาน (ร้อยละ 30 ของจานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรมีมาตรการส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนแผน ก (ทาวิทยานิพนธ์) มากขึ้น อย่างเป็นรูปธรรม
ข้อสังเกต
สถาบันควรพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายที่สะท้อนเอกลักษณ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยคานึงถึงความสมดุลของการสร้าง
องค์ความรู้ที่มาจากการวิจัยและองค์ความรู้ที่มาจากการให้บริการวิชาการ
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4.3 วิธีการประเมิน
กาหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2553
วันจันทร์ที่ 12 - วันอังคารที่ 13 กันยายน 2554
ณ อาคารมาลัย หุวะนันทน์ ชั้น 9
วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2554
รายการ

สถานที่

09.00 - 09.30 น.

คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ประชุมเพื่อทาความเข้าใจร่วมกัน

ห้องประชุม 1

09.30 – 10.00 น.

คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ พบผู้บริหารสถาบัน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่

10.00 – 10.15 น.

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ แนะนากรรมการ และชี้แจงวัตถุประสงค์
การประเมินคุณภาพการศึกษา
- ผู้บริหารสถาบัน สรุปผลการดาเนินงาน
พัก

ห้องประชุมสภา
สถาบัน

เวลา

10.15 – 11.00 น.

กรรมการกลุ่มที่ 1 (กรรมการ 3 คน)

กรรมการกลุ่มที่ 2 (กรรมการ 3 คน)

สัมภาษณ์
ห้องประชุม
สัมภาษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี/
กรรมการสภาสถาบันฯ และ
ใหญ่
ผู้บริหารคณะ/สานัก/กอง
ผู้บริหารสถาบัน
25 คน
เยี่ยมชมสานักบรรณสารการพัฒนา

ห้องประชุมสภา
สถาบัน

15.00 – 16.30 น.

สัมภาษณ์อาจารย์ 16 คน
ห้องประชุม
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ 18 คน
(คณะละ 2 คน)
ใหญ่
(หน่วยงานละ 1 คน)
คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสาร

ห้องประชุมสภา
สถาบัน
ห้องประชุมสภา
สถาบัน

เวลา

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2554
รายการ

สถานที่

09.00 – 12.00 น.

คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสาร

ห้องประชุมใหญ่

12.00 - 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

คณะกรรมการฯ เตรียมสรุปผลการประเมิน

ห้องประชุมสภา
สถาบัน
ห้องประชุมใหญ่

14.30 – 16.30 น.

คณะกรรมการฯ รายงานผลประเมินด้วยวาจา
ต่อผู้บริหารสถาบัน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่

ห้องประชุมสภา
สถาบัน

11.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.00 น

14.15 – 15.00 น.
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อาคารบุญชนะ อัต
ถากร
รับประทานอาหารกลางวัน
ห้องประชุมสภา
สถาบัน
กรรมการกลุ่มที่ 1 (กรรมการ 3 คน)
กรรมการกลุ่มที่ 2 (กรรมการ 3 คน)
สัมภาษณ์นักศึกษาปัจจุบัน ห้องประชุม
สัมภาษณ์ศิษย์เก่า 16 คน
ห้องประชุมสภา
16 คน (คณะละ 2 คน)
ใหญ่
(คณะละ 2 คน)
สถาบัน
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4.4 ผลคะแนนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตาราง ป1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ประจาปีการศึกษา 2553
ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ์
(% หรือสัดส่วน)

คะแนนการ
ประเมิน

หมายเหตุ

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
สกอ.1.1 กระบวนการพัฒนา
แผน

8 ข้อ

8 ข้อ

5

คะแนน

5 ข้อ

5 ข้อ

5

คะแนน

สมศ.16 ผลการพัฒนาให้
บรรลุตามปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถาบัน
สมศ.16.1 ผลการพัฒนา
สถาบันตามปรัชญา ปณิธาน
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
สถาบัน
สมศ.16.2 ผลการพัฒนา
บัณฑิตให้เกิดอัตลักษณ์ตาม
ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของสถาบัน

3.51
คะแนน

4.33 คะแนน

สมศ.17 ผลการพัฒนาตาม
จุดเน้นและจุดเด่นของสถาบัน

5 ข้อ

5 ข้อ

ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินบัณฑิตระดับ
ปริญญาโทและปริญญา
4.33 คะแนน
เอกที่ได้รับการประเมิน
คุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์
5

คะแนน

4

คะแนน

5

สาหรับ สถาบันกลุ่ม ง
และ การเลือกคานวณ
คะแนน แบบค่าร้อยละของ
อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก

5

สาหรับ สถาบันกลุ่ม ง
และ การเลือกคานวณ
คะแนน แบบค่าร้อยละของ
อาจารย์ประจาที่มี
ตาแหน่งทางวิชาการ

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
สกอ.2.1 ระบบและกลไกการ
พัฒนาและบริหารหลักสูตร
สกอ.2.2 อาจารย์ประจาที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก

สกอ.2.3 อาจารย์ประจาที่
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

SAR2553

6 ข้อ

ป.เอก
ร้อยละ 70

6 ข้อ
154.50
179.50

ร้อยละ 86.07

78.50
ศ. และ
รศ.
ร้อยละ 40

179.50

ร้อยละ 43.733
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ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ์
(% หรือสัดส่วน)

คะแนนการ
ประเมิน

หมายเหตุ

สกอ.2.4 ระบบการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน

7 ข้อ

7 ข้อ

5

คะแนน

สกอ.2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้

7 ข้อ

7 ข้อ

5

คะแนน

สกอ.2.6 ระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอน

7 ข้อ

6 ข้อ

4

คะแนน

สกอ.2.7 ระบบและกลไกการ
พัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
ตามคุณลักษณะ

6 ข้อ

6 ข้อ

5

คะแนน

สกอ.2.8 ระดับความสาเร็จ
ของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา

5 ข้อ

5 ข้อ

5

คะแนน

-

สถาบันไม่ประเมินตัวบ่งชี้
คะแนน สมศ. 1 เนื่องจากไม่มี
บัณฑิตระดับปริญญาตรี

สมศ.1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานทาหรือประกอบอาชีพ
ร้อยละ อิสระภายใน 1 ปี
สมศ.2 คุณภาพของบัณฑิต
ปริญญาตรี โท และเอก ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ

- ข้อ

4.00
คะแนน

สมศ.3 ผลงานของผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทที่ ร้อยละ 50
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

4.40 คะแนน
20
2133.00

สมศ.4 ผลงานของผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกที่ ร้อยละ 25
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
สมศ.14 การพัฒนาคณาจารย์ ค่าดัชนี
6.00

ร้อยละ 0.938

ผลประเมินความพึงพอใจ
นายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จ
4.40 คะแนน
การศึกษาระดับปริญญา
โท เอก ตามกรอบ TQF
ใช้ค่าน้าหนักตามประกาศ
0.188 คะแนน ปรับเกณฑ์ สมศ. วันที่
23 สิงหาคม 2554

6.50
43.00
1,134.5
179.50

ร้อยละ 15.116 1.512 คะแนน
ค่าดัชนี
6.32
คุณภาพ

5

คะแนน

5

คะแนน

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
สกอ.3.1 ระบบและกลไกการ
ให้คาปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร
SAR2553

7 ข้อ

7 ข้อ
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ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

สกอ.3.2 ระบบและกลไกการ
ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

ผลลัพธ์
(% หรือสัดส่วน)

คะแนนการ
ประเมิน

6 ข้อ

6 ข้อ

5

คะแนน

สกอ.4.1 ระบบและกลไกการ
พัฒนางานวิจัยหรือ งาน
สร้างสรรค์

7 ข้อ

7 ข้อ

5

คะแนน

สกอ.4.2 ระบบและกลไกการ
จัดการความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์

4 ข้อ

6 ข้อ

5

คะแนน

หมายเหตุ

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย

สกอ.4.3 เงินสนับสนุน
คะแนนตัวบ่งชี้ 4.3 ระดับ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 300,000
สถาบัน คิดเฉลี่ยจาก
816,052.73 บาท/คน 5.00 คะแนน
150,562,651
ต่อจานวนอาจารย์ประจาและ บาท/คน
คะแนน ตัวบ่งชี้ 4.3 ของ
นักวิจัยประจา
8 คณะ 1 สานัก
184.50
สมศ.5 งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่

ค่าเฉลี่ยของคะแนน ตัวบ่งชี้ สมศ.5
ของ 8 คณะ 1 สานัก

สมศ.6 งานวิจัยที่นาไปใช้
ประโยชน์

ร้อยละ 20

สมศ.7 ผลงานวิชาการ ที่
ได้รับการรับรองคุณภาพ

ร้อยละ 10

102.00
184.50
40.50
184.50

4.79 คะแนน

ร้อยละ 55.285

5

คะแนน

ร้อยละ 21.951

5

คะแนน

สาหรับทุกกลุ่มสาขาวิชา
สาหรับทุกกลุ่มสาขาวิชา

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
สกอ.5.1 ระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแก่สังคม

5 ข้อ

5 ข้อ

5

คะแนน

สกอ.5.2 กระบวนการบริการ
ทางวิชาการให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม

5 ข้อ

5 ข้อ

5

คะแนน

สมศ.8 ผลการนา ความรู้และ
ประสบการณ์จาก การให้บริการ
ร้อยละ 30
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน หรือการวิจัย
สมศ.9 ผลการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก
SAR2553

สาหรับทุกกลุ่มสาขาวิชา
89.00

ร้อยละ 84.762

5

คะแนน

5 ข้อ

5

คะแนน

105.00

5 ข้อ
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ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ์
(% หรือสัดส่วน)

สมศ.18 ผลการชี้นาและ/หรือ
แก้ปัญหาสังคมใน ด้านต่างๆ
ของสถาบัน
18.1 ประเด็นที่ 1
5 ข้อ
คุณธรรม จริยธรรม
18.2 ประเด็นที่ 2
5 ข้อ
เศรษฐกิจ
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สกอ.6.1 ระบบและกลไกการ
5 ข้อ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สมศ.10 การส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านศิลปะและ
4 ข้อ
วัฒนธรรม
สมศ.11 การพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
5 ข้อ
และวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

คะแนนการ
ประเมิน

5 ข้อ

5

คะแนน

5 ข้อ

5

คะแนน

6 ข้อ

5

คะแนน

5 ข้อ

5

คะแนน

5 ข้อ

5

คะแนน

สกอ.7.1 ภาวะผู้นาของสภา
สถาบันและผู้บริหารทุกระดับ
ของสถาบัน

7 ข้อ

7 ข้อ

5

คะแนน

สกอ.7.2 การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันเรียนรู้

5 ข้อ

5 ข้อ

5

คะแนน

สกอ.7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการตัดสินใจ

5 ข้อ

5 ข้อ

5

คะแนน

สกอ.7.4 ระบบบริหารความ
เสี่ยง

6 ข้อ

6 ข้อ

5

คะแนน

สมศ.12 การปฏิบัติตาม
4 คะแนน
บทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน

5.00 คะแนน

5.00 คะแนน

สมศ.13 การปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
สถาบัน

4.91 คะแนน

4.91 คะแนน

4 คะแนน

หมายเหตุ

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
สกอ.8.1 ระบบและกลไก
การเงินและงบประมาณ

SAR2553
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7 ข้อ
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5

คะแนน
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ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ์
(% หรือสัดส่วน)

คะแนนการ
ประเมิน

หมายเหตุ

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
สกอ.9.1 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน

9 ข้อ

9 ข้อ

5

คะแนน

สมศ.15 ผลประเมิน การ
4.91
4.51
ประกันคุณภาพภายในรับรอง
4.91 คะแนน 4.91 คะแนน
1.00
คะแนน
โดยต้นสังกัด
องค์ประกอบที่ 10 อัตลักษณ์และจุดเน้น จุดเด่น
(อัตลักษณ์) 10.1 ระบบและ
กลไกการพัฒนานักศึกษาให้
5 ข้อ
5 ข้อ
5 คะแนน
เป็นบัณฑิตที่มีภาวะผู้นา มี
ความรู้คู่คุณธรรม
(เอกลักษณ์) 10.2 ระบบและ
กลไกในการพัฒนาสิ่งอานวย
ความสะดวกทางการศึกษาที่
5 ข้อ
5 ข้อ
5 คะแนน
เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
องค์ประกอบที่ 99 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล สถานศึกษา 3D
สกอ. 99.1 การบริหารจัดการ
5 ข้อ
5 ข้อ
5 คะแนน
สถานศึกษา 3 ดี (3D)
สกอ. 99.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียน
ตามนโยบาย 3 ดี (3D) มี
ความรู้ เจตนคติที่ดี ตลอดจน 3 ข้อ
3 ข้อ
5 คะแนน
เกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ทั้ง 3 ด้าน
ไม่รวมตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
คะแนนเฉลี่ยทั้ง 9 องค์ประกอบ
4.91 คะแนน จุดเน้น จุดเด่น และ 3D
(เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ.)
ไม่รวมตัวบ่งชี้ที่ 1
คะแนนเฉลี่ยทั้ง 9 องค์ประกอบ
4.09 คะแนน
(เฉพาะตัวบ่งชี้พื้นฐาน ตัวบ่งชี้ สมศ. 1-11)
ไม่รวมตัวบ่งชี้ที่ 1
คะแนนเฉลี่ยทั้ง 9 องค์ประกอบ
4.48 คะแนน
(เฉพาะตัวบ่งชี้ สมศ.)
คะแนนเฉลี่ยทั้ง 9 องค์ประกอบ
(รวมตัวบ่งชี้ สกอ.และ สมศ.)
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4.59 คะแนน

ไม่รวมตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
จุดเน้น จุดเด่น และ 3D
และไม่นาตัวบ่งชี้ สมศ. 1
และ 15 มาคานวณ
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ตาราง ป2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ ประจาปีการศึกษา 2553
องค์ประกอบ
1 ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์ และแผน
2 การผลิตบัณฑิต

ปัจจัย
นาเข้า
-

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ผลผลิตหรือ
กระบวนการ
ผลลัพธ์
5.00
-

รวม

ผลการ
ประเมิน

5.00

ดีมาก

5.00

4.50

5.00

4.75

ดีมาก

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

-

5.00

ดีมาก

5 การบริการวิชาการแก่
สังคม
6 การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
7 การบริหารและการ
จัดการ
8 การเงินและงบประมาณ

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

5.00

4.89

5.00

4.91

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

3 กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา
4 การวิจัย

ผลการประเมิน
หมายเหตุ
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หมายเหตุ

เฉพาะ สกอ.
จานวน 23
ตัวบ่งชี้

ผลการประเมิน แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ
1. 0.00 – 1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 4. 3.51 – 4.00 การดาเนินงานระดับดี
2. 1.51 – 2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
5. 4.01 – 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก
3. 2.51 – 3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้

263

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ตาราง ป3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา2553
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
กระบวนการ

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์

รวม

ผลการ
ประเมิน

-

-

5.00

5.00

ดีมาก

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

5.00

4.78

-

4.85

ดีมาก

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

5.00

4.89

5.00

4.91

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

มาตรฐานการอุดมศึกษา

ปัจจัย
นาเข้า

มาตรฐานที่ 1 ด้าน
คุณภาพบัณฑิต
มาตรฐานที่ 2 ด้านการ
บริหารจัดการอุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ก
ด้านธรรมาภิบาลของการ
บริหารการอุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ข
ด้านพันธกิจของการ
บริหารการอุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการ
สร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่ง
การเรียนรู้
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ
ผลการประเมิน

หมายเหตุ

เฉพาะ สกอ.
จานวน 23
ตัวบ่งชี้

ตาราง ป4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหาร ประจาปีการศึกษา 2553
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
กระบวนการ

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์

รวม

ผลการ
ประเมิน

-

4.83

5.00

4.86

ดีมาก

5.00

4.89

-

4.90

ดีมาก

3. ด้านการเงิน

5.00

5.00

-

5.00

ดีมาก

4. ด้านบุคลากรการเรียนรู้
และนวัตกรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ

5.00

5.00

-

5.00

ดีมาก

5.00

4.89

5.00

4.91

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

มุมมองด้านบริหารจัดการ

ปัจจัย
นาเข้า

1. ด้านนักศึกษาและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
2. ด้านกระบวนการภายใน

ผลการประเมิน
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หมายเหตุ

เฉพาะ สกอ.
จานวน 23
ตัวบ่งชี้
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ตาราง ป5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2553
มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
รวม

ผลการ
ประเมิน

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา
1) ด้านกายภาพ
5.00
-

5.00

ดีมาก

2) ด้านวิชาการ

5.00

4.33

-

4.60

ดีมาก

3) ด้านการเงิน

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

4) ด้านการบริหารจัดการ

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

4.85

ดีมาก

2. มาตรฐานด้านการดาเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
1) ด้านการผลิตบัณฑิต
5.00
5.00

5.00

ดีมาก

2) ด้านการวิจัย

ปัจจัย
นาเข้า

ผลผลิตหรือ
กระบวนการ
ผลลัพธ์

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 1

5.00

5.00

-

5.00

ดีมาก

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 2

5.00

ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ

5.00

4.89

5.00

4.91

ดีมาก

ผลการประเมิน

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

3) ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม
4) ด้านการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
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หมายเหตุ

เฉพาะ สกอ.
จานวน 23 ตัว
บ่งชี้
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4.5 จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2553
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. สถาบันมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมใน การจัดทาแผน ทาให้มีความผูกพันในความสาเร็จของ
เป้าหมายในแผน
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
แนวปฏิบัติที่ดี
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีความพร้อมในบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการ 1. พัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
จัดการเรียนการสอน มีห้องสมุดที่ทันสมัย มีบริการสิ่ง
อาเซียน
อานวยความสะดวกที่จาเป็นอื่นๆ แก่นักศึกษา มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
2. มีการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ โดยการจัดประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ โดยให้นักศึกษาได้มีโอกาสใน
การเข้าร่วมประชุมด้วย
3. มีทุนส่งเสริมการศึกษา ทั้งนักศึกษาในและต่างประเทศ
ในทุกระดับ
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. นักศึกษา แผน ก มีจานวนน้อยกว่าเกณฑ์
1. ควรมีมาตรการส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนแผน ก (ทา
มาตรฐาน (ร้อยละ 30 ของจานวนนักศึกษาทั้งหมด วิทยานิพนธ์) มากขึ้น อย่างเป็นรูปธรรม
ทุกระดับการศึกษา)
แนวปฏิบัติที่ดี
มีห้องสมุดที่มีความทันสมัยและส่งเสริมการเรียนรู้
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. การจัดกิจกรรมนักศึกษาได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม 1. ควรพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาภาคปกติ
จากสถาบันอย่างเต็มที่
และภาคพิเศษ และระหว่างคณะ โดยสนับสนุนให้มี
กิจกรรมที่เป็นการเชื่อมความสามัคคีระหว่าง
นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษให้มากขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
แนวปฏิบัติที่ดี
-
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. คณาจารย์มีศักยภาพสูงในการทาวิจัย ผลงานวิจัยมี
1. ควรหาแนวทางส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษา
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ปริญญาเอกตีพิมพ์ บทความวิจัยในวารสารที่มีค่า
2. คณาจารย์ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากภายนอกสถาบันเป็น
น้าหนักสูง (ปัจจุบันตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่าน้าหนัก
จานวนเงินที่สูงมาก (เฉลี่ยประมาณ 800,000 บาท ต่อ
สูง 0.75-1.00 เพียง 20 %)
คนต่อปี)
2. ควรหาแนวทางยกระดับคุณภาพวารสารของสถาบัน
3. สถาบันให้การสนับสนุนการวิจัยอย่างเต็มที่ มีกองทุน
ให้อยู่ในฐานข้อมูลสากล หรือได้ค่าน้าหนักคุณภาพที่
ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย จัดสรรทุนวิจัยสาหรับ
สูงขึ้น
คณาจารย์และนักศึกษา ทุนสาหรับตีพิมพ์เผยแพร่ และ
ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ฯลฯ
4. มีวารสารวิชาการของสถาบันจานวน 10 ฉบับรองรับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการของนักศึกษา
และคณาจารย์
5. มีฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นที่เพียงพอครอบคลุมครบทุก
สาขาวิชา
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
แนวปฏิบตั ิที่ดี
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีการกาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการวิชาการ 1. ควรกาหนดเป้าหมายของแผนบริการวิชาการที่
อย่างเป็นระบบ และมีการจัดโครงสร้าง เพื่อเป็นกลไกใน
แสดงผลสาเร็จของการนาความรู้และประสบการณ์
การขับเคลื่อนภารกิจ โดยเฉพาะคือ สานักฝึกอบรมและ
จากการให้บริการวิชาการมาใช้ ในการเรียนการสอน
ศูนย์บริการวิชาการ
และวิจัยโดยกาหนดเป้าหมายเป็นจานวนหนังสือ
2. คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ทา
ตารา รายวิชาที่ปรับปรุง รายวิชาที่เปิดใหม่ หรือ
ให้ได้รับเชิญ และมีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่
โครงการวิจัยใหม่ให้ชัดเจน
สาธารณชน
2. ควรพิจารณาให้มีการบริการวิชาการในลักษณะให้
เปล่า และเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
สังคม โดยใช้ความเก่ง หรือความเชี่ยวชาญของ
สถาบัน ในเรื่องของ “พัฒนบริหารศาสตร์”
ตัวอย่างเช่น การร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จน
เกิดเป็นองค์กรต้นแบบที่ดีของสังคม เป็นต้น
จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

-

แนวปฏิบัติที่ดี
-
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องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีการบูรณาการกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับ
1. ควรส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น ใน
ภารกิจอื่นๆ และมีการจัดกิจกรรมในระดับชาติ
โครงการประกวดในระดับชาติ
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
แนวปฏิบัติที่ดี
มีการจัดประกวดภาพวาด ภาพถ่าย และนาภาพมาแสดงในห้องสมุด และในที่ต่างๆ ภายในสถาบัน
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และการบริหารจัดการในเชิงรุกที่
1. สถาบันควรสื่อสารกับบุคลากรทั้งองค์กรถึงทิศทาง
เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม มีความโปร่งใส
ของการก้าวสู่ WORLD CLASS UNIVERSITY อย่าง
2. สถาบันมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการ
เป็นขั้นตอน และมีความชัดเจน
ปฏิบัติงาน การบริหารและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ 2. ควรปลูกฝังค่านิยมร่วม ทั้ง 6 ตัว อย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีของ
องค์กร
3. ควรบูรณาการระบบสารสนเทศระบบต่าง ๆ เข้า
ด้วยกัน เพื่อลดภาระและความผิดพลาดในการป้อน
ข้อมูลที่ซ้าซ้อนของบุคลากร
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
แนวปฏิบัติที่ดี
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. สถาบันมีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน วิเคราะห์ และติดตาม
การใช้เงินงบประมาณอย่างใกล้ชิด
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
แนวปฏิบัติที่ดี
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีการพัฒนาและจัดทาคู่มือเพื่อเป็นแนวทางการประกัน 1. ควรทดลองใช้และติดตามผล เพื่อนามาพัฒนาคู่มือ
คุณภาพการศึกษา ทั้งในส่วนของสถาบันและคณะ/
ให้สามารถใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
สานัก
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
แนวปฏิบัติที่ดี
-
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องค์ประกอบที่ 10 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. สถาบันพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกทางการศึกษาที่เอื้อ 1. ควรปรับปรุงระบบเอกสารและการสื่อสาร สาหรับ
ต่อการเรียนรู้อย่างครบถ้วน เช่น สานักบรรณสารการ
นักศึกษาต่างชาติ เช่น ใบสาคัญรับเงิน เอกสาร
พัฒนา
ประกาศต่างๆ ทั้งบนบอร์ดประกาศ และเว็บไซด์
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
แนวปฏิบัติที่ดี
-
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