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 ความเป็นมา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2509 เพื่อสนองแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในการพัฒนาผู้มีความรู้ด้านการบริหารและด้านเศรษฐกิจ
เพื่ อช่ วยพัฒนาประ เทศ นับจากเริ่ มก่อตั้ งถึ งปั จจุบัน  สถาบันด ารงความเป็น
สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงด้านการบริหารการพัฒนา ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันได้
ปฏิบัติงานในระดับบริหารกระจายตามหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้สร้าง
ชื่อเสียงและเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมไทย พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดสร้างขึ้นในสมัยของ 
ศ.ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อให้บุคลากร
ของสถาบันและอนุชนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจในสถาบันที่เป็นแหล่งความรู้และเป็นแหล่ง
เชื่อมโยงสถาบันกับสังคม และเป็นการสะท้อนเกียรติภูมิและพัฒนาการของสถาบันที่ด าเนิน
มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ด าเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนกันยายน ปีพ.ศ. 2555 แล้วเสร็จใน
เดือนพฤษภาคมปีพ.ศ. 2556 มีพื้นที่จัดแสดงทั้งสิ้น 216 ตร.ม. ณ บริเวณชั้น 2 อาคาร
นราธิปพงศประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

 

 วัตถุประสงค์                                                                       
1. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดลุยเดชในด้านการศึกษา 
2. เพื่อให้สังคมเห็นบทบาทของสถาบันกับการพัฒนาประเทศตั้งแต่อดตีถึงปัจจุบัน 
3. เพื่อเป็นพื้นที่จัดแสดงเอกสารและหลักฐานทีส่ะทอ้นถึงเกียรติภมูิของสถาบันในการมี
ส่วนร่วมพัฒนาประเทศ 
 

  กลุ่มเป้าหมาย                                                                 
1. คณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์และนักวิจัย                                                                 
2. นักศึกษาของสถาบันฯ และผูท้ี่สนใจจะศึกษาต่อ                                                                
3. บุคคลทั่วไป 
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  วิธีการน าเสนอ                                                                       

พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ ( Learning Museum )                                                      

 ด้านเนื้อหาสาระ มีการเรียงร้อยเรื่องราวทั้งหมดให้มีความต่อเนื่องกัน ผ่านการ
คัดเลือกหัวข้อที่มีความส าคัญและโดดเด่นมาน าเสนอ มีการค านึงถึงระดับความยาก
ง่ายและความเหมาะสมของหัวข้อให้ทันกับยุคสมัย ทั้งยังคงไว้ซึ่งเนื้อหาเชิงลึก
ส าหรับผู้ที่สนใจในการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์  
 

 ด้านเทคนิคการจัดแสดง สร้างสรรค์ด้วยวิธีที่ให้ทั้งความรู้และความบันเทิง นอกจาก
การบอกเล่าเรื่องราวที่ครบถ้วนสมบูรณ์คือการสร้างอารมณ์ร่วมตามวัตถุประสงค์
ของพิพิธภัณฑ์ นอกจากนั้นสื่อจัดแสดงต่างๆ ต้องมีการค านึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้
เข้าชมและความสะดวกต่อการใช้งานเป็นหลัก ( User – Friendly ) 
 
 

 แนวคิดในการน าเสนอ 
 

จากการพิจารณาถึงคติพจน์ในตราสัญลักษณ์ของสถาบันที่ว่า นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา 
แปลว่า ไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญา ประกอบกับปรัชญาของสถาบันที่ต้องการสร้าง
ปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง ( Wisdom for Change ) สรุปได้ว่าปัญญาเท่ากับแสงสว่าง 
ซึ่งจะพัฒนาชีวิต สังคมและสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศ ท าให้ได้แนวคิดในการ
ออกแบบและน าเสนอโครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คือ 
แสงสว่างน าการเปลี่ยนแปลง ซึ่งแนวคิดนี้จะถูกใช้ในการออกแบบทั้งด้านเนื้อหาสาระ 
การตกแต่งกราฟิก เทคนิคการน าเสนอ รวมทั้งการออกแบบพื้นที่และระบบแสงสว่าง 
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 ล าดับการน าเสนอ 

ห้องจัดแสดงที ่1 แสงพระราชปณิธาน                                                                
น าเสนอพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รัชกาลที่ 9 อันเป็นที่มาของการก่อตั้งสถาบันและบุคคลส าคัญผู้มีส่วนร่วมในการริเริ่ม       
และบุกเบิก ทั้งความร่วมมือจากต่างประเทศ โดยเฉพาะนายเดวิด รอกกิเฟลเลอร์           
ดร.สเตซีย์ เมย์และมูลนิธิฟอร์ด จนก่อก าเนิดเป็นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์         

เทคนิคการน าเสนอ :  เกริ่นน าที่มาของพิพิธภัณฑ์ด้วยวิดีทัศน์ประกอบเพลง ก่อนน าเสนอ
ประวัติการก่อตั้งและบุคคลผู้มีส่วนร่วมผ่านวัตถุจัดแสดงจริงใน Transparent Display  
 

ห้องจัดแสดงที่ 2 จุดประกายทางปัญญา 
 

น าเสนอประวัติศาสตร์ของสถาบันควบคู่ไปกับประวัติศาสตร์ของสังคมไทยเพื่อให้
เห็นบทบาทส าคัญของสถาบันในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศตลอด 50 ปีที่ผ่านมา 
ตลอดจนภารกิจในปัจจุบันเพื่อการเป็นสถาบันการศึกษาแห่งอนาคต 
 

เทคนิคการน าเสนอ :  น าเสนอวิดีทัศน์ในห้องฉายภาพยนตร์ประกอบเทคนิค Laser Show  
พร้อมวัตถุจัดแสดงใน LED Glass Box และ Interactive Telephone เพื่อให้ผู้ชมสืบค้น
เรื่องราวของแต่ละทศวรรษตามความสนใจมากกว่า 20 เรื่อง 
 
ห้องจัดแสดงที่ 3 พัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลง                                                                   

น าเสนอแนวคิดด้านการพัฒนาสถาบันของอธิการบดีในแต่ละยุค ประกอบวิสัยทัศน์
พันธกิจ สมรรถนะหลักและค่านิยมร่วม รวมทั้งข้อมูลทั่วไปเพื่อการท าความรู้จักสถาบัน
อย่างรอบด้าน 
 

เทคนิคการน าเสนอ : น าเสนอวิดีทัศน์บนผนัง ผู้ชมเรียนรู้แนวคิดของอธิการบดีและ
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในจอสัมผัส ( Touchscreen ) ก่อนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่าน
แบบสอบถาม 
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 เค้าโครงเนื้อหา 
 

  ภาพที่ 1 ทัศนียภาพทางประตูดา้นหน้าของพิพิธภัณฑ ์

 

ห้องจัดแสดงที่ 1 แสงพระราชปณิธาน        
วัตถุประสงค์ : ผู้ชมซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณและเห็นพระราชปณิธานด้านการศึกษา 
เพื่อการพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 
 

Mood and Tone : มีความหวัง 
เทคนิคการจัดแสดง :  

 1.1 บอร์ดกราฟิกแสดงคติพจน์ของสถาบัน ( Introduction )  
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 1.2 บอร์ดกราฟิกแสดงหัวข้อหลัก แสงพระราชปณิธาน และวิดีทศัน์
ประกอบเพลง “ปณิธานของพ่อ” ความยาว 3 นาที เทคนิคการฉายภาพ        
บนบอร์ดกราฟิกด้วยระบบเซนเซอร์ตรวจจับการเคลือ่นไหวของผู้ชม                      
( Projection on Graphic Panel Synchronized with Sensor ) 

 1.3 วิดีทัศน์แสดงประวตัิการก่อตั้งสถาบัน ความยาว 3 นาที                                    
เทคนิคการฉายภาพบนบอร์ดกราฟิกด้วยระบบเซนเซอร์ตรวจจับการ
เคลือ่นไหวของผู้ชม ( Projection on Graphic Panel Synchronized     
with Sensor )  **ใช้การจัดแสดงเดิมของพพิิธภัณฑ์                  

 1.4 ภาพบุคคลส าคัญผูม้ีส่วนก่อตั้งสถาบันในจอสัมผัส ( Touchscreen ) 
    **ใช้การจัดแสดงเดิมของพพิิธภณัฑ์                                                                  

 1.5 ตัวอยา่งปริญญาบัตรจัดแสดงใน Transparent Display                                
**ใช้การจัดแสดงเดิมของพิพธิภัณฑ์                                                               

 1.6 ศิลาฤกษ์จัดแสดงในตู้กระจก **ใช้การจัดแสดงเดิมของพิพิธภัณฑ์                  

 

 ภาพที่ 2 ทัศนียภาพห้องจัดแสดงที่ 1 แสงพระราชปณิธาน 
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เนื้อหาสาระ :  

1. พระราชปณิธาน                                                                                       
จากพระราชปณิธานก่อก าเนิดสถาบันเพ่ือการพัฒนาประเทศ                                               

“ ตามที่อธิการบดีกล่าวถึงการจัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่ามีความเกี่ยวข้อง
กับข้าพเจ้านั้น ขอกล่าวเสริมว่าเดิมทีข้าพเจ้าตั้งข้อคิดเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศไว้ว่าการ
ท าโครงการพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆ จะต้องอาศัยใช้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นหลัก และจะต้องใช้นัก
สถิติที่มีความรู้ความสามารถขั้นสูงเป็นผู้ปฏิบัติ ในประเทศไทยนั้นนักสถิติดังกล่าวยังหาได้
น้อย ถ้าจะหาให้ได้เพียงพอก็จะต้องส่งนักสถิติออกไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ให้เขามีโอกาส
เข้าศึกษาเพิ่มเติมและน าวิชาความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เมื่อได้แสดงความคิดนี้แก่นัก
เศรษฐกิจส าคัญของไทยคือหม่อมหลวงเดชสนิทวงศ์ หม่อมหลวงเดชสนิทวงศ์ก็สนับสนุน
ความคิดนั้น ต่อมาข้าพเจ้าได้แสดงความคิดนี้แด่นายเดวิด รอกกิเฟลเลอร์  ให้ความเห็นว่า 
น่าจะให้ผู้เชี่ยวชาญมาส ารวจภาวะเศรษฐกิจและมาท าการสอนในประเทศไทยจะได้
ประโยชน์ยิ่งกว่าส่งออกไปต่างประเทศ แล้วนายเดวิด รอกกิเฟลเลอร์เลือกเฟ้นหานัก
เศรษฐกิจและนักบริหารที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาคือ ดอกเตอร์ สเตซี เมย์ 
เข้ามาพบข้าพเจ้าและมาส ารวจแล้วท ารายงานเสนอว่ารัฐบาลควรจะด าเนินการอย่างไร   
ในการจัดตั้งสถาบันการศึกษาที่ต้องการที่สุด เมื่อรัฐบาลรับไปด าเนิ นการก็ได้รับความ
ร่วมมือช่วยเหลือจากมูลนิธิฟอร์ดอีกทางหน่ึงและตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นี้ขึ้น
ได้ส าเร็จ เป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูง เพื่ออบรมวิชาเศรษฐกิจ ตลอดจนวิชาการบริหาร 
ส าหรับผู้ที่มีหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ นับเป็นความส าเร็จที่น่ายินดียิ่ง  ”
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

 

เนื้อเพลง : ปณิธานของพ่อ 

ให้คนที่เคยสิ้นหวังเกิดพลังได้ด้วยปัญญา  ให้คนได้เรียนรูค้่าการพฒันาตน                
ด้วยปรัชญาของพ่อที่ก่อรากฐานให้ปวงชน  ท าให้ชาวไทยทุกคนมีวชิาการ                       
ความรู้จะชี้น าท าให้ก้าวไป      ทางเดินจะเป็นเช่นไรอยู่ที่การศึกษา  
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เราจะสืบสานปณิธานทีพ่่อตั้งใจ   จะพัฒนาให้ประเทศไทยก้าวไกลไปด้วยปัญญา 
จะถ่ายทอดความรูสู้่ทุกแห่ง   ด้วยแสงจากสายพระเนตรที่ส่องมา                                      
ต่อสานพัฒนาให้ปัญญาเพื่อปวงชน  

อาชีพและการศึกษาจะน ามาซึ่งความอยู่ดี      ความรู้ยอ่มสร้างวิถี ชาวไทยให้มั่นคง         
ทุกค าสอนของพ่อทรงกอ่รากฐานให้ปวงชน    เราจะอยู่เพื่อด ารง ด ารพิระองคท์่าน   

ความรู้จะชี้น าท าให้ก้าวไป    ทางเดินจะเป็นเช่นไรอยู่ที่การศึกษา                                    
เราจะสืบสานปณิธานทีพ่่อตั้งใจ   จะพัฒนาให้ประเทศไทยก้าวไกลไปด้วยปัญญา 
จะถ่ายทอดความรูสู้่ทุกแห่ง   ด้วยแสงจากสายพระเนตรที่ส่องมา                              
ต่อสานพัฒนา ให้ปัญญาเพื่อปวงชน  

เนื้อร้อง-ท านอง : นราธปิ ปานแร่                                                                                          
ขับร้อง : เมธี อรุณ ( เมธี ลาบานูน )                                                                              
อ านวยการผลิตโดย : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( NIDA ) 

 

ตัวอย่างบทวิดีทัศน์เรื่อง “ปณิธานของพ่อ”  

วินาท ี พระบรมฉายาลกัษณ์ เสียงเพลง 
1-10 

 

ให้คนที่เคยสิ้นหวังเกิดพลังได้ด้วย
ปัญญา ให้คนได้เรียนรูค้่าการ
พัฒนาตน  
 

11-20 

 

ด้วยปรัชญาของพ่อที่ก่อรากฐาน  
ให้ปวงชน ท าให้ชาวไทยทุกคนมี
วิชาการ 
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วินาท ี พระบรมฉายาลกัษณ์ เสียงเพลง 
21-30 

 

ความรู้จะชี้น าท าให้ก้าวไป 
ทางเดินจะเป็นเช่นไรอยู่ที่
การศึกษา 

31-40 

 

เราจะสืบสานปณิธานทีพ่่อตั้งใจ 
จะพัฒนาให้ประเทศไทยก้าวไกล
ไปด้วยปัญญา 

41-50 

 

จะถ่ายทอดความรูสู้่ทุกแห่ง    
ด้วยแสงจากสายพระเนตรที่     
ส่องมา                                       

51-60 

 

ต่อสานพัฒนาให้ปัญญาเพื่อปวงชน 

 

2. ประวัติการก่อตั้งสถาบัน    

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2509 
ด้วยความช่วยเหลือเบื้องต้นจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรม
วิเทศสหการ มูลนิธิฟอร์ดและ Midwest University Consortium for International 
Affairs ( MUCIA ) โดยโอนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ งาน
ฝึกอบรมส่วนหนึ่งของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ งานฝึกอบรมและงาน
สอนส่วนหน่ึงของส านักงานสถิติแห่งชาติมาเป็นกิจกรรมหนึ่งของสถาบัน 
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3. บุคคลที่มสี่วนร่วมในการก่อตั้ง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระทัยในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นพิเศษ เมื่อราว 
พ.ศ. 2503 ได้ทรงปรารภกับนายเดวิด รอกกิเฟลเลอร์ ถึงเรื่องที่จะปรับปรุงการสถิติของ
ชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศและในที่สุดได้มีการจัดท าโครงการ
เสนอรัฐบาลโดยให้ตั้ง Graduate Institute of Development Administration ( GIDA ) 
ขึ้น ต่อมารัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดตั้งสถาบันสอนวิชาการบริหารเกี่ยว 
กับการพัฒนาประเทศ โดยได้น าโครงการ GIDA ของด็อกเตอร์สเตซี เมย์ มาศึกษาและได้
เสนอมติของที่ประชุมคณะกรรมการต่อคณะรัฐมนตรีว่าควรจะตั้งสถาบันพัฒนาการบริหาร 
( Institute of Development Administration ) โดยด าเนินการสอนในขั้นปริญญาโท
และเอก การศึกษาฝึกอบรมและการวิจัย ต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ ( NIDA ) รากฐานของความคิดในการก่อตั้งสถาบันและส่วนส าคัญที่น าไป
ประกอบเป็นสถาบัน ได้แก่ 

1) พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านทางตัวแทนขององค์การพัฒนา
เอกชนต่างประเทศ เช่น นายเดวิด รอกกิเฟลเลอร์ ( David Rockefeller ) ดร.สเตซี  
เมย์  ( Dr. Stacy May ) และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายไทย เช่น ม.ล.เดช สนิทวงศ์ 
 

2) ข้อเสนอของนายบุญชนะ อัตถากร เมื่อครั้งด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ.2505 เห็นว่าควรให้มีการจัดต้ังสถาบันพิเศษ
เรียกว่า Institute of Development Administration โดยรวมการสอนวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ การอบรมข้าราชการสอนวิชาพัฒนาเศรษฐกิจ การสอนวิชาสถิติ
และเริ่มสอนวิชาการบริหารวิสาหกิจเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่ง 
 

3) ข้อเสนอของนายอ านวย วีรวรรณ ในการก่อตั้ งโครงการบัณฑิตศึกษาทาง
บริหารธุรกิจที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ( จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ) ฝ่ายเศรษฐกิจและ
การคลังเพื่อสนองความต้องการของธุรกิจเอกชนที่ก าลังเริ่มขยายตัวตามเป้าหมาย
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่ได้รับอิทธิพลจากแนวความคิดระบบเศรษฐกิจแบบผสม
ค่อนไปทางเสรีนิยม ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชน การพัฒนาอุตสาหกรรมและ
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจตามแนวทางของธนาคารโลก 
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4) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีส่วนร่วมในการจัดตั้งสถาบัน
เนื่องจากบุคลากรของคณะมีบทบาทในองค์รวม เช่นในการประชุมของสถาบัน IIAS 
ณ กรุงเวียนนา เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2505 ดร.อาษา เมฆสวรรค์ได้ร่วมเดินทาง
ไปและเขียนบทความเรือ่ง “การบริหารการพัฒนา” อาจารย์อีกท่านหนึ่งคือ ดร.อมร 
รักษาสัตย์ก็ได้ตีพิมพ์บทความเรื่อง “พัฒนา พัฒนาศาสตร์และรัฐประศาสน์พัฒนา” 
เพื่อเผยแพร่เนื่องจากตอนนั้นแนวคิดเรื่องการพัฒนายังไม่เป็นที่รู้จักในสังคมไทย 
 

4. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

“ ท่านทั้งหลายที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ เป็นผู้ที่ได้ชื่อว่ามีความรู้ความสามารถ
สูง จึงเป็นที่หวังของคนไทยทั้งชาติรวมทั้งของข้าพเจ้าด้วย ที่จะได้อาศัยความรู้ความคิด 
สติปัญญาและความสามารถ ในอันที่จะน าพาประเทศชาติให้ก้าวไปสู่ความมั่นคงและความ
สมบูรณ์พูนสุข ขอให้ท่านรับหน้าที่อันมีเกียรตินี้ด้วยความมั่นใจ ตั้งใจและบริสุทธิ์ใจ แล้ว
ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่น้อยใหญ่ให้ลุล่วงไป ด้วยความขยันหมั่นเพียรและด้วยความสุจริต
เที่ยงตรง ทั้งต่อตนเองและต่อประชาชน ” 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2521 การก่อสร้างอาคารส านักบรรณสารการพัฒนา เป็น
ห้องสมุดที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในยุคนั้นและได้เปิดบริการในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2513 
ซึ่งใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกของสถาบัน ต่อมาเมื่อวันที่ 
19 พฤศจิกายน พ.ศ.2513 สถาบันจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 1 ขึ้นในการนี้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระ
ราชด าเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ อาคารส านักบรรณสารการพัฒนา ( ต่อมาได้
ปรับปรุงเป็นหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ) 
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ภาพที่ 3 ทัศนียภาพห้องจัดแสดงที่ 2 จุดประกายทางปัญญา 

 

ห้องจัดแสดงที่ 2 จุดประกายทางปัญญา        

วัตถุประสงค์ : ผู้ชมรู้จกัประวัติศาสตร์ของสถาบันควบคู่ไปกับประวัตศิาสตร์ของสังคมไทย
เพื่อให้เห็นบทบาทในการมีสว่นร่วมพัฒนาประเทศตลอด 5 ทศวรรษทีผ่่านมา ตลอดจน
ภารกิจในปัจจุบันเพื่อการพัฒนาเป็นสถาบันการศึกษาแห่งทศวรรษที่ 6  

Mood and Tone : เห็นความส าคญั 
เทคนิคการจัดแสดง :  

 2.1 บอร์ดกราฟิกแสดงหัวข้อหลัก จุดประกายทางปัญญา และวิดีทัศน์เรื่อง 
“ นิด้าสร้างความรู้คู่ประเทศ ” ความยาว 3 นาที เทคนิคการฉายภาพ        
บนบอร์ดกราฟิกด้วยระบบเซนเซอร์ตรวจจับการเคลือ่นไหวของผู้ชม 
ประกอบการใช้แสงเลเซอร์และวัตถุจัดแสดงในตู้กระจกใส                                        
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( Projection on Graphic Panel Synchronized with Sensor, Laser 
and Object in Glass Box )                                                

 2.2 Interactive Telephone และวิดีทัศนแ์สดงเรื่องราวของทศวรรษที่ 1   
Interactive Telephone และวิดีทศัน์แสดงเรือ่งราวของทศวรรษที ่2  
Interactive Telephone และวิดีทศัน์แสดงเรือ่งราวของทศวรรษที ่3  
Interactive Telephone และวิดีทศัน์แสดงเรือ่งราวของทศวรรษที ่4  
Interactive Telephone และวิดีทศัน์แสดงเรือ่งราวของทศวรรษที ่5  
Interactive Telephone และวิดีทศัน์แสดงเรือ่งราวของทศวรรษที ่6  
**ใช้สื่อวิดีทัศน์เดิมทั้งหมดของพพิิธภัณฑ ์
 

ตัวอย่างบทวิดีทัศน์เรื่อง “ นิด้าสร้างความรู้คูป่ระเทศ ” 

วินาท ี ภาพประกอบ เสียงบรรยาย 

1-10 

 

กึ่งศตวรรษแห่งความภาคภูมิใจ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

11-20 

 

ทศวรรษที่ 1 ยุคแห่งการวางราก 
ฐานการเป็นสถาบันต้นแบบ เกิดหลัก 
สูตรด้านพัฒนบริหารศาสตร์ การสอน
ระดับปริญญาโทและนิด้าโพลท่ีมี     
ชื่อเสียง 

21-30 

 

ทศวรรษที่ 2 ยุคแห่งการพัฒนา
ประเทศด้วยความเป็นเลิศทาง
วิชาการและเทคโนโลยี เกิดศูนย์ 
บริการวิชาการ โครงการNIDA IMET 
และ Tact Awards 
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วินาท ี ภาพประกอบ เสียงบรรยาย 

31-40 

 

ทศวรรษที่ 3 ยุคแห่งการขยายโอกาส
ทางการศึกษา เกิดหลักสูตรนอกเวลา 
สถาบันสิริพัฒนา การสนับสนุน
งานวิจัยและศูนย์ข่าวจีระบุญมาก 

41-50 

 

ทศวรรษที่ 4 ยุคแห่งวิชาการพัฒนา
อย่างยั่งยืน เกิดศูนย์การศึกษาสีคิ้ว 
ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สูตรการ
ปรับค่าไฟและแนวคิดการประกัน
ต้นทุนการผลิต 

51-90 

 

ทศวรรษที่ 5 ยุคแห่งการสร้างปัญญา
เพื่อการเปล่ียนแปลง เกิดโครงการ   
โตไปไมโ่กง หลักสูตรปริญญาเอกและ
วิทยาลัยนานา ชาติ รวมถึงห้องสมุด   
มีชีวิต 

91 -
150 

 

ทศวรรษที่ 6 ยุคแห่งการก้าวสู่      
สถาบันแห่งการศึกษาระดับโลก    
การพัฒนาเพื่อไทยแลนด์ 4.0 เครือ 
ข่ายกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ    
และท้ัง 42 หลักสูตรท่ีเปิดสอน 

151-
180 

 

จากการวางรากฐานแห่งการเป็น    
สถาบันต้นแบบเพื่อพัฒนาประเทศ   
สูอ่นาคตแห่งการเป็นสถาบันการ 
ศึกษาระดับโลก จนวันนี้ นิด้า พร้อม
ยืนหยัดเคียงคู่ชาติเพื่อสนับสนุนให้
เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
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ภาพที่ 4 ทัศนียภาพห้องจัดแสดงที่ 2 จุดประกายทางปัญญา ขณะที่ยังไม่เริม่ฉายวิดีทัศน ์

 

 
ภาพที่ 5 ทัศนียภาพห้องจัดแสดงที่ 2 จุดประกายทางปัญญา ขณะทีแ่สงเลเซอร์ค่อยๆ ปรากฎ 
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ภาพที่ 6 ทัศนียภาพห้องจัดแสดงที่ 2 จุดประกายทางปัญญา ขณะที่เริ่มฉายวดิีทัศน์บนบอร์ดกราฟิก 

 
ภาพที่ 7 ทัศนียภาพห้องจัดแสดงที ่2 จุดประกายทางปัญญา ขณะที่วิดีทัศน์น าเสนอเรื่องราวในทศวรรษต่างๆ 
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ภาพที่ 8 ทัศนียภาพห้องจัดแสดงที ่2 จุดประกายทางปัญญา ขณะที่วิดีทัศน์น าเสนอเรื่องราวครบทั้ง 6 ทศวรรษ  

 

เนื้อหาสาระ :      

   ทศวรรษที่ 1 ( พ.ศ. 2509 – 2518 )                                           
วางรากฐานการเป็นสถาบันต้นแบบ 

ในยุคแรกเริ่มสถาบันสร้างสรรค์ผลงานวิชาการต้นแบบ จัดท าหลักสูตรด้านพัฒน   
บริหารศาสตร์เปิดการเรียนการสอน 4 คณะ ได้แก่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหาร 
ธุรกิจคณะพัฒนาการเศรษฐกิจและคณะสถิติประยุกต์ ซึ่งถือเป็นการเปิดการสอนในระดับ
ปริญญาโทครั้งแรกของประเทศไทย รวมทั้งจัดฝึกอบรมด้านการบริหารการพัฒนา และเริ่ม
ด าเนินการส ารวจความคดิเห็นของประชาชน “ นิด้าโพล ” โดยจัดเป็นการส ารวจประชามติ
เกี่ยวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2518 ซึ่งเป็นการ
ท าโพลครั้งแรกในประเทศไทยที่ใช้ความรู้ทางสถิติ และผลการส ารวจมีความใกล้เคียงกับผล
การเลือกต้ังจริง ท าให้โพลของนิด้าเป็นที่รู้จักอย่างมาก 

 



 

19 
 

                                                                                                                     โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์บณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์  

1.1  14 ตุลาคม ประชาชน ประชาธิปไตย                                                           
ปีพ.ศ. 2510 ประเทศไทยตกอยู่ภายใต้การปกครองระบอบเผด็จการ มีการสืบทอด

อ านาจทุจริตคอร์รัปชั่น สถานการณ์ทวีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นเมื่อนักศึกษากลุ่มหนึ่งแจก
ใบปลิวเรียกร้องรัฐธรรมนูญและถูกจับกุมพร้อมทั้งตั้งข้อหามีการกระท าอันเป็นคอมมิวนิสต์ 
สร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงให้กับฝ่ายนักศึกษาและน าไปสู่การชุมนุมใหญ่ที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อให้รัฐบาลปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้ง 13 คนแต่รัฐบาลไม่ยินยอม                                          

การชมุนุมด าเนินต่อไปและมีผู้เข้าร่วมมากยิ่งขึ้น ผู้น านักศึกษาเริ่มเคลื่อนขบวนจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปตามถนนราชด าเนินมุ่งหน้าสู่ลานพระบรมรูปทรงม้าก่อนจะ
ปะทะกับเจ้าหน้าที่ในตอนเช้ามืดของวันที่14 ตุลาคม พ.ศ.2516 หลังจากนั้นยังคงมี
ประชาชนจ านวนมากเดินทางมาชุมนุมบนถนนราชด าเนิน นายจีระ บุญมาก นักศึกษา
ปริญญาโทของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เข้าร่วมชุมนุมและถูกยิงเสียชีวิตที่หน้า
กรมประชาสัมพันธ์ หลังเก่าบนถนนราชด าเนินชื่อของนายจีระ บุญมากและผู้เสียชีวิตใน
เหตุการณ์กลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้และได้รับการยกย่องเป็นวีรชนประชาธิปไตย 

 
1.2  บุกเบิกสถาบัน 

ในปี พ.ศ. 2505 ศาสตราจารย์บุญชนะ อัตถากร และตัวแทนจากประเทศไทยได้ไป
ประชุมวิชาการจัดโดยสถาบัน International Institute of Administrative Sciences    
( IIAS ) ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย หลังจากการประชุมในครั้งนั้น ศาสตราจารย์บุญ
ชนะ และนักวิชาการท่านอื่นๆ เห็นว่าเป็นความคิดที่ดี หากมีการตั้งสถาบันส าหรับสอน
วิชาการพัฒนาเศรษฐกิจ สถิติและวิสาหกิจขึ้นในประเทศไทยจึงได้เสนอเรื่องนี้ต่อรัฐบาล  

รัฐบาลให้ความสนใจรับข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณาพร้อมกับแนวคิดการก่อตั้ ง
สถาบันบริหารธุรกิจที่เสนอโดยดร. อ านวย วีรวรรณ  ก่อนหน้านั้นดร.สเตซี เมย์ได้เสนอ
โครงการจัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวการก่อตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ด้วยเจตนารมณ์ที่จะสร้างบัณฑิตผู้มี
ความรู้ทางวิชาการและมีจิตส านึกเพื่อสังคม เป็นความส าเร็จและความภาคภูมิใจของผู้มี
ส่วนร่วมในการก่อตั้งทุกคนต่อมาศาสตราจารย์บุญชนะ อัตถากร ศาสตราจารย์ ดร.มาลัย 
หุวะนันท์และศาสตราจารย์ ดร.ชุบ กาญจนประกร ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
ด ารงต าแหน่งอธิการบดีตามล าดับ 
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1.3  ประชาธิปไตยเบ่งบาน สรรหาอธิการบดโีดยคนในสถาบัน  
ในระยะแรกของการก่อตั้ง ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันได้รับการคัดเลือกจาก

รัฐบาลและเสนอชื่อเพื่อโปรดเกล้าฯ ให้ด ารงต าแหน่งคณะอาจารย์กลุ่มหนึ่งของสถาบัน
รวมตัวกันเพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องประชาธิปไตยและน าไปสู่การเรียกร้องให้
มีการสรรหาอธิการบดีโดยคนในแทนการเสนอชื่อแต่งต้ังจากรัฐบาล ต่อมาสภาสถาบันมีมติ 
ในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 ให้มีการสรรหาอธิการบดีโดยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ของสถาบัน นับเป็นก้าวแรกของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในสถาบันด้วยการรับฟัง
เสียงส่วนใหญ่ของชาวสถาบันอย่างแท้จริง 

 
 

1.4  นิด้าโพล 
หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516  ประเทศไทยประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่

และมีการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรในพ.ศ. 2518 เป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนตื่นตัวมาก
ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ประชาชนรวมทั้งนิสิตนักศึกษาตื่นตัวและคาดหวังต่อความ
เป็นประชาธิปไตยของไทยอย่างเต็มที่ คณาจารย์ของสถาบันกลุ่มหนึ่งได้ร่วมกันท าโพลการ
เลือกตั้งขึ้นเพราะในประเทศไทยยังไม่เคยมีใครท าอย่างจริงจังมาก่อนถือได้ว่านิด้าโพลเป็น
โพลแรกในประเทศไทยที่มีการด าเนินการเพื่อท านายผลการเลือกต้ังอย่างเป็นทางการ  

 
การด าเนินการของนิด้าโพลโดยใช้ระเบียบวิธีสถิติทั้ งในส่วนของการเก็บรวบรวม

ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลท าให้ในครั้งนั้น นิด้าโพลสามารถท านายผลการเลือกตั้งใน
กรุงเทพมหานครได้ถูกต้องแทบทุกเขตยกเว้นเพียง 1 เขตที่ไม่สามารถเข้าไปส ารวจความ
คิดเห็นได ้นิด้าโพลจุดประกายเรื่อง “ การส ารวจความคิดเห็นของสาธารณชน ” ให้เกิดขึ้น
ในประเทศไทย ท าให้คนไทยรู้จักและยอมรับการท าโพลนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พ.ศ. 2550 
ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ อธิการบดีสนับสนุนให้เกิดศูนย์ส ารวจความคิดเห็น
ของประชาชน “ นิด้าโพล ” ขึ้นอีกครั้ง เป็นผลให้ NIDA Poll กลับมาสร้างชื่อเสียง           
ให้ประชาชนทั่วไปรู้จักและยอมรับทั้งในด้านระเบียบวิธีที่ใช้และความโปร่งใสในการท าโพล
ในปัจจุบัน 


