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ภาพที่ 9 ทัศนียภาพห้องจัดแสดงที ่2 จุดประกายทางปัญญา จุดน าเสนอโทรทศวรรษ ( Interactive Telephone ) 

 
 

 ทศวรรษที่ 2 ( พ.ศ. 2519 – 2528 )                                                  
พัฒนาประเทศด้วยความเป็นเลศิทางวิชาการและเทคโนโลยี 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เข้าสู่บริบทใหม่โดยการจัดตั้ง “ศูนย์บริการวิชาการ” 
ซึ่งเป็นศูนย์บริการวิชาการแห่งแรกของสถาบันการศึกษาชั้นสูงในประแทศไทย เพื่อสร้าง
เครือข่ายให้ความรู้แก่สังคม โดยจัดฝึกอบรมนักธุรกิจภาคเอกชนในส่วนภูมิภาค ( NIDA 
IMET ) รวมทั้งหมด 8 รุ่นและให้ความส าคัญกับการสื่อสารโดยสถาบันได้ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดการประกวดโฆษณายอดเยี่ยมแห่ง
ประเทศไทย ( TACT Awards ) เพื่อยกระดับมาตรฐานการโฆษณาในประเทศไทยให้ดีขึ้น 
ทั้งนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนหลายด้าน ทั้งการเปิดโครงการปริญญาเอก เป็นสถาบันแห่งแรกใน
ประเทศไทยที่น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เช่น บริการ Wi – Fi ทั้งนี้ยังมีการติดตั้งส านัก 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อท าหน้าที่น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้บริหารและพัฒนาสถาบัน  
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2.1  วิชาการเพื่อสังคม                                                                                  

พ.ศ. 2520 ประเทศไทยประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจมาแล้ว 3 ฉบับส่งผลให้
ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่4 พ.ศ. 2520 – 2525 ปรับเปลี่ยนเป้าหมายไปจากเดิมโดยมุ่งเน้น
กระจายความเจริญสู่ชนบทและสกัดการอพยพของแรงงานจ านวนมากเข้าสู่ภาค 
อุตสาหกรรมในกรุงเทพมหานครก่อให้เกิดการตื่นตัวของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน     
ที่ต้องการความรู้และประสบการณ์ของสถาบันการศึกษาไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของแต่
ละแห่งสถาบันจึงก่อตั้งศูนย์บริการวิชาการเป็นศูนย์บริการวิชาการแห่งแรกของสถาบัน 
การศึกษาชั้นสูงในประเทศไทย เพื่อให้คณาจารย์ของสถาบันได้ใช้ความรู้ความสามารถ  
ทางวิชาการในการให้ค าแนะน าและปรึกษาแก่ภาครัฐและเอกชน ทั้งเป็นการเพิ่มพูน
ประสบการณ์และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

 

2.2 TACT AWARDS 

เมื่อวงการโทรทัศน์พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ภาพยนตร์โฆษณามีผลกระทบต่อสังคม
มากขึ้น สถาบันการศึกษา 3 แห่งได้แก่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ได้รวบรวมภาพยนตร์โฆษณา 10 เรื่องเด่นแต่ละปีเพื่อเขียนบทความลงในวารสาร  

ต่อมาได้พัฒนาจนกลายเป็นการประกวดโฆษณายอดเยี่ยมประจ าปีพ.ศ. 2519 และ
ใน พ.ศ. 2524 ได้ขยายเป็นการประกวดโฆษณายอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยหรือ TACT 
Awards เป็นรางวัลส าคัญที่ด าเนินการต่อเนื่องมานานถึง 29 ปี และยุติลงใน พ.ศ. 2548  
จากนั้นได้มีการปรับเปลี่ยนจากการประกวดไปสู่งานวิชาการมากขึ้น เช่น การจัดสัมมนา 
การวิจัย การท าห้องสมุดต านานโฆษณาไทยและได้ส่งมอบบทบาทผู้ก าหนดมาตรฐานการ
ประกวดให้แก่สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยด าเนินการต่อไป อย่างไรก็ตามภาพยนตร์
โฆษณาที่ได้รับรางวัล TACT Awards ถือเป็นผลงานที่ได้รับการยกย่องและเป็นแบบอย่าง
ของงานคุณภาพในวงการโฆษณา 
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2.3 NIDA IMET 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2525 – 2529 มีเป้าหมายที่จะ
กระจายความเจริญสู่ภูมิภาคเพื่อเป็นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจ การจ้างงาน การพัฒนา
อาชีพและยกระดับชีวิตของผู้คนในชนบท สถาบันจึงขานรับด้วยการร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อ
สถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย ( IMET ) จัดโครงการสัมมนานักธุรกิจชั้น
น าส่วนภูมิภาคหรือโครงการ NIDA IMET มีเป้าหมายให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจภาพรวมของ
เศรษฐกิจและธุรกิจซึ่งสัมพันธ์และส่งผลกระทบต่อกันและกันและสร้างส านึกที่ดีต่อสังคม
ส่วนรวม คณาจารย์ผู้พฒันาแนวความคดิโครงการได้ร่างหลักสูตรและเชิญนักธุรกิจภายนอก
มาเป็นวิทยากรร่วมกับคณาจารย์ของสถาบันโครงการ NIDA IMET ประสบผลส าเร็จเป็น
อย่างดี สามารถเปิดอบรมได้ถึง 8 รุ่น และสิ้นสุดโครงการในพ.ศ. 2534 แต่ผลิตผลทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมจากโครงการยังคงด าเนินต่อไป เนื่องจากนักธุรกิจที่มีโอกาสเข้าร่วม
โครงการยังคงติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและบางส่วนมีการประกอบธุรกิจร่วมกัน 

 

 ทศวรรษที่ 3 ( พ.ศ. 2529 – 2538 )                                           
ขยายโอกาสทางการศึกษา 

ด้วยความต้องการขยายโอกาสทางการศึกษาท าให้สถาบันเปิดหลักสูตรปริญญาโท 
ภาคพิเศษทั้งในกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค ได้แก่ คณะรัฐประศาสนศาสตร์และคณะพัฒนา
สังคมให้ส าหรับนักบริหาร ปัจจุบันมี 4 คณะที่เปิดการเรียนการสอนส่วนภูมิภาค ได้แก่ 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้ อม คณะบริหารการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและคณะการจัดการการท่องเที่ยว ต่อมาสถาบันได้จัดตั้งคณะพัฒนาสังคมและ
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขึ้น จนกระทั่งปีพ .ศ. 2534 สถาบันได้ลงนามความร่วมมือ
โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอกสาขาการบริหารธุรกิจกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยความเป็นสิริมงคลของสถาบัน เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 
พ.ศ. 2538 สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคา
และทรงปลูกต้นไม้ที่ศูนย์การศึกษาสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
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3.1  ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา 

การฝึกอบรมเป็นภารกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันที่จะต้องท าหน้าที่เผยแพร่
และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการบริหาร ตลอดจนให้ค าปรึกษา จัดฝึกอบรมและสัมมนาแก่
ภาครัฐภาคเอกชน ในยุคเริ่มต้นของการก่อตั้งสถาบันมีหน่วยราชการไม่กี่แห่งที่ฝึกอบรมนัก
บริหารระดับสูง ซึ่งสถาบันด าเนินการฝึกอบรมโดยคณะและส านักในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

ใน พ.ศ. 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทาน
ชื่อใหม่แก่ส านักฝึกอบรมว่า “ ส านักสิริพัฒนา ” หมายถึง ส านักที่มีหน้าที่จัดการพัฒนาอัน
ดียิ่งเป็นสิริมงคลอย่างหาที่เปรียบมิได้แก่สถาบันและเจ้าหน้าที่ทุกคน 
 

3.2  วิจัยเพื่อตอ่ยอดความรู้  
การวิจัยเป็นสิ่งจ าเป็นและขาดไม่ได้ในสถาบันการศึกษาระดับสูง และเป็นการ

เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แก่ผู้ท าวิจัย สถาบันเล็งเห็นความส าคัญของการวิจัยได้
จัดตั้งกองทุนส่งเสริมงานวิจัย เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรทั้งคณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ให้สนใจท าวิจัยและขอรับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินและแหล่งทุนภายนอก 
การท าวิจัยช่วยให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ เพิ่มพูน
ประสบการณ์และน าองค์ความรู้ใหม่ไปพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 

 
3.3 ค้นหา สืบเสาะ รวบรวม ศูนย์ข่าวจีระ บุญมาก  

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 ประชาชนชุมนุมขับไล่เผด็จการบนถนนราชด าเนิน 
เหตุการณ์ทวีความรุนแรงและจบลงด้วยการสลายการชุมนุมในคืนวันที่ 17 พฤษภาคม
หลังจากนั้นมีผู้ร่วมชุมนุมบาดเจ็บถูกจับกุมและสูญหายจ านวนมากท าให้เกิดความวุ่นวาย 
ในการตามหาผู้ที่สูญหายไประหว่างการชุมนุม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้จัดตั้ง   
“ ศูนย์ข่าวจีระ บุญมาก ” เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานในการสืบหาคนหาย โดยให้เจ้าหน้าที่
ของสถาบันเป็นอาสาสมัครตลอด 24 ชั่วโมง แม้ศูนย์ข่าวจีระบุญมากได้ยุติบทบาทลง
หลังจากเหตุการณ์สงบ สถาบันยังคงมุ่งมั่นในการช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อส่วนรวมและ
ต่อสังคมตลอดมา 
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3.4 ขยายโอกาสทางการศึกษา  
สถาบันได้เปิดมิติใหม่ทางการศึกษาในปี พ.ศ. 2530 เมื่อคณะรัฐประศาสนศาสตร์

เปิดหลักสูตรปริญญาโทภาคพิเศษส าหรับนักบริหารท าการสอนนอกเวลาราชการเพื่อให้ผู้ที่
ไม่สามารถมาเรียนในเวลาปกติได้มีโอกาสศึกษาต่อ ในปีต่อมาคณะต่างๆ ได้เปิดการเรียน
การสอนภาคพิเศษในกรุงเทพมหานครมากขึ้นและได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง 

ในปี พ.ศ. 2533 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรปริญญาโทภาคพิเศษใน
ภูมิภาค ต่อมาคณะพัฒนาสงัคมและสิ่งแวดล้อมได้เปิดหลักสูตรพัฒนาสังคมภาคพิเศษทั้งใน
กรุงเทพมหานครและในจังหวัดต่างๆ เป็นการสร้างนวัตกรรมของสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่
เปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่สนใจไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของประเทศได้รับการศึกษาระดับสูง 

 
 

 ทศวรรษที่ 4 ( พ.ศ. 2539 – 2548 )                                   
วิชาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

จากวิกฤติเศรษฐกิจที่รุนแรง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล  
ที่ 9 ได้พระราชทาน “ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” ซึ่งเป็นหลักคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อ
แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน สถาบันจึงจัดตั้งศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจในปีพ.ศ. 2547 เพื่อขยายผล มี
การเปิดการเรียนการสอน การฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการ นอกจากนั้นสถาบันยังมุ่งหวัง
ให้คณาจารย์ท างานวิจัยจนท าให้เกิดแนวคิดการประกันต้นทุนการผลิต สูตรการปรับอัตรา
ค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมัติ ( ค่า Ft ) เป็นต้น และในปีพ.ศ. 2542 สถาบันได้จัดตั้งคณะภาษาและ
การสื่อสารเพื่อผลิตบัณฑิตด้านภาษาและการสื่อสารสู่สังคม 

 

4.1 ศูนย์การศึกษาสีคิ้ว  
ศูนย์การศึกษาสีคิ้ว จ.นครราชสีมา เป็นศูนย์การศึกษาแห่งแรกที่สถาบัน มีอาคาร

เรียนของตนเองโดยศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ จ.นครราชสีมา รุ่นที่ 1-3 เสนอให้
สร้างอาคารเรียนบนที่ดินสาธารณะที่ได้รับอนุญาตให้ใช้จากสภาต าบลมิตรภาพ การก่อ  
สร้างอาคารเรียนได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์     
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และพระธรรมมงคลญาน เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร ร่วมกันบริจาคเงิน
สร้างอาคารเรียนในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2538 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ณ ศูนย์การศึกษาแห่งนี้ 
เป็นความปลื้มปิติและเป็นสิริมงคลแก่ชาวสถาบันฯ อย่างล้นพ้น 

 
4.2 ค่า Ft  

ในอดีตการไฟฟ้าคิดอัตราค่าไฟฟ้าจากต้นทุนการผลิตและก าไรโดยมีมติคณะ 
รัฐมนตรีประกาศขึ้นค่าไฟฟ้าทุกครั้ง แต่ในปีพ.ศ. 2520 ราคาน้ ามันในตลาดโลกสูงขึ้นอย่าง
รวดเร็วส่งผลให้ประเทศไทยต้องประกาศขึ้นค่าไฟฟ้าหลายครั้ง รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์
กุลและรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ ได้เสนอสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดย
อัตโนมัติ  ( Ft  ) ซึ่งเป็นวิธีการค านวณที่ปรับเปลี่ยนไปตามต้นทุนที่แท้จริงเพื่อให้สามารถ
ปรับค่าไฟฟ้าได้ทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของราคาเชื้อเพลิงและเสนอให้ตั้งคณะ  
อนุกรรมการพิจารณาปรับค่าไฟฟ้าโดยไม่ต้องผ่านคณะรัฐมนตรีเพื่อให้การปรับค่าไฟฟ้า
รวดเร็วทันสถานการณ์มากยิ่งขึ้น 

 
4.3 พอเพียงอย่างเพียงพอ  

ปีพ.ศ. 2540 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรงส่งผลให้ทั้งประชาชนและรัฐบาล
ทบทวนแนวทางการใช้ชีวิตและการพัฒนาประเทศครั้งใหญ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ได้พระราชทาน “ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” เป็นหลักคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อ
แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน จากนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับสนองพระราชด าริและน าไปขยายผล 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นสูงได้ก่อตั้งศูนย์ศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในปี พ.ศ. 2547 ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงแห่งน้ีเน้นการศึกษาวิจัย
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เปิดการเรียนการสอน การฝึกอบรมและ
สัมมนาวิชาการ  โดยมุ่งหวังให้เกิดความเข้าใจและเป็นพื้นฐานการสร้างวิสัยทัศน์การพัฒนา
อย่างบูรณาการ 
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4.4 ประกันต้นทุนการผลิต 
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม แต่ชาวนาส่วนใหญ่ยังคงยากจนเพราะท านาได้

เพียงปีละ 1 ครั้ง หากเกิดน้ าท่วมหรือฝนแล้งชาวนาจะสูญเสียต้นทุนและรายได้ทั้งหมด 
แม้ว่ารัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือแต่ก็ไม่ทันท่วงที ชาวนาต้องกู้เงินเพื่อท านาครั้งใหม่เกิด
หนี้สินทับถมมากขึ้น ทางออกจึงอยู่ที่ “ การประกันต้นทุนการผลิต ” เมื่อถึงฤดูท านา
ชาวนาจะต้องลงทะเบียนกับทางราชการก่อนลงมือท านา ในระหว่างรอเก็บเกี่ ยว หากเกิด
น้ าท่วมหรือฝนแล้ง รัฐจะจ่ายเงินชดเชยให้โดยพิจารณาจากจ านวนที่นา ระยะเวลาการ
เพาะปลูก และความเสียหายที่เกิดข้ึน เบ้ียประกันพื้นฐานที่ให้ความคุ้มครองนี้ รัฐบาลเป็นผู้
จ่ายให้กับชาวนาทุกราย แต่ในกรณีที่ต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติม ชาวนาต้องเป็นผู้จ่าย
เบี้ยประกันเพิ่มและรัฐจ่ายสมทบอีกส่วนหนึ่ง วิธีการนี้เป็นข้อเสนอหนึ่งของนักวิชาการจาก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ต่อรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือให้ชาวนามีโอกาสประกันความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นกับต้นทุนและมีโอกาสหลุดพ้นจากวงจรความยากจนต่อไปในอนาคต  
 

 ทศวรรษที่ 5 ( พ.ศ. 2549 – 2558 )                                        
สร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

สถาบันก าหนดค่านิยมใหม่คือการสร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสะท้อนบทบาท
การเป็น Change Agent ของสังคมโดยสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง 
สร้าง E-Learning จนเกิดเป็นหลักสูตร “ โตไปโม่โกง ” จัดท า MOU กับสถาบันและ
องค์กรชั้นน าทั้งในและต่างประเทศ มีการจัดตั้งคณะใหม่อีก 4 คณะและ 1 วิทยาลัย ได้แก่ 
คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ คณะการจัดการการท่องเที่ยว
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและวิทยาลัยนานาชาติ นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาด้าน
กายภาพและภูมิทัศน์โดยรอบ มีการก่อสร้างอาคารใหม่ ปรับปรุงอาคารเก่า ห้องสมุด ห้อง
พยาบาล สร้างพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น ในปีพ.ศ. 2557 เมื่อประเทศอยู่ในยุคของการปฏิรูป 
สถาบันจึงได้เสนอแนวทางการปฏิรูปประเทศ 15 ด้านเรียกว่า “ NIDA Model ” ต่อสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ ( ส.ป.ช. ) ปัจจุบันสถาบันมีสัดส่วนคณะจารย์ระดับปริญญาเอกและ
คณาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการสูงที่สุดของประเทศ 
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5.1 โตไปไม่โกง  

การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่รุนแรงและฝังรากลึกในสังคมไทย หนทางแก้ไข
อย่างยั่งยืน คือการสร้างค่านิยมใหม่ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันและกลโกงทุกรูปแบบ 
โดยเฉพาะการปลูกฝังตั้งแต่ยังเล็ก ในปี พ.ศ. 2553 ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชา
สังคมร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดท าหลักสูตร “โตไปไม่โกง” เพื่อสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับ
อนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  เนื้อหาของหลักสูตร
ครอบคลุมความดี 5 ประการ ที่ช่วยสร้างชาติ สร้างความโปร่งใสแก่สังคมไทย และต่อต้าน
การทุจริต มีการอบรมครูเพื่อให้เข้าใจหลักสูตรและน าไปใช้ในการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่ของไทยให้มีคุณภาพและยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต   
 
5.2 โครงการปริญญาเอกและวิทยาลัยนานาชาติ  

การเปิดสอนระดับปริญญาเอกและวิทยาลัยนานาชาติของสถาบันซึ่งเป็นการเตรียม 
พร้อมรับการพัฒนาในระดับภูมิภาค เช่น AEC และในระดับโลกต่อไปในอนาคต 

 
5.3 ห้องสมุดมีชีวิต  

เมื่อแรกก่อตั้งมีสถานะเทียบเท่ากับคณะ มีทรัพยากรสารสนเทศสาขาพัฒนบริหาร
ศาสตร์ที่ทันสมัยครอบคลุม เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ห้องสมุดได้ปรับเปลี่ยนสภาพ 
แวดล้อมให้เป็นแหล่งค้นคว้าและเรียนรู้อย่างมีความสุขช่วยกระตุ้นและเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้ใช้
อยากเข้ามาใช้บริการห้องสมุด ห้องสมุดได้น าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ( E-Library ) มาใช้ 
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศและแหล่งข้อมูลโดยไม่จ ากัดทั้งเวลาและสถานที่ 

 
5.2 สร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

สถาบันด าเนินการต่อเนื่องมานานเกือบ 5 ทศวรรษและยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสู่
มาตรฐานโลก ด้วยแนวทางสร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสถาบันเพียบพร้อมด้วย
คณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ทันสมัย เสรีภาพ
ทางวิชาการและบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อผลิตก าลังคนที่มีความรู้และ
ทรงคุณค่าเพื่อ “ สร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง ” อันเป็นหัวใจในการพัฒนาของสถาบัน
สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
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 ทศวรรษที่ 6 ( พ.ศ. 2559 – อนาคต )                                          
สู่การเป็นสถาบันการศึกษาระดับสากล 

5 ทศวรรษที่ผ่านมาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เริ่มต้นจากการวางรากฐาน
การเป็นสถาบันต้นแบบ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการและ
เทคโนโลยี ขยายโอกาสทางการศึกษา จัดการสอนด้านวิชาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตามค่านิยมที่จะสร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง จวบจนปัจจุบันสถาบันมีความพร้อมใน
ทุกด้านทั้งหลักสูตร งานวิจัย การบริการวิชาการและการบริหารเพื่อมุ่งสู่การ เป็น             
“ สถาบันการศึกษาระดับสากล ” อย่างแท้จริง 

 

6.1 สถาบันการศึกษาระดับสากล 

สถาบันให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
โดยพัฒนาให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ต้องการ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านคือ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่สถาบันมุ่งเน้นการเข้าสู่การ
รับรองมาตรฐานสากล โดยสถาบันพิจารณาขับเคลื่อนคุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ 
AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance) ซึ่งปัจจุบันสถาบันได้เป็น
สมาชิกของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนโดยได้รับการตอบรับการเป็นสมาชิกเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN Associate Membership) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 สถาบันได้ส่งผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมอบรม 
AUN-QA เพื่อการขับเคลื่อนคุณภาพสากลสู่การเป็น World Class University จ าเป็นต้อง
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรให้เป็นไปอยา่งต่อเนื่องและรองรับการ
เข้าสู่มาตรฐานสากล 
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สรุปจ านวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรจัดโดย AUN ดังนี้  Tier 1: AUN-QA Training 
Course for Accomplishing Programme Assessment ผ่านการอบรมจ านวน 44 คน   
Tier 2: AUN-QA Assessor Training Workshop ผ่านการอบรมจ านวน 7 คน   Tier 3: 
AUN-QA Training Course for Accomplishing Institutional Assessment ผ่านการ
อบรมจ านวน 3 คน 

 

6.2 NIDA Transformation 

ปัจจุบันสถานการณ์ของโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา อันเป็นผล
มาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี (Disruptive Technology)  
โดยเฉพาะการน าเทคโนโลยีมาใช้ในทุกบริบทของการด าเนินชีวิต การเปลี่ยนมาใช้การ
สื่อสารผ่านเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ตมากขึ้น การใช้เทคโนโลยีในระบบการเงินท า ให้
กลายเป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) หรือในภาคอุตสาหกรรมได้มีการสร้าง
เครื่องจักรผ่อนแรงหรือการสร้างระบบการผลิตที่ไม่ต้องพึ่งพาแรงงานมนุษย์ (AI) 
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จากสถานการณ์ดังกล่าวท าให้โลกเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า VUCA คือความผันผวน 
(Volatility), ความไม่แน่นอน (Uncertainty), ความซับซ้อน (Complexity) และความไม่
ชัดเจน (Ambiguity) กล่าวคือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถคาดเดาผลที่จะเกิดขึ้นได้
อย่างชัดเจน ส่งผลให้ความเป็นอยู่และการด ารงชีวิตในรูปแบบเดิมเปลี่ยนไปอย่างคาดเดา
และหลีกเลี่ยงไม่ได้ หลายประเทศจึงหันมาให้ความส าคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งเป็น
กรอบทิศทางการพัฒนาของโลกที่องค์กรสหประชาชาติ (United Nations : UN) ก าหนด
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขึ้นเพื่อให้
ประเทศต่างๆ น าไปปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จ 

NIDA Transformation Committee ได้ด าเนินการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อ
วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 โดยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 คณะอนุกรรมการ ได้แก่ (1) 
คณะอนุกรรมการ NIDA Transformation ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาประเทศ 
และภาพรวม ซึ่ งมอบหมายให้นายกสภาสถาบันเป็นประธานอนุกรรมการ ( 2) 
คณะอนุกรรมการ NIDA Transformation ด้านดิจิทัล สถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
มอบหมายให้นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน 
อนุกรรมการ โดยทั้ง 2 คณะอนุกรรมการได้ก าหนดกรอบระยะเวลาและด าเนินการตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสามารถสรุปกระบวนการท างาน (NIDA Transformation 
Timeline) ได้ดังน้ี  

1. คณะอนุกรรมการ NIDA Transformation ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนา
ประเทศและภาพรวมได้ด าเนินการประชุม 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่  1/2561 เมื่อวันที่ 10 
พฤษภาคม 2561 และครั้งที่  2/2561 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 นอกจากนี้ได้จัดการ
ประชุม (ย่อย) ระหว่างนายกสภาสถาบันร่วมกับส านักสิริพัฒนา สภาคณาจารย์ คณะ     
ท างาน NIDA Smart City ส านักวิจัยและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณดา จันทร์สม  

2. คณะอนุกรรมการ NIDA Transformation ด้านดิจิทัล สถิติและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้ด าเนินการประชุม 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 
2561 ครั้งที่  2/2561 เมื่อวันที่  19 มิถุนายน 2561 และครั้งที่  3/2561 เมื่อวันที่  12 
กรกฎาคม 2561 นอกจากนี้ได้รวบรวมข้อมูลจากโครงการ NIDA Team Forum ครั้งที่ 3 
ประจ าปี 2561 หัวข้อ “NIDA Transformation” ที่จัดโดยสภาคณาจารย์ เมื่อวันที่ 29 
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มิถุนายน 2561 และข้อมูลจากผลการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ (กระบวนการ Design Thinking) 
ในการสัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่28 ประจ าปี 2561 เรื่อง “Transformation NIDA” เมื่อวันที่ 
21 – 22 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะ ซายน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี NIDA 
Transformation Committee ได้ด าเนินการประชุม NIDA Transformation 
Committee ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เพื่อรวบรวมข้อมูลจากการ      
ด า เนินงานของคณะอนุกรรมการทั้ ง   2 ชุด  และได้ด า เนินการประชุม  NIDA 
Transformation Committee ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 เพื่อจัดท า 
(ร่าง) รายงาน NIDA Transformation เสนอให้ที่ประชุมสภาสถาบัน (ครั้งพิเศษ) ในวันที่  
24 กันยายน 2561 พิจารณาอนุมัติ (ร่าง) NIDA Transformation ก่อนด าเนินการมอบ
รายงาน NIDA Transformation ฉบับสมบูรณ์ให้แก่อธิการบดีคนใหม่ เพื่อน าไปพิจารณา 
ด าเนินการตามแผน NIDA Transformation ต่อไป   

โดย NIDA Transformation Committee สามารถสรุปผลการศึกษาซึ่งออกมาเป็น 
NIDA Transformation Model ได้ดังรูปภาพที่ 1 

 
รูปภาพที่ 1 NIDA Transformation Model 
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NIDA Transformation Committee ได้รวบรวมประเด็นส าคัญที่จะเป็นทิศทาง
ไปสู่การด าเนินงานของสถาบันต่อไป โดยแบ่งการพิจารณาเป็น 4 ด้าน ดังนี้  

1. ด้านการเรียนการสอน สถาบันมีแนวทางในการพัฒนา/ริเริ่มหลักสูตรใหม่ 
(Initiative) ทั้งหลักสูตร Degree Program และ Non-Degree Program รวมไปถึงเทคนิค
การเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ดังนี้  

1.1 หลักสูตร Degree Program เพื่อสร้างหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นตอบสนอง
ต่อกลุ่มเป้าหมาย (ความต้องการของตลาดและผู้เรียน)  

- สร้างหลักสูตรเพือ่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม                    
- สร้างหลักสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์ หรือระหว่างคณะ (Interdisciplinary)                         
- สร้างหลักสูตรร่วมกับองค์กรวิชาชีพสามารถน า Certificate ไปใช้ท างานได้                    
- สร้างหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลยัในต่างประเทศ                                                                    
- สร้างหลักสูตร “ตรี ควบ โท” กับสถาบันการศึกษาอื่น                                                        
- สร้างหลักสูตรทีผู่้เรยีนเลือกเรยีนได้โดยอสิระ                                                                                         
- สร้างรายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของสถาบัน                                                                          
- สร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรด้านสถติิ  

1.2 หลักสูตร Non-Degree Program เพื่อตอบสนองความต้องการเรียนหลักสูตร
ระยะสั้นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน ดังน้ี                                                                             

- สร้างหลักสูตรเพือ่เพิ่มพูนความรู้ระยะสั้น                                                                        
- สร้างหลักสูตรที่รองรบัการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning)                                            
- สร้างหลักสูตรส าหรับกลุ่มผู้สูงวัย                                                                                         
- จัดการเรียนการสอน Block Course คู่ขนานกับการฝึกอบรม พรอ้มเก็บหน่วยกิต
สะสมเพือ่ขอรับปริญญา 

1.3 พัฒนาเทคนิคและวิธีการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย (ความตอ้งการของตลาดและผูเ้รียน)                                                                  
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- Case based learning                                                                                                            
- การเรียนการสอนแบบ Online                                                                                        
- เลือกเรยีนแบบเป็น module ไม่เน้นรายวิชา                                                                   
- การสร้าง Application Skill Set “NIDA Skill Builder” เพื่อระบุทกัษะของ
นักศึกษา ตอบโจทยค์วามต้องการของผู้ใช้บัณฑิต                                                                
- การพัฒนาการเรยีนการสอนโดยใช้ Smart Equipment และ System ต่าง ๆ 
(Smart Teaching and Learning)  

2. ด้านการวิจัย มุ่งเน้นงานวิจัยที่ตอบโจทย์และน าไปใช้ในงานจริงทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยสถาบันได้ยึดหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 
Economy Philosophy: SEP) และการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development: 
SD)  

- มุ่งเน้นงานวิจัยของสถาบันที่ตอบโจทยแ์ผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี                                                   
และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12                                                                          
- มุ่งเน้นงานวิจัยที่มีการบูรณาการหลายศาสตร ์หรือสหวิทยาการ 
(Multidisciplinary Research)                                                                                       
- มุ่งเน้นงานวิจัยที่มีการบูรณาการรว่มกับภาคเอกชนและหน่วยงานอื่นเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการ และเพือ่ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั                                     
อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถน าผลการศึกษาไปต่อยอดและเผยแพร่ได้                                              
- สร้างความร่วมมือเพื่อสร้างภาคีเครอืข่ายในการด าเนินงาน                                           

๓. ด้านการบรกิารวิชาการ มุ่งเน้นงานบริการวิชาการที่ถูกน าไปใช้ได้จริงทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะงานบริการวิชาการแบบสหสาขาวิชา                                                                     

- มุ่งเน้นงานบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12                                                                              
(อาจพิจารณาเน้นเรือ่งการเพิ่มประสทิธิภาพภาครัฐ)                                                                                                                       
- สร้างเครอืข่ายที่เป็นพนัธมิตรเชิงกลยุทธ์              
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- ส่งเสรมิการน าความสามารถที่โดดเด่นของอาจารย์มาสรา้งงานบริการวิชาการ                        
ให้เป็นจุดเด่นของสถาบัน                                                                                                               
- สนับสนุนงานบริการวชิาการที่สรา้งผลกระทบและชื่อเสียงของสถาบนั                                               
- ส่งเสรมิความรว่มมอืของอาจารยร์ะหว่างคณะในการพัฒนาหลักสูตรรว่มกัน                                        
- พัฒนารูปแบบการจัดฝึกอบรมมีประสทิธิภาพและสามารถน าไปใช้ได้เพื่อให้เกิด
ประโยชนอ์ย่างเป็นรูปธรรม                                                                                           
- เปิดตลาดการให้บริการวิชาการแก่ภาคเอกชน  

๔. ด้านการบริหารจดัการ                                                                                                   

- สร้างแผนงานพัฒนาสถาบันสู่ “SMART NIDA” เช่น พัฒนาระบบขอ้มูล
ของอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้เป็น Smart 
Teaching and Learning เช่น  e-learning หรือ MOOC รวมทั้งสนับสนุนโครงการ 
NIDA SMART Compact City        
 - ปรับปรุงกลไกการบริหาร การก ากับดูแลและการติดตามผล การเรยีนการ
สอน การวิจยัและการให้บริการวิชาการ ให้สอดคล้องและสนับสนุนการด าเนินงาน
ของสถาบันตามแนวทางการปรับเปลี่ยน (Transform)                                                               

- สร้างภาพลักษณ์ของสถาบันให้มีความโดดเด่น โดยการส ารวจช่องทาง       
การประชาสมัพันธส์ร้างความชัดเจนถึงสิ่งที่ NIDA สามารถท าได้และสือ่สารให้คน
ภายนอกทราบ หรือเผยแพร่ผลงานอาจารยส์ู่สาธารณะ (Active Marketing 
Strategy and New Product Identification)                                                           

- วิเคราะห์ หาช่องทางการเพิ่มรายได้ สรา้งความพรอ้มด้านการเงินก่อนออก
นอกระบบลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดิน  

ทั้งนี้ NIDA Transformation Committee ได้ให้ความส าคัญกับ “คุณธรรมและ
จริยธรรม” โดยจะสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในทุกบทบาทของสถาบันและจะใช้
ความรู้ในศาสตร์การบริหารการพัฒนาในการผลักดันเพื่อปลูกฝังค่านิยม “คุณธรรมและ
จริยธรรม” แก่คนในสังคม ดังนั้น NIDA จะประกาศตัวเองและเข้าสู่กระบวนการ “องค์กร
คุณธรรม” และด าเนินการขยายค่านิยม “คุณธรรมและจริยธรรม” ไปสู่งสังคมต่อไป     
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6.3 เครือข่ายกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

 ในปีการศึกษา 2560 สถาบันเปิดสอนทั้งสิ้น 42 หลักสูตร จ าแนกเป็นหลักสูตร
ปริญญาเอก 15 หลักสูตร ( หลักสูตรภาษาไทย 6 หลักสูตรและนานาชาติ 9 หลักสูตร ) 
และหลักสูตรปริญญาโท 27 หลักสูตร ( หลักสูตรภาษาไทย 22 หลักสูตรและหลักสูตร
นานาชาติ 5 หลักสูตร ) โดยมีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ( นอก
เวลาราชการ ) ทั้งนี้ทุกหลักสูตรได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยแต่ละคณะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผู้อ านวยการสูตร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการและก ากับดูแลประเมิณผลหลักสูตรทุกหลักสูตรเพื่อให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  

ทั้งนี้สถาบันได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่มีความโดดเด่นในสาขาวิชา
ต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับต่างประเทศมาประมาณ 98 
ฉบับโดยกระจายไปตามทวีปต่างๆ ดังน้ี ทวีปอเมริกาจ านวน 6 ฉบับ 1 ประเทศ, ทวีปยุโรป
จ านวน 18 ฉบับ 8 ประเทศ, ทวีปแอฟริกาจ านวน 4 ฉบับ 3 ประเทศ, ทวีปออสเตรเลีย
จ านวน 3 ฉบับ 1 ประเทศและทวีปเอเชียจ านวน 67 ฉบับจ านวน 18 ประเทศ ปัจจุบันมี
จ านวนนักศึกษาต่างชาติประมาณ 380 คนจาก 35 ประเทศ 
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ภาพที่ 10 ทัศนียภาพห้องจัดแสดงที ่3 พัฒนาเพื่อการเปลีย่นแปลง จุดน าเสนอแนวทางการบริหารของอธิการบดี 
 

ห้องจัดแสดงที่ 3 พัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลง        

วัตถุประสงค์ :  ผู้ชมเขา้ใจแนวทางการบริหารของอธิการบดี วสิัยทศัน์ พันธกิจ สมรรถนะ
หลักและค่านิยมร่วม รวมถึงการให้ผู้เข้าชมมีสว่นร่วมแสดงความคิดเหน็กับพิพิธภัณฑ์  

Mood and Tone : มีแรงบันดาลใจ                                                                 
เทคนิคการจัดแสดง : 

 3.1 แนวทางการบริหารของอธิการบดีในจอสมัผัส ( Touchscreen )                                                                                                                                                                                

 3.2 บอร์ดกราฟิกแสดงพัฒนาการของสถาบันในยุคต่างๆ ( Timeline )                                                                                                                                                                  

 3.3 ข้อมลูทั่วไปของสถาบันในจอสัมผสั ( Touchscreen ) 
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 3.4 บอร์ดกราฟิกแสดงหัวข้อหลัก พัฒนาเพ่ือการเปลี่ยนแปลง                                                                     
น าเสนอวิสยัทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลักและวิดีทัศน์แสดงค่านยิมร่วม                           
ความยาว 3 นาที จัดแสดงในโทรทศัน์ 4 จอต่อกัน ผู้ชมกดปุ่มเพื่อรับชม                               
**ใช้สื่อวิดีทัศน์เดิมของพิพิธภณัฑ์มาตัดต่อใหม่ 

 3.5 แบบสอบถามผ่านพื้นที่ ( Space Questionnaire ) เพื่อให้ผู้ชมแสดง
ความคิดเห็นว่าต้องการให้สถาบันส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องใด 

 3.6 แบบทดสอบความเข้าใจ“ แฟนพันธุ์แท้นิด้า ”  เกี่ยวกับสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในจอสัมผสั พร้อมโหมดถ่ายภาพเป็นที่ระลึก               
ซึ่งเชื่อมต่อกับการฉายภาพบนผ้าใบ ตรงประตทูางออกโดยอัตโนมัติ                                               
( Touchscreen Synchronized with Projection on Canvas ) 

 

 

ภาพที่ 11 ทัศนียภาพห้องจัดแสดงที ่3 พัฒนาเพื่อการเปลีย่นแปลง จุดน าเสนอค่านยิมร่วมในจอโทรทัศน์บนผนัง 
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เนื้อหาสาระ :                                                                                                                     

1. พัฒนาการของสถาบันในแต่ละยุค                                                                                          

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสถาบันตระหนักในภารกิจซึ่งเป็นที่คาดหวังของผู้บริหาร
ประเทศและประชาชน คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของสถาบันได้พัฒนาหลัก 
สูตรการเรียนการสอน การฝึกอบรม การให้บริการวิชาการอย่างต่อเนื่องดังจะเห็นจาก
พัฒนาการของสถาบันตั้งแต่ยุคแรกจนถึงปัจจุบันดังน้ี 
 

 ยุคก่อตั้ง ( พ.ศ. 2509 - 2519 )          

รัฐบาลจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ ได้ประกาศนโยบายเร่งรัดพัฒนาประเทศและก าหนด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติขึ้นในปีพุทธศักราช 2504  จ าเป็นที่ต้องใช้นักบริหารในสาขา
ต่างๆ เพื่อพัฒนาประเทศไปพร้อมๆกัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหาร
ราชการจึงได้ขยายคณะรัฐประศาสนศาสตร์ขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาแยกออกจากมหา 
วิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากมูลนิธิฟอร์ด  ( Ford 
Foundation ) และความช่วยเหลือทางวิชาการจาก MUCIA ( Midwest Universities 
Consortium for International Activities ) ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ 
อินเดียนา มิชิแกนเสต ทวิสคอนซินและมินนิโซต้าแห่งสหรัฐอเมริกา 

โดยปรับปรุงและขยายงานเดิมของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ฝ่ายฝึกอบรมข้าราชการ 
ฝ่ายวิจัยและฝ่ายห้องสมุดและยกฐานะของ 3 ฝ่ายนี้ขึ้นเป็นส านั กได้รวมการสอนวิชา
พัฒนาการเศรษฐกิจและวิชาสถิติประยุกต์ซึ่งขณะนั้นด าเนินการโดยสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจแห่งชาติและส านักงานสถิติแห่งชาติเข้าไว้แล้วขยายเป็นคณะวิชาระดับปริญญาโท
และจัดตั้งคณะบริหารธุรกิจระดับปริญญาโทเพื่อผลิตนักธุรกิจระดับผู้จัดการซึ่งเป็นการรับ
ช่วงจากการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีทางการบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ด าเนินการอยู่ 3 แห่งด้วยกัน นับตั้งแต่สถาปนาสถาบันได้ท าหน้าที่เป็นผู้น าด้านการบริหาร
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการ
บริหารการพัฒนา การฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ คณาจารย์ท าหน้าที่
เป็นที่ปรึกษาโครงการส าคัญและท าการวิจัยให้แก่หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ  
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 การเป็นผู้น าทางวิชาการโดยการจัดพิมพ์หนังสือ “ ใครเป็นใครในประเทศไทย ” 
และ “ ชีวประวัติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ” เป็นครั้งแรกในประเทศและริเริ่มการส ารวจ
ประชามติภายใต้ชื่อ “นิด้าโพล” เป็นแห่งแรก สถาบันให้ความส าคัญแก่การมีส่วนร่วมใน
การบริหารสถาบันด้วยการจัดให้มีการสรรหาอธิการบดีและเปิดโอกาสให้ประชาคมแสดง
มติเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งของผู้ได้รับการสรรหา 

 

 ยุคสร้างสรรค์และพัฒนา ( พ.ศ. 2520 - 2529 ) 

            สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ปรับเปลี่ยนเข้าสู่บริบทใหม่ทั้งด้านความก้าว 
หน้าทางวิทยาการ การสร้างเครือข่ายเพื่อความรู้แก่สังคม การให้ความส าคัญแก่การสื่อสาร 
และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มด้วยการเปิดโครงการปริญญาเอกสองสาขาคือ 
สาขาประชากรและการพัฒนา ( ปีการศึกษา 2525 ) และ สาขาการบริหารการพัฒนา      
( ปีการศึกษา 2527 ) ต่อมาได้จัดตั้ง  “ ศูนย์บริการวิชาการ ” ( พ.ศ.2520 ) เพื่อให้
คณาจารย์ของสถาบันให้บริการด้านการให้ค าปรึกษาการจัดวางระบบงาน การวิจัย        
การฝึกอบรมแก่หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนหน่วยงานระหว่าง
ประเทศ อีกทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ห้า ( พ.ศ.2525-2529 )        
ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ประการหนึ่งว่าต้องการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจออกไป   
ในภูมิภาคเพื่อสนองนโยบายดังกล่าว        
 สถาบันได้ร่วมมือกับมูลนิธิสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย
ด าเนินการฝึกอบรมนักธุรกิจภาคเอกชนในส่วนภูมิภาคเรียกว่า โครงการ “NIDA IMET” 
โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักธุรกิจภูมิภาคสามารถมองภาพรวมและผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
การเมืองและธุรกิจซึ่งมีความสัมพันธ์กันและสร้างจิตส านึกในการมีส่วนร่วมต่อสังคม 
นอกจากนี้สถาบันเล็งเห็นความส าคัญของการสื่อสารโดยเฉพาะการสื่อสารทางโทรทัศน์ซึ่ง
เป็นเครื่องมือกระจายข้อมูลที่ส าคัญ คณาจารย์ของสถาบันและของคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความเห็นพ้องกันว่าควรมีการยกระดับมาตรฐาน
ของการโฆษณาในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น จึงได้ร่วมกันจัดประกวดโฆษณายอดเยี่ยม
ประจ าปี 2519 ( Top Ten TV Commercial 1976 ) ต่อมาในปีพุทธศักราช 2524 ได้
ขยายขอบข่ายเป็นการประกวดโฆษณายอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย (Top Advertising 
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Contest of Thailand Awards) หรือเรียกโดยย่อว่า TACT Awards โดยมีคณาจารย์จาก
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าร่วมด าเนินการด้วย สถาบันตระหนักดีว่านัก
บริหารในสังคมสารสนเทศจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลเพือ่การวางแผนและการวินิจฉัยสั่งการเพื่อให้
ได้มาซึ่งสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานอย่างทันเวลาและเพื่อแลกเปลี่ยนสารสนเทศ
ได้อย่างรวดเร็ว สถาบันจึงได้ร่วมมือกับบริษัทไอบีเอ็ม ประเทศไทย จ ากัด จัดตั้ง “ ศูนย์
การศึกษาระบบสารสนเทศ” ( Information Systems Education Center – ISEC ) พ.ศ.
2527 และยกสถานะเป็นส านักการศึกษาระบบสารสนเทศ  

ปัจจุบันได้ขอพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ว่า “ ส านักสิริพัฒนา ” ( Siripattana Training Center ) ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 
พ.ศ. 2555 ศูนย์ดังกล่าวท าให้สถาบันขยายบทบาทไปสู่การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ใน
การบริหารการพัฒนา 

 

 ยุคขยายโอกาสทางการศึกษา ( พ.ศ. 2530 – 2539 ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไ์ด้ขยายขอบข่ายการศกึษาให้กว้างขวางสอดคลอ้ง
กับความต้องการของสังคมและวัตถุประสงค์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 7 ( พ.ศ. 2535 – 2539 ) รวมทั้งเน้นบทบาทในการเป็นสถาบันการศึกษาในยุคโลกา      
ภิวัตน์ เริ่มด้วยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์
ส าหรับนักบริหารภาคพิเศษเป็นหลักสูตรแรก โดยเปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 1 ในภาคการศึกษา
ที่ 2 ปีการศึกษา 2530 วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ท างานและอยู่ในสายงานอาชีพนัก
บริหารที่ประสงค์จะเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการบริหารได้มีแหล่งศึกษาต่อหลักสูตร
ดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้บริหารจ านวนมาก   

ต่อมาในปีการศึกษา 2533 ได้เปิดหลักสูตรปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์
ส าหรับผู้บริหารภาคพิเศษในส่วนภูมิภาคเป็นครั้งแรกในสองจังหวัดคือ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
และจังหวัดนครราชสีมา และขยายเพิ่มเติมไปยังจังหวัดอื่น ๆ อาทิ สุราษฎร์ธานี สงขลา    
( หาดใหญ่ ) อุบลราชธานี ล าปาง และคณะที่เปิดหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษในส่วน
ภูมิภาคตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 และยังด าเนินการอยู่จนถึงปัจจุบัน คือหลักสูตรปริญญาโท
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ทางพัฒนาสังคมภาคพิเศษ ของคณะพัฒนาสังคม (  ปัจจุบันคือคณะพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม )  ปีการศึกษา 2535 สถาบันได้ร่วมโครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก
สาขาการบริหารธุรกิจกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( Joint 
Doctoral Business Administration ชื่อย่อว่า JDBA ) โดยมอบให้คณะบริหารธุรกิจรับไป
ด าเนินงาน ต่อมาได้ขยายการศึกษาไปยังจังหวัดนครราชสีมา โดยเปิดศูนย์การศึกษาสีคิ้ว
เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2538 

 

 ยุคสร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง ( พ.ศ. 2540 – 2554 ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้ลดภารกิจด้านการเรียนการสอนหลักสูตรภาค
พิเศษลงและมุ่งภารกิจด้านการวิจัยและด้านวิชาการเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงปลาย
ทศวรรษ เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550 เป็นต้นมาซึ่งอยู่ในช่วงการบริหารงานของอธิการบดี 
ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ มีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญดังนี้ 

ด้านวิชาการ                                                                                                        
1. การปรับปรุงระเบียบการให้ทุนวิจัยสมบูรณ์แบบเพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรของ
สถาบัน ได้พัฒนาองค์ความรู้และผลิตผลงานวิจัยที่มคีุณภาพสูง เป็นประโยชน์ต่อการเรยีน 
การสอนในสาขาต่างๆ ของสถาบันและส่งเสริมให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติ 
และระดับนานาชาต ิ

2. การประกวดวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกเพื่อส่งเสริมการศึกษา
ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ให้เป็นที่แพร่หลายในวงกว้างและเป็นการพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาทั้งสองระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ในขณะเดียวกันได้
ส่งเสริมการจัดสัมมนาวิชาการประจ าปี ( จัดในวันสถาปนาสถาบัน 1 เมษายน ของทุกปี ) 
และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อเป็นเวทีน าเสนอผลงานทางวิชาการและเป็นเวที
แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น 

3. การเปิดหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกหลายสาขา อาทิ หลักสูตรปริญญาโทสาขา
เศรษฐศาสตร์การเงินของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ การสื่อสารประยุกต์ของคณะภาษาและ
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การสื่อสาร การจัดการโลจิสติกส์ของคณะสถิติประยุกต์ กฎหมายส าหรับนักบริหารของ
คณะนิติศาสตร์ การจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ คณะการจัดการการท่องเที่ยว      
ส่วนหลักสูตรปริญญาเอก เช่น  การเงินเป็นหลักสูตรนานาชาติของคณะบริหารธุรกิจ     
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การเป็นหลักสูตรนานาชาติของคณะพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ภาษาและการสื่อสารเป็นหลักสูตรนานาชาติของคณะภาษาและการสื่อสาร 

การเรียนการสอน                                                                                             
1. การส่งเสรมิและสนับสนุนให้คณาจารย์จัดท ากรณีศึกษาเพื่อพัฒนาและเป็นแนวทาง          
ไปสู่การเรยีนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาของสถาบันต่อไป                                                     
2. การส่งเสรมิการจัดท า e-Learning ( เริ่มในปี พ.ศ. 2551 ) เพื่อให้คณาจารย์และ
นักศึกษาใช้เป็นเครื่องมอืเสรมิในการบริหารจัดการการเรยีนการสอน โดยคณาจารย์และ
นักศึกษาได้เตรียมการลว่งหน้า และใช้เวลาในชั้นเรียนซักถาม แลกเปลีย่นความคิดเห็น 
รวมทั้งนักศึกษาได้ใช้ทบทวนบทเรียน 

 

 
ภาพที่ 12 ทัศนียภาพห้องจัดแสดงที ่3 พัฒนาเพื่อการเปลีย่นแปลง จุดท าแบบทดสอบความเข้าใจและถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก 
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โครงการพัฒนาสู่การเป็น World Class ทางด้านเทคโนโลยีและหอ้งสมดุ 

1. สถาบันได้ริเริ่มโครงการพัฒนาสถาบันเพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับโลกโดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการขยายงาน ยกระดับการให้บริการเทคโนโลยีและการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ อาทิ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์     
( e-Document ) ระบบคลังข้อมูลและระบบสนับสนุนผู้บริหาร ( Data Warehouse และ 
BI ) ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมและการใช้ทรัพยากรของบุคลากร
และนักศึกษา ( Activity and Resource Tracking ) ระบบบริหารโครงการและ
งบประมาณ ( Budget and Project Management ) 

2. การพัฒนาห้องสมุดให้เป็น Living and Digital Library ทั้งนี้เพื่อรองรับการศึกษา
นานาชาติซึ่งสถาบันได้เปิดวิทยาลัยนานาชาติขึ้น ( เริ่มปรับกายภาพห้องสมุดในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2553 ท าพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ) 

 

 

2. วิสัยทัศน์ พันธกจิ สมรรถนะหลักและค่านิยมร่วม                                                                            

 วิสัยทัศน์ ( Vision )                                                                                             
สถาบันช้ันน าแห่งชาติทีส่ร้างผู้น าและองคค์วามรู้เพื่อการเปลีย่นแปลงในระดับสากล 

1. ความเป็นสถาบันอุดมศกึษาแห่งชาติ 
2. ความเป็นสถาบันที่มคีวามเป็นเลศิด้านการจัดการศึกษางานวิจัยและการ

ให้บริการด้านวิชาการ 
3. ความเป็นสถาบันที่ได้มาตรฐานติดอันดับโลก 
4. ความเป็นสถาบันอุดมศกึษาชั้นน าด้านการบริหารการพฒันา 
5. ความเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นศาสตร์ดา้นการเปลีย่นแปลงและการพัฒนา 
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  ภาพที่ 13 ทัศนียภาพห้องจัดแสดงท่ี 3 พัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลง จุดแสดงความคดิเห็นบนผนัง ( Space Questionnaire ) 

 
 พันธกิจ ( Mission ) 

1. สร้างผู้น าทีม่ีปัญญาคูค่ณุธรรมเพือ่พฒันาประเทศ 
2. สร้างองคค์วามรู้ ศึกษาวิจัย ด้านการบริหารการพัฒนา 
3. สร้างงานบริการวิชาการที่มีคณุคา่ต่อการพัฒนาประเทศ 
4. สร้างเสริมค่านยิมและจติส านึกมุ่งมั่นพฒันาประเทศบนพื้นฐานความเข้มแข็ง     

ของศิลปวฒันธรรมไทย 
5. สร้างเสริมการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภบิาล โดยให้คณุคา่กับการพัฒนา

และการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
6. สร้างประโยชน์ให้กับสังคมเพือ่ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
 สมรรถนะหลัก ( Core Competencies )                                                           

มีความเป็นเลศิในศาสตร์ด้านการบริหารการพฒันาที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ 
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 ค่านิยมร่วม                                                                                           

W World Class   ก าหนดทิศทางสู่ระดับโลก    
 I Innovation   สร้างสรรค์นวัตกรรม    
 S Social Responsibility ส านึกรับผิดชอบต่อสังคม   
 D Discipline   มีระเบียบวินัย    
 O Open-Mindedness ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น  
 M Morality   มีคุณธรรม ซือ่สัตย์สุจรติ ยึดหลักธรรมาภิบาล 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   

 


