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 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับการ
สถาปนาเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2509 โดยถือ 
ก�าเนิดจากแนวพระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั  
(รัชกาลท่ี 9)ที่ทรงสนพระทัยในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่ง
ในช่วงพ.ศ. 2503 ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาการ
เปล่ียนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และการเมือง
ภายในและภายนอกประเทศอย่างหนัก เป็นช่วงเวลาท่ี   
ประเทศต้องการก�าลังคนซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญในการพัฒนา
ประเทศ พระองค์ท่านทรงตระหนักถึงภาวะขาดก�าลงัคนและ
ทรงเหน็ถึงความจ�าเป็นในการผลิตทรัพยากรบคุคลท่ีมคีวามรู ้
ความสามารถ เพ่ือน�าวิชาความรู้มาร่วมกันพัฒนาประเทศ
ชาตใิห้มคีวามเจริญทดัเทยีมกับนานาอารยประเทศ  ดงัความ
ตอนหน่ึงในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปรญิญาบตัร 
ของสถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ เมือ่วันพฤหัสบดทีี ่19 
พฤศจกิายน พ.ศ. 2513 ณ สถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

ประวััติความเป็นมา

“...ตามที่อธิการบดีกล่าวถึงการจัดตั้งสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ว่ามีความเกี่ยวข้องอยู่กับข้าพเจ้านั้น ขอ
กล่าวเสรมิว่า เดิมทเีดียวข้าพเจ้าต้ังข้อคิดเก่ียวกับการพัฒนา
ประเทศไว้ว่าในการท�าโครงการพัฒนาเศรษฐกิจต่าง ๆ  จะต้อง
อาศัยใช้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นหลัก และจะต้องใช้นักสถิติท่ีมี
ความรู้ความสามารถขั้นสูงเป็นผู้ปฏิบัติ ในประเทศไทยนั้น    
นกัสถิติดังกล่าวยังหาได้น้อย ถ้าจะหาให้ได้เพียงพอก็จะต้อง
จดัส่งนกัสถิติออกไปศกึษา ณ ต่างประเทศ ให้เขามโีอกาสเข้า
ศึกษาเพิ่มเติม และน�าวิชาความรู้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ เมื่อ
ได้แสดงความคิดน้ีแก่นกัเศรษฐกิจส�าคัญของไทย คือ หม่อม
หลวงเดช สนิทวงศ์ หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ ก็สนับสนุน   
ความคิดน้ัน ต่อมาข้าพเจ้ามีโอกาสได้แสดงความคิดน้ีแก่ 
นายเดวิด รอกกิเฟลเลอร์อีก นายเดวิด รอกกิเฟลเลอร์ให้ 
ความเห็นว่า น่าจะให้ผู้เชี่ยวชาญมาส�ารวจภาวะเศรษฐกิจ
และมาท�าการสอนในประเทศไทย จะได้ประโยชน์ย่ิงกว่าส่งคน 

ทศวรรษที่ 1
(2509	-	2518)

ทศวรรษที่ 3
(2529	-	2538)

ทศวรรษที่ 2
(2519	–	2528)

“วางรากฐานการเป็น
สถาบันต้นแบบ”

“ขยายโอกาสทาง
การศึกษา”

“พัฒนาประเทศด้วยความ
เป็นเลิศทางวิชาการและ

เทคโนโลยี”
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ออกไปต่างประเทศ แล้วนายเดวดิ รอกกิเฟลเลอร์ เลอืกเฟ้นหา 
นักเศรษฐกิจและนักบริหารที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหน่ึงของ
สหรัฐอเมริกา คือ ดอกเตอร์ สเตซี เมย์ ให้เข้ามาช่วยเหลือ 
ดอกเตอร์ สเตซี เมย์ เข้ามาพบข้าพเจ้าและมาส�ารวจ แล้วท�า
รายงานเสนอว่า รฐับาลควรจะด�าเนนิการอย่างไรในการจดัตัง้ 
สถาบนัการศกึษาท่ีต้องการ ท่ีสดุเมือ่รฐับาลรบัไปด�าเนินการ 
ก็ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากมูลนิธิฟอร์ดอีกทางหน่ึง 
และตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นี้ขึ้นได้ส�าเร็จ เป็น
สถาบันการศึกษาชั้นสูง เพ่ืออบรมวิชาเศรษฐกิจ ตลอดจน
วิชาการบริหาร ส�าหรับผู ้ ท่ีมีหน้าท่ีพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ นับเป็นความส�าเร็จที่น่ายินดีอย่างยิ่ง...”

 ปัจจบัุนสถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ มีสถานท่ีตัง้ 
หลักของสถาบันอยู่ที่เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ในเนื้อที่ 
45 ไร่ โดยเปิดให้มีการเรียนการสอน 11 คณะ 1 วิทยาลัย คือ 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะพัฒนาการ

เศรษฐกิจ คณะสถิติประยุกต์ คณะพัฒนาสังคมและ                     
สิง่แวดล้อม คณะภาษาและการสือ่สาร คณะพัฒนาทรพัยากร 
มนุษย์ คณะนิติศาสตร์ คณะการจัดการการท่องเท่ียว             
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม และวิทยาลัยนานาชาติ นอกจากนี้ ยังได้
มีการขยายโอกาสทางการศึกษาออกไปสู่ส่วนภูมิภาค เพ่ือ
เป็นการกระจายความรู ้และความร่วมมือสู ่ท้องถ่ิน โดย
สถาบันได้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทในส่วน
ภูมิภาค 4 คณะ คือ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ท�าการเปิด
สอนนอกท่ีตัง้ 6 ศนูย์ คอื จงัหวัดนครราชสมีา จงัหวัดอดุรธานี 
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา 
(หาดใหญ่) จังหวัดชลบุรี คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ได้ท�าการเปิดสอนที่จังหวัดยะลา คณะบริหารการพัฒนา          
สิ่งแวดล้อม ได้ท�าการเปิดสอนที่จังหวัดระยอง และคณะการ
จดัการการท่องเท่ียว ได้ท�าการเปิดสอนทีจ่งัหวัดภูเก็ต ส�าหรบั
หน่วยงานสนับสนุนสถาบัน ประกอบด้วย 5 ส�านัก คือ 
ส�านักงานอธิการบดี ส�านักวิจัย ส�านักสิริพัฒนา ส�านัก        
บรรณสารการพัฒนา และส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทศวรรษที่ 4
(2539	-	2548)

ทศวรรษที่ 6
(2559	-	2568)

ทศวรรษที่ 5
(2549	–	2558)

“วิชาการเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

“สู่การเป็นสถาบันการศึกษา
ระดับโลก	:	World	Class	

University”

“สร้างปัญญาเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง”



“วางรากฐานการเป็นสถาบันต้นแบบ”
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ทศวรรษที่ 1
(2509	-	2518)

 สถาบนัวางรากฐานด้านกายภาพในวันท่ี 22 กรกฎาคม     
พ.ศ. 2509 ได้จัดพิธีเปิดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ขึ้น ณ อาคารคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งปัจจุบัน คือ            
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยม ีฯพณฯ จอมพลถนอม กิติขจร 
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และวันท่ี 20 ธันวาคม        
พ.ศ. 2509 เร่ิมก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก (อาคาร 1)               
ณ บริเวณทุ่งบางกะปิ (บริเวณที่ตั้งในปัจจุบัน)

 สถาบนัสร้างสรรค์ผลงานวิชาการต้นแบบ จดัท�าหลกัสตูร 
ด้านพัฒนบรหิารศาสตร์ เปิดการเรยีนการสอน 4 คณะ  ได้แก่ 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะพัฒนาการ
เศรษฐกจิ และคณะสถติปิระยกุต์ ซึง่ถอืเป็นการเปิดการสอน
ในระดับปริญญาโทเป็นครั้งแรกของประเทศไทย รวมทั้ง           
จัดฝึกอบรมด้านการบริหารการพัฒนา และเริ่มด�าเนินการ
ส�ารวจความคดิเห็นของประชาชน “นด้ิาโพล” โดยจดัเป็นการ
ส�ารวจประชามติเก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู ้แทน
ราษฎร เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2518 ซึ่งเป็นการท�าโพล
คร้ังแรกในประเทศไทยทีใ่ช้ความรูท้างสถิต ิและผลการส�ารวจ
มีความใกล้เคียงกับผลการเลือกตั้งจริง ท�าให้โพลของนิด้า 
เป็นที่รู้จักอย่างมาก



“พัฒนาประเทศด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ
  และเทคโนโลยี”

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าสู่บริบทใหม่ จัด
ตั้ง “ศูนย์บริการวิชาการ” ซึ่งเป็นศูนย์บริการวิชาการแห่งแรก
ของสถาบนัการศกึษาชัน้สงูในประเทศไทย เพ่ือสร้างเครอืข่าย
ให้ความรู้แก่สังคม โดยจัดฝึกอบรมนักธุรกิจภาคเอกชนใน  
ส่วนภูมิภาค (NIDA IMET) รวมทั้งหมด 8 รุ่น และให้ความ
ส�าคัญกับการสื่อสารโดยสถาบันได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการประกวด
โฆษณายอดเย่ียมแห่งประเทศไทย (TACT Awards) เพ่ือ          
ยกระดับมาตรฐานของการโฆษณาในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น

 สถาบันมีการปรับเปลี่ยนในหลายด้าน ทั้งด้านความ
ก้าวหน้าทางวิชาการ ด้วยการเปิดโครงการปริญญาเอก รวมท้ัง 
เป็นสถาบนัการศกึษาแห่งแรกของประเทศทีเ่ริม่น�าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ เช่น การมีบริการระบบ Wi-Fi ทั่วสถาบัน โดย
จัดต้ังศูนย์การศึกษาระบบสารสนเทศ ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น 
ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ ท�าหน้าท่ีน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาใช้บริหารพัฒนาสถาบัน
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ทศวรรษที่ 2
(2519	–	2528)
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 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขยายโอกาสทาง 
การศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมใน               
ยุคโลกาภิวัตน์ ด้วยการเปิดหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ
ทั้งในกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค ได้แก่ คณะรัฐประศาสน 
ศาสตร์ และคณะพัฒนาสังคม ให้ส�าหรับนักบริหาร ปัจจุบัน
มี 4 คณะ ที่ เป ิดการเรียนการสอนส่วนภูมิภาค ได้แก่           
คณะรฐัประศาสนศาสตร์ คณะพัฒนาสงัคมและสิง่แวดล้อม 
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และคณะการจัดการ      
การท่องเที่ยว

 สถาบันได้จัดตั้งคณะใหม่ขึ้น 2 คณะ คือ คณะพัฒนา
สังคม (พ.ศ. 2533) และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์            
(พ.ศ. 2535) ซึง่นับเป็นแห่งแรกของประเทศไทยท่ีมกีารเรยีน
การสอนด้านนี้โดยเฉพาะ และในปี พ.ศ. 2534 สถาบันได้       
ลงนามความร่วมมือโครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก 
สาขาการบริหารธุรกิจกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (The Joint Doctoral Program in 
Business Administration: JDBA)

 ด้วยความเป็นสิริมงคลของสถาบัน สมเด็จพระเทพ       
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตร
สุริยุปราคา เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2538 และทรงปลูก
ต้นไม้ที่ศูนย์การศึกษาสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

“ขยายโอกาสทางการศึกษา”

ทศวรรษที่ 3
(2529	-	2538)
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“วิชาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

 จากวิกฤตเศรษฐกิจท่ีรนุแรง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(รัชกาลที่ 9) ได้พระราชทาน “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
เป็นหลักคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างย่ังยืน 
เพ่ือเป็นการรับสนองพระราชด�าริและน�าไปขยายผล สถาบัน
จงึได้จดัตัง้ “ศนูย์ศกึษาเศรษฐกิจพอเพียง” ขึน้ในปี พ.ศ. 2547 
เพ่ือศึกษาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง          
มกีารเปิดการเรยีนการสอน การฝึกอบรม และสมัมนาวิชาการ
โดยมุง่หวงัให้เกิดความเข้าใจ และเป็นพ้ืนฐานการสร้างวิสยัทัศน์ 
การพัฒนาอย่างบูรณาการ

 สถาบันได้มุ ่งเน ้นให้คณาจารย์ท�างานวิจัย โดยมี
ศาสตราจารย์ ดร.ธรีะพงษ์  วกิิตเศรษฐ และคณะวจิัย ไดเ้สนอ
แนวคิด “การประกันต้นทุนการผลิต” ต่อรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือ
ชาวนาให้มีโอกาสประกันความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นกับต้นทุน และ
ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์  วิกิตเศรษฐ กับรองศาสตราจารย์ 
ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล ได้เสนอสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้า
โดยอัตโนมัติ (ค่า FT) ซึ่งเป็นวิธีการค�านวณต้นทุนค่าไฟฟ้าที่
ปรับเปลี่ยนไปตามต้นทุนท่ีแท้จริง นอกจากนี้ สถาบันยังได้       
จัดตั้ง คณะภาษาและการสื่อสาร เมื่อปีพ.ศ. 2542 เพ่ือผลิต
บัณฑิตด้านภาษาและการสื่อสารสู่สังคม

ทศวรรษที่ 4
(2539	-	2548)
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 สถาบันก�าหนดค่านิยมใหม่ คือ “สร้างปัญญา เพื่อการ
เปลี่ยนแปลง: WISDOM For Change” สะท้อนบทบาทการ
เป็น Change Agent ให้กับสังคม ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์
ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง สร้าง Case Study และ 
e-Learning พร้อมกับจัดท�าหลักสูตรสร้างค่านิยม “โตไป           
ไม่โกง” ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร จัดท�า MOU กับสถาบัน      
การศึกษาชั้นน�า และองค์การต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

 สถาบนัยังได้จดัตัง้คณะใหม่อกี 4 คณะ และ 1 วิทยาลยั 
เพ่ือร่วมพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ 
(ป ี  พ.ศ. 2552) วิทยาลัยนานาชาติ (ป ี  พ.ศ. 2554)                          
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ (ปี พ.ศ. 2555) 
คณะการจดัการการท่องเท่ียว (ปี พ.ศ. 2556) และคณะบรหิาร        
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม (ปี พ.ศ. 2557) นอกจากนี้ สถาบันได้
พัฒนาด้านกายภาพ และภูมิทัศน์สถาบัน ได้แก่ สร้างอาคาร
ใหม่ 3 อาคาร ปรับปรุงอาคารเก่า ห้องสมุด ห้องพยาบาล 
อาคารกีฬาในร่ม สร้างพิพิธภัณฑ์ สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ ท่ีทันสมัย พัฒนาสวนน�้าพัฒนธารา น�้าตก       
สายม่าน สร้างรั้วสถาบัน และปลูกต้นไม้รอบสถาบัน

 ในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยอยู่ในยุคของการปฏิรูป
ประเทศ สถาบันจงึได้รวบรวมคณาจารย์เพ่ือน�าเสนอแนวทาง
การปฏิรูปประเทศใน 15 ด้าน เพ่ือเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่ง
ชาติ (ส.ป.ช.) เรียกว่า “NIDA Model” 

 ในด้านวิชาการปัจจุบัน นิด้ามีสัดส่วนคณาจารย์ระดับ
ปริญญาเอกและคณาจารย์ที่มีต�าแหน่งทางวิชาการสูงท่ีสุด
ของประเทศ และได้รับการประกันคุณภาพในระดับชาติจาก
หลากหลายองค์กร ได้ระดับที่สูงที่สุดมาอย่างต่อเนื่อง

“สร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง”

ทศวรรษที่ 5
(2549	-	2558)
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“สู่การเป็นสถาบันการศึกษาระดับโลก: 
World Class University”

 เป้าหมายของนิด้า คือ การน�าสถาบันไปสู ่การเป็น 
“สถาบันการศึกษาระดับโลก” โดยนิด ้าได้พัฒนาระบบ
สารสนเทศท่ีทันสมัย ห้องสมุดระดับชั้นน�าของอาเซียน โดย
เฉพาะอย่างย่ิงการมีนโยบายให้ทุกคณะ/ ส�านักมีหลักสูตร
นานาชาติ และเข้าสู่การรับรองมาตรฐานระดับโลก พร้อมทั้ง
สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาชั้นน�าใน
ต่างประเทศ 
 
 ปัจจุบันคณะบริหารธุรกิจได้รับการรับรองมาตรฐาน 
AACSB ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศได้รบัการรับรองมาตรฐาน 
ISO 9001 : 2015 และมีอีกหลายคณะ/  ส�านักที่ก�าลังจะได้รับ
การรับรองมาตรฐานระดับสากล เพ่ือสร้างให้นิด้าเป็น World 
Class University อย่างแท้จริง

ทศวรรษที่ 6
(2559	-	2568)
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ปรัชญา
สร้างปัญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง

(WISDOM	for	Change)

	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ถือกำาเนิดจากพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร															
มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	 สถาบันจึงน้อมนำาพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ซึ่งพระราชทาน
แก่บัณฑิตทั้งหลายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกของสถาบัน	เมื่อวันที่	19	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2513							
มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจ	 โดยนำาความรู้และคุณธรรม	 มาสร้างปัญญา	 สร้างจิตสำานึก	 และความ										
รับผิดชอบต่อสังคม	ประเทศชาติ	เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เพื่อยกระดับให้เป็นสถาบันการศึกษาของประเทศที่มีศักยภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้
ในระดับสากล

	 ข้อความตามพระบรมราโชวาท	ซึ่งสถาบันน้อมนำามาใช้เป็นปณิธานของสถาบัน	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 “...ท่านทั้งหลายที่สำาเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ เป็นผู้ที่เชื่อได้ว่า มีความรู้ความสามารถสูง จึงเป็น
ที่หวังของคนไทยทั้งชาติ รวมทั้งของข้าพเจ้าด้วย ที่จะได้อาศัยความรู้ ความคิด สติปัญญา และความสามารถ       
ในอันที่จะนำาพาประเทศชาติให้ก้าวไปสู่ความมั่นคง และสมบูรณ์พูนสุข ขอให้ท่านรับหน้าที่อันมีเกียรตินี้ด้วย
ความมั่นใจ ตั้งใจและบริสุทธิ์ใจ แล้วร่วมกันปฏิบัติหน้าที่น้อยใหญ่ให้ลุล่วงไป ด้วยความขยันหมั่นเพียรและด้วย
ความสุจริต เที่ยงตรง ทั้งต่อตนเองและต่อประชาชน...”

ปณิธาน
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วิสัยทัศน์

สถาบันชั้นนำาแห่งชาติที่สร้างผู้นำาและองค์ความรู้

เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล

ความเป็นสถาบัน
ที่ได้มาตรฐาน										
ติดอันดับโลก

ความเป็นสถาบันที่
มีความเป็นเลิศ	ด้าน
การจัดการศึกษา											
งานวิจัย	และการให้
บริการวิชาการ

ความเป็นสถาบัน	
อุดมศึกษาแห่งชาติ

ความเป็นสถาบัน
อุดมศึกษาชั้นนำา
ด้านการบริหาร																					
การพัฒนา

ความเป็นสถาบันที่
มุ่งเน้นศาสตร์ด้าน
การเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนา

พันธกิจ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

สร้างผู้นำาที่มีปัญญาคู่คุณธรรมเพื่อพัฒนาประเทศ

สร้างองค์ความรู้	ศึกษาวิจัย	ด้านการบริหารการพัฒนา

สร้างงานบริการวิชาการที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ

สร้างเสริมค่านิยมและจิตสำานึกมุ่งมั่นพัฒนาประเทศ
บนพื้นฐานความเข้มแข็งของศิลปวัฒนธรรมไทย

สร้างเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	โดยให้
คุณค่ากับการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของบุคลากร

สร้างประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน



WORLD CLASS 
กำาหนดทิศทางสู่ระดับโลก

INNOVATION 
สร้างสรรค์นวัตกรรม

SOCIAL RESPONSIBILITY 
สำานึกรับผิดชอบต่อสังคม

DISCIPLINE
มีระเบียบวินัย

OPEN-MINDEDNESS  
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

MORALITY 
มีคุณธรรม	ซื่อสัตย์สุจริต	ยึดหลักธรรมาภิบาล

GUR 2017
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ค่านิยมร่วม

สมรรถนะหลัก
(Core Competencies) 

มีความเป็นเลิศในศาสตร์ด้านการ

บริหารการพัฒนาที่ตอบสนอง

ต่อการพัฒนาประเทศ
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ยุทธศาสตร์
สถาบัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาว	15	ปี	ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	

พ.ศ.	2551-2565	ประกอบด้วย	8	ยุทธศาสตร์	ดังนี้

1

2

3

4
5

6

7

8

1.	 ยุทธศาสตร์การสรรหา	คัดเลือก	และพัฒนาบุคคลทุกกลุ่มให้มีขีดความสามารถสูง	(Talent	People)		

	 สามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกได้

2. ยุทธศาสตร์การระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาสถาบัน	

3.	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานต่าง	ๆ	ของสถาบัน	ให้เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจไปสู่ความเป็นเลิศ	

	 ทางวิชาการ

4.	 ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การภายนอก	ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

5.	 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันใหม่	(Rebranding)	

6.	 ยุทธศาสตร์การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตร	งานวิจัย	และการบริการวิชาการที่มีความ	

	 โดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม		

7. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม

8.	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของศูนย์พัฒนาวิชาการต่าง	ๆ	ของสถาบัน



การนำาองค์กร
อย่างมีวิสัยทัศน์
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สถาบันการศึกษาเพื่อไทยแลนด์ 4.0
...ความเปลีย่นแปลงบนโลกเป็นไปอย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ท่ีส่งผลการใช้
ชีวิตของมนุษย์อย่างเปรียบได้ยากกับอดีตท่ีผ่านมา หน่ึงในหน้าที่ของผู้บริหาร คือ การเตรียม 
แผนงานต่าง ๆ  รองรบัโลกทีห่มนุเรว็ขึน้ ในมมุมองของ รศ.ดร.ประดษิฐ์  วรรณรตัน์ อธิการบดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้กล่าวไว้ดังนี้
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 ส�าหรับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ก็ใช้องค์ประกอบ 5 ข้อในการเตรียมผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต เพื่อออก
ไปช่วยพัฒนาประเทศ โดยมีการปรับเนื้อหาหลักสูตรลงลึกในแต่ละเรื่องแต่ละสาขามากขึ้น เพราะความรู้ด้านกว้างนั้นผู้เรียนได้
รบัมาจากการเรยีนระดบัปรญิญาตรอียู่แล้ว การมาเรยีนปรญิญาโทน้ันเพ่ือน�าวิชาความรูท่ี้ได้ไปใช้ท�างานให้แก่องค์กรหน่วยงาน
ที่สังกัด

 สรุปว่า ในนิด้าถ้าเป็นคณะก็ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ถ้าเป็นหน่วยงานสนับสนุนก็ต้องขอ ISO หลักสูตรตอนนี้ก็
ปรบักันทุกคณะ คอื ดึงเอาเฉพาะวิชาทีจ่�าเป็น นักศึกษาต้องเรยีนต้องรู ้ตดัวชิาทีไ่ม่จ�าเป็นออก หลกัสตูรต้องกระชบั ดึงผูเ้ชีย่วชาญ
มาช่วยสอน ช่วยดีไซน์หลักสูตรให้เป็นหลักสูตรที่ทันสมัย คนออกแบบหลักสูตรต้องมองอนาคต ตีโจทย์ให้แตกว่าอนาคตจะเป็น
อย่างไร และหาแนวทางสอนคนให้ไปสู่จุดนั้นให้ได้…

รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์  วรรณรัตน์
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

      ...ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งที่รัฐบาลพยายามขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 เพราะเราจะด�าเนินชีวิตแบบยุคไทยแลนด์ 1.0 -> 2.0 -> 
3.0 ไม่ได้แล้ว 

  เมื่อเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 มีนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามามากมาย คนก็ต้องรู้จักปรับเปลี่ยนใหม่ ต้องเริ่มคิดเป็น สร้างแบรนด์ 
สร้างสินค้า ใช้เทคโนโลยี เราได้เปรียบอยู่แล้วเพราะพื้นฐานเราเป็นเกษตรกรรม แผ่นดินของเราสามารถปลูกพืชผลเป็นอาหารได้ 
เราจะท�าอย่างไรเพ่ือไม่ขายวัตถุดิบอย่างเดียว เราต้องมาสร้างสรรค์เพ่ิมมูลค่า ด้วยการใส่เทคโนโลยีเข้าไป ดังน้ัน การศึกษาจึง
ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือพัฒนาคนที่มีความรู้ให้เหมาะกับยุคประเทศไทย 4.0 การศึกษาของประเทศต้องปรับตัว โดยมี 5               
องค์ประกอบหลัก

1.	 คร	ู4.0	

 ถ้าครูไม่เป็น 4.0 เด็กก็เป็น 4.0 ไม่ได้ ครูต้องพร้อมจะ
ปรับตัว เป็นการศึกษาของอนาคตที่ชาติต้องการ ครูจะต้อง
ใช้เทคโนโลยีเป็น รอบรูส้ิง่ท่ีเกิดข้ึนในโลก จะสอนให้ท่องจ�า
อย่างเดียวไม่ได้แล้ว ต้องสอนให้นักเรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หาเหตุและผล ระบบการเรียนการสอนของเรา
ต้องปรับครู ถ้าครูยังสอนเหมือนเดิม การก้าวไปเป็นไทย
แลนด์ 4.0 คงเป็นไปยากขึ้น

2.	 หลักสูตร 

 คนเขยีนหลกัสตูรต้องดไีซน์ใหม่ เราจะเรยีนแบบท่องจ�า         
ไม่ได้แล้ว ต้องสอนให้ตั้งค�าถาม ไม่ใช่ถามแค่ว่าอะไร แต่
ต้องถามท�าไมและอย่างไร 

3.	 เครื่องมือในการสอน	หรือ	Infrastructure 

 ห้องเรียนต้องมีเครื่องมือที่สามารถดึงข้อมูลมาใช้ อาทิ 
ระบบไอที ระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเรียนการสอน 
คอมพิวเตอร์ต้องทันสมัย ระบบเครือข่ายต้องดี เทคโนโลยี
ต้องใช้

4.	 การบริหาร	

  ผู้บริหาร คือ คนจัดการทุกอย่างเกี่ยวกับการศึกษา 
ต้องเป็นคนท่ีเข้าใจว่าโลกอนาคตจะเป็นอย่างไร ผู้บริหาร
ส�าคญัทีว่่าเป็นคนตดัสนิใจว่าจะเปลีย่นอย่างไร และเปลีย่น 
แล้วจะได้อะไร มีการวางเป้าหมาย ถ้าผู้บริหารจัดการไม่ดี 
ไม่เก่งไม่รอบรู้ มีเงินงบประมาณใส่เข้าไป แต่ไม่ได้ผลลัพธ์
ออกมา  อย่างน้ีก็ล�าบาก ผู้บรหิารจงึต้องเก่งและมวีสิยัทศัน์
ก้าวไกลน�าไปสู่อนาคตที่เราต้องการได้

5.	 การประเมินผล	

 การประเมินผลต้องมีอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
ถ้าการท�างานใดไม่มีการประเมิน เราก็จะบอกไม่ได้เลยว่า
ไปถูกทางหรือสัมฤทธิผลหรือไม่ ถ้าใครท่ีต่อต้านการ
ประเมนิ คณุจะรูไ้ด้อย่างไรว่าคณุท�าแล้วสมัฤทธิผล คุณจะ
บอกตวัเองหรอืให้คนอืน่บอก ถ้าคณุบอกตัวคณุเองแล้วใคร
จะเชื่อคุณ ดังนั้น คุณต้องให้คนอื่นมาบอกคุณ แต่คนที่มา
บอกจะต้องเป็นคนที่เข้าใจองค์ประกอบบริบทของแต่ละที่
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การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ด้านหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการ

Expected 
Teaching 
Results

Expected 
Service 
Results

Expected
Research 
Results

01

03

02

พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้						

แห่งศตวรรษที่	21	ดังนี้:

ความคิดเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์/		

ความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงด้วยข้อมูล

ความรู้/	ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อเป็น

พลเมืองโลก

•	 รับนักศึกษาเชิงรุก

•	 ส่งเสริมหลักสูตรให้ศาสตร์มีความ		

	 เป็นสากล

•	 พัฒนาเทคนิคการสอนของ	 	

	 คณาจารย์

•	 พัฒนาหลักสูตรและการเรียน

	 การสอน

ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

มาตรฐาน	และสามารถสนอง

ตอบความต้องการในการ

พัฒนาองค์การภาครัฐ	ภาค

เอกชน	ประชาสังคม	ประเทศ	

และต่างประเทศ

•	 ส่งเสริมให้คณาจารย์ทำางาน	

	 วิจัยตามความถนัด

•	 สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมการ	

	 เผยแพร่ผลงานวิจัยของ		

	 อาจารย์และนักศึกษา

•	 จัดทำาโครงการวิจัยที่ตอบ	

	 สนองความต้องการในการ	

	 พัฒนาที่สามารถตอบโจทย์	

	 สังคม

ผลงานวิชาการและการให้บริการ	

วิชาการที่มีคุณภาพ	มาตรฐาน

และสามารถสนองตอบความ

ต้องการในการพัฒนา

องค์การ	ชุมชน	สังคม	

ประเทศ	และต่างประเทศ

•	 ส่งเสริมนิด้าให้เป็น	Think	Tank		

	 ของสังคมไทย

•	 ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้เป็นที่รู้จัก

•	 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่เป็นที่	

	 ต้องการของสังคม

•	 ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการใน	

	 รูปแบบใหม่	เช่น	TED	Talk,		

	 Certifying
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การพัฒนาระบบบริหารงานของสถาบัน
สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

01
02

04

03

ด้านการ
บริหารจัดการ

ด้านบุคลากร

ด้านการ
หารายได้
เข้าสู่สถาบัน

ด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

•	 สร้างกลไกในการดึงดูด	รักษา	จูงใจบุคลากร

	 ที่มีความสามารถ	ศักยภาพสูงเกิดความผูกพัน

•	 ปรับกระบวนการคิดภาระงานให้สอดคล้องกับ	

	 ศักยภาพของบุคลากร	(เก่งสอน	เก่งวิจัย	เก่งบริการ	

เก่งโครงการ)

•	 ส่งเสริมเวทีการนำาเสนอผลงานนวัตกรรมด้านการ	

บริหารและการพัฒนา

•	 ส่งเสริมค่านิยมร่วม	WISDOM	ค่านิยมการทำางาน

คุณภาพเป็นแนวทางการดำาเนินงาน

•	 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		

	 เพื่อส่งเสริมการสร้างฐานข้อมูลงาน	วิจัย

•	 สร้างบรรยากาศการบริหารจัดการบน	

ฐานข้อมูล	(Management	by	Fact)

•	 พัฒนาระบบงาน	(Work	Flow)

•	 สานสัมพันธ์กับศิษย์เก่าด้วย	

	 WISDOM	for	Change	เพื่อระดมเงินบริจาค

•	 เปิดรับนักศึกษาภาคสมทบเข้าเรียนเป็นรายวิชา

•	 เพิ่มฐานงานวิจัยเพื่อสร้างรายได้

•	 สร้าง	Synergy	การใช้และหารายได้จากทรัพย์สินของ

	 สถาบัน

•	 ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

•	 พัฒนาองค์ความรู้เพื่อเป็นต้นทุนในการหารายได้

•	 ส่งเสริมความร่วมมือในการหารายได้	Public	Private	

Partnership

•	 พัฒนาการดำาเนินงานของศูนย์ให้เป็น	Excellence	Center	

 เพื่อเป็นช่องทางการหารายได้

•	 ประยุกต์ใช้แนวทางการพัฒนาหลักสูตร

	 ตาม	AUN-QA

•	 ประยุกต์ใช้แนวทางการพัฒนากระบวนการทำางาน

	 ตามแนวทาง	EdPEx,	ISO,	AACSB,	EQUIS,	TedQual

•	 พัฒนาระบบและกลไกในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลใน

การบริหารจัดการ	(Corporate	Governance)

•	 ปรับโครงสร้างการบริหารเพื่อลดค่าใช้จ่ายและ

	 ความซำ้าซ้อนการดำาเนินงาน

•	 ทำาการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ผลงานวิชาการของ

คณาจารย์	นักศึกษา	และบุคลากรของสถาบัน	

	 ให้เป็นที่รับรู้ต่อภายนอก



การดำาเนินภารกิจของสถาบัน
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 สถาบันให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคุณภาพของ
หลักสูตรการศึกษาอย่างต่อเน่ือง โดยพัฒนาให้เป็นไปตาม
ข้อก�าหนดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา             
ท่ีต้องการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลการเรียนรู้ท้ัง 5 ด้าน คือ 

คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด้านการศึกษา

ASEAN University 
Network Quality Assurance

Tourism Education
Quality

Association to Advance Collegiate

Schools of Business

Education Criteria for 
Performance Excellence 

International Standard 
Organization 

เกณฑ์คุณภาพที่นำามาพัฒนาหลักสูตรและสนับสนุนการเรียนการสอน

  ตามที่สถาบันมุ่งเน้นการเข้าสู่การรับรองมาตรฐานสากล โดยสถาบันพิจารณาขับเคลื่อนคุณภาพระดับหลักสูตร              
ตามเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance) ซึ่งปัจจุบันสถาบันได้เป็นสมาชิกของเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอาเซียน โดยได้รับการตอบรับการเป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN Associate Membership) 
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 
 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 สถาบันได้ส่งผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมอบรม AUN-QA เพื่อการขับเคลื่อนคุณภาพ
สากลสู่การเป็น World Class University จ�าเป็นต้องพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรให้เป็นไปอย่าง 
ต่อเนื่องและรองรับการเข้าสู่มาตรฐานสากล

สรุปจำานวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร	จัดโดย	AUN	ดังนี้

  Tier 1: AUN-QA Training Course for Accomplishing Programme Assessment ผ่านการอบรม จ�านวน 44 คน 
  Tier 2: AUN-QA Assessor Training Workshop ผ่านการอบรม จ�านวน 7 คน 
  Tier 3: AUN-QA Training Course for Accomplishing Institutional Assessment ผ่านการอบรม จ�านวน 3 คน
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 ในปีการศึกษา 2560 มีหลักสูตรท่ีเปิดสอนท้ังสิ้น 42 
หลกัสตูร จ�าแนกเป็นหลกัสตูรปรญิญาเอก 15 หลกัสตูร และ
หลักสูตรปริญญาโท 27 หลักสูตร มีการจัดการเรียนการสอน
ทั้งแบบเต็มเวลา “ภาคปกติ” นอกเวลาราชการ “ภาคพิเศษ” 
ทุกหลักสูตรได้ด�าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแห่งชาติ โดยแต่ละคณะมีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ผู้อ�านวยการหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ด�าเนินการและก�ากับดูแลประเมินผลหลักสูตรทุก
หลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนด

15
หลักสูตร

ปร�ญญาเอก
9

หลักสูตรนานาชาติ

6
หลักสูตรภาษาไทย

27
หลักสูตร

ปร�ญญาโท

5
หลักสูตรนานาชาติ

22
หลักสูตรภาษาไทย

จำานวนหลักสูตรที่เปิดสอน

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ปริญญาโทภาคปกติ

(50,000 - 300,000)
ปริญญาเอก

(300,000 - 2,000,000)

ปริญญาโทภาคพิเศษ

(100,000 -600,000)



ทุนการศึกษา

ศูนย์การเรียนรู้

ห้องพยาบาล

สถานที่ออกกำาลังกาย

ศูนย์อาหาร

หอประชุม

บริการ	Wi-Fi
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ทุนการศึกษา

สถาบันสนับสนุนทุนการศึกษา 
• ทุนส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก • ทุนเรียนดี
• ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา • ทุนสนับสนุนการวิจัย 
• ทุนช่วยเหลือการศึกษา 

ศูนย์การเรียนรู้

• หอสมุดสุขุม นวพันธ์/ ห้องสมุดอาเซียน ถนัดคอมันตร์/ NIDA MUSEUM
• ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
• NIDA Mobile Application
• ศูนย์หนังสือ
• ชมรมต่าง ๆ

การให้บริการด้านสุขภาพ

• การรักษาพยาบาลเบื้องต้นโดยพยาบาล 
• การตรวจรักษาโดยแพทย์  ด้านอายุรกรรม
• การตรวจรักษาโดยแพทย์ ด้านจิตเวช

สถานที่ออกกำาลังกาย

• สนามแบดมินตัน/ บาสเกตบอล
• ห้องฟิตเนส

สิ่งอำานวยความสะดวก

• ศูนย์อาหาร ร้านค้าและเครื่องดื่ม
• ร้านสะดวกซื้อ
• ร้านจ�าหน่ายสินค้า
• ระบบเครือข่าย Internet 
• บริการเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi)
• ไปรษณีย์
• ธนาคาร
• ตู้ ATM
• สถานที่พักผ่อนที่ร่มรื่น
• กล้องวงจรปิด CCTV
• อาคารจอดรถ 
• หอพักนักศึกษา

หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ	6	รอบ	พระชนมพรรษา

ปัจจัยสนับสนุนการศึกษา
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ทวีปอเมริกา
จ�านวน 6 ฉบับ
1 ประเทศ

ทวีปยุโรป
จ�านวน 18 ฉบับ
8 ประเทศ

ทวีปเอเชีย	
จ�านวน 67 ฉบับ
18 ประเทศ

ทวีปออสเตรเลีย
จ�านวน 3 ฉบับ
1 ประเทศ

ทวีปแอฟริกา
จ�านวน 4 ฉบับ
3 ประเทศ

 สถาบันได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศท่ีมีความโดดเด่นในสาขาวิชาต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ท่ีผ่านมา    
สถาบันได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับต่างประเทศ ประมาณ 98 ฉบับ โดยมาจากทวีปต่าง ๆ ดังนี้

เครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
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ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เข้าร่วมเป็นผู้แทน
ประเทศไทย และน�าเสนอบทความวิชาการ “Public Sector Governance and 
Transformation: Policy Framework toward Sustainable Development” ใน
การประชุม 2017 General Assembly and Conference: EROPA ณ กรุงโซล 
สาธารณรัฐเกาหลี

สถาบันจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th ICADA 2017 “ASEAN and 
Globalization: Convergence, Harmony and Connectivity”

คณะบริหารธุรกิจ จัดสัมมนา NIDA International Business Conference 
2017 “Innovative Management: Bridging Theory and Practice”

คณาจารย์จากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการด้าน
รัฐประศาสนศาสตร์ (2017 Annual KAPA International Conference: Bigger 
Challenge and Governing Capacity at Chonbuk National University, South 
Korea)

รศ.ดร.ปกรณ์ ปรยีากร อาจารย์คณะรฐัประศาสนศาสตร์ เข้าร่วมการประชมุ Korea 
International Halal Conference 2017  และน�าเสนอบทความเรื่อง Muslim 
Friendly Tourism Development in Thailand ณ ประเทศเกาหลีใต้

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
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ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

 สถาบันมุ่งเน้นให้คณาจารย์ นักวิชาการ และบุคลากร
ของสถาบันท�าวิจัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนด้านแหล่งทุน
วิจยัท้ังภายในและภายนอก มรีางวลัการค้นคว้าในวิทยาการ
งานวิจัย มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ          
มกีารพัฒนากรณีศกึษา โดยเชญิ Prof.Dr.Clifford E.Darden 
จาก Harvard University เป็นผู้อบรมให้แก่คณาจารย์และ

พัฒนากรณีศึกษาโดยคณาจารย์ของสถาบัน 

 นอกจากนี้ สถาบันได้ส่งเสริมให้คณะ ส�านัก และศูนย์
ต่าง ๆ  ท�าหน้าท่ีในการให้บรกิารวิชาการแก่สงัคม ซึง่ได้ด�าเนนิ
การมาอย่างต่อเน่ืองในรูปแบบต่าง ๆ มีทั้งให้เปล่าไม่คิดค่า
ใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม

ส่งเสริมคณาจารย์ทำางานวิจัย	เพื่อสร้างขวัญและกำาลังใจแก่คณาจารย์	นักวิชาการ	และบุคลากรของสถาบัน	

โดยกำาหนดทุนรางวัลการค้นคว้าในวิทยาการงานวิจัย	หลาย	ๆ	ประเภท	ดังนี้

1. ทุนรางวัลงานเขียนเอกสารวิชาการ
2. ทุนรางวัลงานเขียนต�ารา
3. ทุนรางวัลงานวิจัยสมบูรณ์แบบ
4. ทุนรางวัลงานวิจัยที่มีผลกระทบเชิงนโยบายสูง
5. ทุนรางวัลการพัฒนางานประจ�าสู่การวิจัย (R2R)
6. ทุนรางวัลการพัฒนากรณีศึกษา
7. ทุนรางวัลการได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
8. ทุนรางวัลการได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
9. ทุนรางวัลการได้รับการเผยแพร่บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

วารสารพัฒนบริหารศาสตร์	(NIDA	Development	Journal)	ได้รับการรับรองจากสำานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาเป็นวารสารระดับชาติ	ได้แก่

1. วารสารท่ีผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารกลุ่มน้ีเป็น
วารสารที่จะถูกพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) มีระยะเวลา 5 ปี (ตั้งแต่ 31 
พฤษภาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2562) 

ส�านักวิจัย • วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
 • วารสาร NIDA Case Research Journal

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ • วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ 
 • วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

คณะบริหารธุรกิจ • วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ • วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม • วารสารพัฒนาสังคม

คณะภาษาและการสื่อสาร • วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร
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2. วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 คณะสถิติประยุกต์ • วารสารไทยวิจัยด�าเนินงาน

3. วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)

หน่วยงานสนับสนุนทางด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ

1. ส�านักสิริพัฒนา
  เป็นศูนย์กลางจัดฝึกอบรมพัฒนานักบริหารให้แก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และองค์กร

ระหว่างประเทศ  ประเภทหลักสูตรการฝึกอบรม 
  • หลักสูตร In-house Training 
  • หลักสูตร Public Training 
  • หลักสูตรเฉพาะ (Specialized Training)
   • หลักสูตรนานาชาติ (International Training)
  • หลักสูตรที่เป็นการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยจัดอบรมให้ฟรี

2. ศูนย์บริการวิชาการ
  เป็นศูนย์บริการทางวิชาการในสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางของการให้บริการ

ด้านวิชาการ และรับเป็นท่ีปรึกษาบริหารโครงการส�าคัญแก่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และองค์กร
ระหว่างประเทศ รวมถึงโครงการส�าคญัระดบัประเทศมาอย่างยาวนาน โดยมุง่เน้นการให้บรกิารด้านวิจยั  บรกิาร
ด้านที่ปรึกษา และบริการวิชาการอื่น ๆ  (อาทิ การจัดรายการโทรทัศน์ และการบริการแปลเอกสารวิชาการ)

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ • วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

คณะการจัดการการท่องเที่ยว • วารสารการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม • วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม

ส�านักวิจัย • วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (ISSN: 0125-3689)
 • NIDA Case Research Journal (ISSN: 1906-3865)

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ • วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ (ISSN: 0859-418X)

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม • วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISSN: 1906-5485)
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3. ศูนย์ส�ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”
	 	 เป็นโพลส�ำนักแรกของประเทศไทย	มีชื่อว่ำ	“นิด้ำโพล” จัดท�าการส�ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
 • โพลสาธารณะ (Public Poll): ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน รวมถึงเผยแพร่ความรู้ข้อมูลและข้อค้นพบ

ที่มีต่อการบริหารของภาครัฐ หรือต่อนโยบายสาธารณะ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม ให้สาธารณชนรับทราบ โดยสุ่มตัวอย่างจากฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (ประมาณ 200,000 หน่วย
ตวัอย่าง) และมผีลการส�ารวจประมาณปีละ 100 โครงการ นอกจากน้ี ได้ด�าเนินการวจิยัเชงิส�ารวจตามบนัทกึ
ข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ บริษัท อสมท. จ�ากัด (มหาชน) สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ากัด และส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 • ธุรกิจโพล (Business Poll): ส�ารวจความคดิเห็นของประชาชน ท้ังภาครฐั ภาคเอกชน รฐัวิสาหกิจ และองค์กร
ไม่แสวงหาผลก�าไร ประมาณปีละ 30 โครงการ โดยรวบรวมข้อมลูทางโทรศัพท์และภาคสนามครอบคลมุทัว่
ประเทศ และได้ขยายงานส�ารวจโดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ เว็บไซต์ การจัดท�าการสนทนากลุ่ม 
(Focus group) การสัมภาษณ์เชิงลึก หรือวิธีการอื่น ๆ ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง

	 โพลสร้ำงชื่อ	“นิด้ำโพล”	
  เป็นโพลเดียวที่ท�านายผลเรื่อง “ท�านายผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ปี พ.ศ. 2556” ได้ผลใกล้เคียงกับผลการ

เลือกตั้งมากที่สุด  ท�าให้นิด้าโพลเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นภายในเวลาอันรวดเร็ว

4. ศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
	 ภำรกิจหลัก
 • พัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอดความรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมด้านการวิจัย 
 • พัฒนาหลกัสตูรการฝึกอบรมและร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกสถาบนัจดัฝึกอบรมเก่ียวกับปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 • จดัประชมุวิชาการ ส่งเสรมิและเผยแพร่ความรูใ้นรปูแบบต่าง ๆ  รวมทัง้ร่วมกับภาคีเครอืข่ายในการขบัเคลือ่น

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม
  รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม และกรรมการ/ เลขานุการมูลนิธิ

องค์กรเพ่ือความโปร่งใสในประเทศไทย ได้รณรงค์ปลกูฝังและสร้างจติส�านึกให้เยาวชนไทยต่อต้านและไม่ยอมรบั
การโกง การทุจริตคอร์รัปชั่นด้วยหลักสูตร “โตไปไม่โกง” มาเป็นเวลากว่า 6 ปี  และได้รับการตอบรับจากครู 
นักเรียน และโรงเรียนที่น�าหลักสูตรไปใช้ทั่วประเทศ จากความส�าเร็จดังกล่าวจึงท�าให้เกิดการก้าวต่อจาก              
“โตไปไม่โกง” ไปสู่ “ส�านึกไทยไม่โกง” โดยเป็นการรณรงค์ให้คนไทยทุกเพศ ทุกวัย รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 
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ด้านการบริหารจัดการ

 การบริหารสถาบันมีสภาสถาบันเป็นผู้ให้ทิศทางใน      
การบริหารสถาบัน แก่ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ อธิการบดี        
รองอธิการบดี 4 คน ผู้ช่วยอธิการบดี 5 คน และคณบดี 12 คน 
โดยสภาสถาบันจะท�าหน้าท่ีในการให้นโยบาย ก�ากับดแูลการ
บรหิารงานของอธิการบด ีและประเมนิผลการด�าเนนิงานตาม
ค�ารับรองการปฏิบัติราชการประจ�าปี ความส�าเร็จตาม
ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์/ แผนปฏิบตัริาชการ โดยผูบ้รหิารสถาบนั
จะน�าข้อเสนอแนะจากการประเมินมาทบทวนในการจัดท�า
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการของสถาบันต่อไป 
นอกจากน้ี สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการอีก 6 คน เพ่ือ
ท�าหน้าที่กลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะแก่สภาสถาบันใน      
การก�ากับและให้ทิศทางการบริหารแก่ผู้บริหารสถาบัน และ
มีส�านักงานตรวจสอบภายในข้ึนตรงต่อสภาสถาบัน ส่วน
อธิการบดีในฐานะประธานฝ่ายบริหารมีหน่วยงานและ        
คณะกรรมการที่ช ่วยในการพิจารณาเรื่องส�าคัญ ได้แก่          
สภาวิชาการ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล งานสภา
คณาจารย์ และที่ประชุมคณบดีผู้อ�านวยการส�านัก

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบนัมจี�านวนคณาจารย์
ทั้งสิ้น 197 คน มีคุณวุฒิสูงท่ีสุดในประเทศไทย คือ ร้อยละ 
94 ของคณาจารย์ทั้งหมดจบการศึกษาระดับปริญญาเอก         
มีคณาจารย ์ที่มีต�าแหน ่งทางวิชาการถึงร ้อยละ 78                                 
มีศาสตราจารย์ถึงร้อยละ 10 และคณาจารย์ส่วนใหญ่ส�าเร็จ
การศึกษาจากต่างประเทศ โดยคณาจารย์ส่วนใหญ่สามารถ
ต่ออายุราชการได้ถึง 65 ปี เพ่ือท�างานวิชาการ นอกจากน้ี 
สถาบันได้สนับสนุนการเติบโตของบุคลากรสายสนับสนุน 
จ�านวน 525 คน ให้มีต�าแหน่ง ช�านาญการ  ช�านาญการพิเศษ 
เชี่ยวชาญ

จำานวนบุคลากรทั้งหมด	จำาแนกตามประเภทบุคลากร

27%
ขาราชการ 196 คน 

7%
พนักงานคณะ/ 
พนักงานว�ชาการ
54 คน 

14% 
ลูกจาง 99 คน 

52% 
พนักงาน
สถาบัน 373 คน 

จำานวนบุคลากรสายวิชาการ	จำาแนกตามประเภทบุคลากร

จำานวนบุคลากรสายสนับสนุน	จำาแนกตาม

ประเภทบุคลากร

 26%
ขาราชการ 135 คน

50%
พนักงานสถาบัน 260 คน

7%
พนักงานคณะ/
พนักงานว�ชาการ 38 คน 

8% 
ลูกจางชั�วคราว

เง�นรายได 43 คน

9%
ลูกจางประจำ 49 คน

31%
ขาราชการ 61 คน 

8%
พนักงานคณะ/

พนักงานว�ชาการ 
16  คน 

4%
ลูกจางชั�วคราว

เง�นงบประมาณแผนดิน 
7 คน 

57% 
พนักงานสถาบัน 113 คน 

38%

30%
รองศาสตราจารย 

59 คน

10%
ศาสตราจารย 
20 คน

22%
อาจารย 
43 คน

ผูชวย
ศาสตราจารย

75 คน

6%
ปร�ญญาโท 12 คน 

94%
ปร�ญญาเอก 185 คน 

ร้อยละวุฒิการศึกษาร้อยละตำาแหน่งทางวิชาการ
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ศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

5.78
เดือน

6.47
เดือน

5.56
เดือน

4.59
เดือน

4.53
เดือน

ปีงบประมาณ	

2556

ปีงบประมาณ	

2557

ปีงบประมาณ	

2558

ปีงบประมาณ	

2559

ปีงบประมาณ	

2560

เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพสายวิชาการ

ระยะเวลาเฉลี่ยในการขอแต่งตั้งตำาแหน่งทางวิชาการ

เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพสายสนับสนุน

วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

•	 เชี่ยวชาญพิเศษ

•	 เชี่ยวชาญ

•	 ชำานาญการพิเศษ

•	 ชำานาญการ

•	 ปฏิบัติการ

ผู้บริหาร

• ผู้อำานวยการสำานักงานอธิการบด ี 

	 หรือเทียบเท่า	

•	 ผู้อำานวยการกองหรือเทียบเท่า

	 เลขานุการคณะ/	สำานัก

ทั่วไป	(ตำ่ากว่าปริญญาตรี)

•	 ชำานาญงานพิเศษ

•	 ชำานาญงาน

•	 ปฏิบัติงาน



ผลลัพธ์ของสถาบัน
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จำานวนผู้สมัคร	ผ่านการคัดเลือก	และขึ้นทะเบียน
	 ระดับปริญญาโท	ภาคปกติ

จำานวนผู้สมัคร	ผ่านการคัดเลือก	และขึ้นทะเบียน
	 ระดับปริญญาโท	ภาคพิเศษ

ด้านการศึกษา

1,800

หนวย : คน

ปการศึกษา

จำนวนผูสมัคร

1,600

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

0

1,606 1,456 1,298 1,206 1,097

ผานการคัดเลือก 1,167 1,043 910 967 845

ข�้นทะเบียน 911 841 667 687 619

2555 2556 2557 2558 2559

5,000

หนวย : คน

ปการศึกษา

4,000

3,000

2,000

1,000

0

จำนวนผูสมัคร 4,517 4,137 3,645 3,545 3,163

ผานการคัดเลือก 2,920 2,541 2,277 2,233 2,105

ข�้นทะเบียน 2,684 2,266 2,027 1,955 1,893

2555 2556 2557 2558 2559



จำานวนผู้สมัคร	ผ่านการคัดเลือก	และขึ้นทะเบียน
	 ระดับปริญญาเอก

เกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรีของนักศึกษาใหม่	(ปริญญาโท)
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450

หนวย : คน

ปการศึกษา

400

350

300

250

200

150

100

50

0

จำนวนผูสมัคร

ผานการคัดเลือก

ข�้นทะเบียน

2555 2556 2557 2558 2559

299 272 225 429 361

240 181 206 329 265

188 172 168 230 204

เกรดเฉลี่ย

ปการศึกษา
0

2556 2557 2558 2559 2560

ภาคปกติ

ภาคพ�เศษ

2.99 3.00 3.09 3.08

3.12

2.84
2.87 2.89

2.90

2.96
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จำานวนนักศึกษาต่างชาติ	(คงอยู่)
ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556-2560

การมีงานทำาของบัณฑิต	ประจำาปีการศึกษา	2559

จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษา

•  ระดับปริญญาโทภาคปกติ  611  คน

•  ระดับปริญญาโทภาคพิเศษ  1,772  คน

•  ระดับปริญญาเอก  85  คน

เงินเดือนเฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิต

•  ระดับปริญญาโทภาคปกติ  37,677  บาท

•  ระดับปริญญาโทภาคพิเศษ  43,381  บาท

•  ระดับปริญญาเอก 55,304  บาท

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	(คะแนนเต็ม	5	คะแนน)

•  คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ    คะแนนเฉลี่ย  4.27  คะแนน

•  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน    คะแนนเฉลี่ย  4.10  คะแนน

•  ทักษะทางปัญญา    คะแนนเฉลี่ย  4.06  คะแนน

•  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  คะแนนเฉลี่ย  4.31  คะแนน

•  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข    คะแนนเฉลี่ย  4.14  คะแนน

•  ภาวะผู้น�าในการเปลี่ยนแปลง    คะแนนเฉลี่ย  4.12  คะแนน

ร้อยละการได้งานทำาของบัณฑิต

•  ระดับปริญญาโทภาคปกติ  ร้อยละ  62.44

•  ระดับปริญญาโทภาคพิเศษ  ร้อยละ  98.99

•  ระดับปริญญาเอก  ร้อยละ  98.73

ร้อยละการได้งานทำาตรงสาขา

•  ระดับปริญญาโทภาคปกติ  ร้อยละ  86.99

•  ระดับปริญญาโทภาคพิเศษ  ร้อยละ   92.05

•  ระดับปริญญาเอก  ร้อยละ  96.05

150

100

50

0
ปงบประมาณ

ปร�ญญาโท

ปร�ญญาเอก

2556

41

62

2557

94 75

2558

10
1

10
2

2559
14

1

12
3

2560

20
3

14
4

จำนวน (คน)

250

200



รางวัลที่นักศึกษาและศิษย์เก่าได้รับ

จำนวน (คน)

ปงบประมาณ2556 2557 2558 2559 2560

ดานว�ชาการระดับชาติ

ดานคุณธรรม/จร�ยธรรมระดับชาติ

ดานว�ชาการระดับนานาชาติ

ดานคุณธรรม/จร�ยธรรมระดับนานาชาติ

26

2
10

38 47 47

58

40

25

9

13

25

11

11

27

6

24

1

24

6

10
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จำานวนบทความวิจัย/	บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย

ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

เงินอุดหนุนงานวิจัย	
งบประมาณแผ่นดิน

เงินอุดหนุนงานวิจัย	
นอกเหนือจาก

งบประมาณแผ่นดิน

เงินทุนคณะ มูลค่าโครงการวิจัย	
ผ่านศูนย์บริการวิชาการ

แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560

90
ล้านบาท

2.03
ล้านบาท

16.04
ล้านบาท

181.61
ล้านบาท

จำนวนบทความ

200

150

100

50

0
ปการศึกษา2555

ระดับนานาชาติ

33

154

2556

56

122

2557

71

94

2558

96
73

2559

80
108

ระดับชาติ

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันมีงบประมาณด้านการวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ เฉลี่ยปีละ 290 ล้าน มีโครงการวิจัย
เฉล่ียปีละ 700 โครงการ มีบทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จ�านวน 80 บทความ และมีบุคลากร
สายวิชาการที่ท�างานวิจัยเฉลี่ยร้อยละ 31 ของบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด



จำานวนโครงการและมูลค่าโครงการวิจัย
(ผ่านศูนย์บริการวิชาการ)

จำานวนโครงการและมูลค่าโครงการฝึกอบรม
(ผ่านสำานักสิริพัฒนา)

จำานวนโครงการและมูลค่าโครงการงานที่ปรึกษา
(ผ่านศูนย์บริการวิชาการ)

ปงบประมาณ

จำนวนโครงการ

มูลคาโครงการ (ลาน)

2556

16
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06

82

2557

24
0.

62

98
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17
0.

74

90

2559

15
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95

2560

13
1.

55

81

ปงบประมาณ

จำนวนโครงการ

มูลคาโครงการ (ลาน)

2556

13
4.

50

34
4

2557
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8.

77

38
4

2558

19
0.

77

42
5

2559
14

6.
44

69
5

2560

18
1.

61

68
7

ปงบประมาณ

จำนวนโครงการ

มูลคาโครงการ (ลาน)

2556

25
5.

32

19
9

2557

25
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19
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0
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จำานวนการให้บริการสำารวจทางวิชาการ
(นิด้าโพล:	ธุรกิจโพล)

จำานวนการเผยแพร่ผลการสำารวจความคิดเห็นของประชาชน
(นิด้าโพล:โพลสาธารณะ)

2556 2557 2558 2559 2560

9

9
17

57

15

12

14

5

28 21 7
9

13

12

จำนวนเร�่อง

ปงบประมาณ2556 2557 2558 2559 2560

บุคคลภายในสถาบัน หนวยงานภาคเอกชน หนวยงานภาครัฐ/รัฐว�สาหกิจ/องคกรอิสระ

46
43 33

27
34

2556 2557 2558 2559 2560

จำนวนเร�่อง

ปงบประมาณ2556 2557 2558 2559 2560

116

88

130 118
102

มิติดานการเมือง

มิติดานสังคม

มิติดานสิ�งแวดลอม

มิติดานเศรษฐกิจ

มิติดานบันเทิงและกีฬา มิติดานวัฒนธรรม
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ร้อยละของงบประมาณรายจ่าย	(เงินแผ่นดิน)

ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
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ปงบประมาณ
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รอยละ

งบดำเนินงาน งบบุคลากรงบเง�นอุดหนุน งบลงทุน งบรายจายอื่น ๆ

5.
4

25
.4

26
.5

42
.8

6.
2

52
.1

31
.7

10
.0

8.
9

55
.1

53
.2

43
.5

25
.9

10
.2

9.
8

24
.5

12
.4

2560

10
.0

20
.2

8.
2 18

.0

50.0

ปงบประมาณ

40.0

30.0

20.0

10.0

-
2556 2557 2558 2559

รอยละ

งบดำเนินงาน งบบุคลากรงบเง�นอุดหนุน งบลงทุน งบกลาง

18
.0

2560

35
.9

3.
3 3.
5

39
.2

11
.7

31
.8

2.
9 7.

3
46

.3

12
.1

35
.4

2.
9

11
.0

38
.6

17
.1

35
.7

2.
7 5.

8
38

.8

19
.6

38
.5

3.
2

1.
1

37
.7

ด้านงบประมาณ

Good University Report 2017 
National Institute of Development Administration 37



รางวัลที่ได้รับระดับหน่วยงาน/ สถาบัน

พิธีรับมอบประกาศนียบัตรการ
รบัรองมาตรฐานสากล ISO 9001: 
2015 ส�านกัเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี  รับโล่รางวัลจาก
การส่งโครงการ นิด้า: มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ รู ้รักษ์
พลงังาน สูก่ารพัฒนาท่ีย่ังยืน เข้าร่วมประกวดในโครงการ
สนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-
Clean  Energy) โดยเป็น 1 ใน 7 โครงการที่ผ่านการคัด
เลือกในข้ันตอนที่ 2 จากส�านักงานนโยบายและแผน
พลงังาน กระทรวงพลงังาน เมือ่วันท่ี 22 พฤษภาคม 2560 

รศ.ดร. ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบรหิาร 
เป็นตัวแทนสถาบันรบัเงินสนับสนุน ในงานประกาศ
ผลการคัดเลอืกโครงการสนับสนนุการออกแบบเมอืง
อัจฉริยะ (Smart Cities-Clean  Energy)  โดยเป็น 
1 ใน 16 โครงการที่ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 
จากส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง
พลังงาน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดแข่งขันในกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอก ดังนี้
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เจ้าหน้าทีก่ลุม่งานพัฒนาภูมทิศัน์ เป็นผูแ้ทนสถาบนั
รับมอบโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราช       
สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี “แก้วไพฑูรย์” ซึ่งได้รับ
การคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 6 หน่วยงาน ของกลุ่ม
มหาวิทยาลัย ท่ีผ่านการคัดเลือกให้เป็นหน่วยงาน 
ต้นแบบเครือข่ายกรุงเทพ ฯ สีเขียว เมื่อวันท่ี 20 
กรกฎาคม 2560

รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี คณบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์ 
ของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เป็นตัวแทนเข้ารับ
รางวัล “ผู้ท�าคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์: 
Human Resource Excellence Award”  ประจ�าปี 2560 
ประเภทองค์กร และประเภทบุคคล (ศ.ดร.ชาติชาย ณ 
เชียงใหม่) จากสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด�าเนินงานของ
หน่วยงานภาครฐั (Integrity and Transparency Assessment 
: ITA) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันจัดอยู่ประเภท
สถาบันอุดมศึกษา มีคะแนนผลการประเมิน 85.18 คะแนน 
(คะแนนเต็ม 100) หรือเป็นอันดับที่ 3 ของสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งหมด 81 แห่ง จัดโดย ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
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