ใบแทรกแผนพัฒนาระยะยาว 15 ป สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2551 – 2565
 ที ่ป ระชุ ม สภาสถาบั น ครั ้ง ที ่ 1/2553 เมื ่อ วั น ที ่ 25 มกราคม 2553 มี ม ติ ใ ห เ พิ ม่ กลยุ ท ธ ใ น
แผนพัฒนาระยะยาว 15 ป สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2551 - 2565 ดังนี้
1. กลยุทธที่ 5.15 จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ในยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการเสริมสราง
แบรนดของสถาบันใหม (Rebranding) หนา 36
2. กลยุทธที่ 6.7 สนับสนุนทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post - Doctoral Fellowship) ใน
ยุทธศาสตรที่ 6 การรักษาความเปนเลิศทางวิชาการดานหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเดนและ
สอดคลองกับความตองการของสังคม หนา 37
 ที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 5/2553 (พิเศษ) เมื่อวันที่ 28 มิถนุ ายน 2553 มีมติใหเปลี่ยนคานิยม
รวม (Shared Values) ความหมายพยัญชนะตัว S จากเดิม “Sage” ซึ่งสื่อความหมายถึง ความมุงมั่นของประชาคม
นิดาที่ใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรทุกคนใหเปนผูที่มีความฉลาด ปราดเปรื่อง เปน
“Social Responsibility” ซึ่งสื่อความหมายถึง ความมุงมัน่ ของประชาคมนิดาที่ให
ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรทุกคนใหเปนผูที่มีสํานึกรับผิดชอบตอสังคม)” หนา 31
-------------------------------
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แผน

พัฒนาระยะยาว 15 ป พ.ศ. 2551-2565 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
จัดทำขึ้นเพื่อเตรียมรองรับปจจัยแวดลอมตาง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอยู
ตลอดเวลา ทั้งดาน เศรษฐกิจ สังคม/วัฒนธรรม การเมือง และเทคโนโลยี ตลอดจนภาวะ
ความเสี่ ย งใหม ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ซึ่ ง เป น ป จ จั ย ที่ ส ำคั ญ ในการกดดั น ให จ ำเป น ต อ งมี ก ารปฏิ รู ป
ระบบราชการภายใตแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม มีการนำแนวคิดใหม ๆ ทางการบริหาร
เข า มาปรั บ ใช กั บ ระบบราชการไทย เช น การบริ ห ารงานเชิ ง ยุ ท ธศาสตร การจั ด การผล
การปฏิ บั ติ ง านตามหลั ก การบริ ห ารจั ด การบ า นเมื อ งที่ ดี การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
การกำกับและตรวจสอบหนวยงานภาครัฐในรูปแบบตาง ๆ
สถาบันจำเปนอยางยิ่งตองเรงสำรวจบทบาท รวมทั้งเตรียมวางแผนการดำเนินงาน
ในระยะยาว ที่จะตอบสนองการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการทบทวนบทบาทของสถาบัน
ที่ จ ะเป น ส ว นหนึ่ ง ของการร ว มพั ฒ นาประเทศชาติ ใ นยุ ค ที่ ต อ งเผชิ ญ กั บ การเปลี่ ย นแปลง
ในทุก ๆ ดาน
แผนพัฒนาระยะยาวฯ ของสถาบัน เปนแผนชี้นำทิศทางและเปาหมายการพัฒนา
สถาบัน โดยมีหลักการอยูบนพื้นฐานของการมีสวนรวมของทุกหนวยงานและสอดคลอง
กับแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551-2565 ของสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
ขอขอบคุณคณะทำงานฯ และผูเกี่ยวของที่ใหความรวมมืออยางดีในการดำเนินงาน
ที่ผานมา และหวังเปนอยางยิ่งวา แผนพัฒนาระยะยาวฉบับนี้ จะเปนกรอบในการดำเนิน
ภารกิ จ ของสถาบั น ตามยุ ท ธศาสตร ที่ ร ว มกั น กำหนด เพื่ อ ให ก ารดำเนิ น งานของสถาบั น
บรรลุ ต ามพั น ธกิ จ มี ส ว นร ว มในการพั ฒ นาอุ ด มศึ ก ษาไทยและพั ฒ นาประเทศชาติ เ ป น
ลำดับตอไป

(รองศาสตราจารยทวีศักดิ์ สูทกวาทิน)
รองอธิการบดีฝายวางแผน
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แผนพัฒนาระยะยาว 15 ป ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2551-2565

º·¹Ó
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร ก อ กำเนิ ด ขึ้ น จากพระราชดำริ อั น กว า งไกล และ
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ทรงหวงใยประเทศชาติที่ตองเผชิญ
ปญหาการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางดานเศรษฐกิจ และสังคมอยางหนัก จึงกอตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2509 ดวยความชวยเหลือเบื้องตนจากคณะรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร กรมวิเทศสหการ มูลนิธิฟอรด และ Midwest University Consortium for International
Affairs (MUCIA) โดยโอนคณะรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร งานฝกอบรมสวนหนึ่งของ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ งานฝกอบรม และงานสอนสวนหนึ่งของสำนักงานสถิติแหงชาติ
มาเปนกิจกรรมหนึ่งของสถาบัน
ปจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรมีพันธกิจหลัก คือ การจัดการเรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยเปดสอนหลักสูตรปริญญาโท จำนวน 15 หลักสูตร ปริญญาเอก จำนวน 9 หลักสูตร ดาน
การวิจัย โดยมุงเนนการสรางองคความรู เพื่อชวยแกปญหาสำคัญ ๆ ของสังคมและประเทศ ดานบริการวิชาการ
สถาบันใหบริการวิชาการแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนตาง ๆ ในลักษณะงานวิจัยและงานที่
ปรึกษาจำนวนมาก
ความสำเร็จในการดำเนินงานของสถาบันตลอดระยะเวลากวา 40 ป จะเห็นไดจากพัฒนาการที่เกิดขึ้น
อยางตอเนื่อง มีการปรับเปลี่ยนโครงสราง ปรับบทบาทภารกิจ ตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการ มีการจัด
สัมมนาผูบริหารของสถาบัน เพื่อปรับยุทธศาสตร กำหนดทิศทางการดำเนินงานของสถาบันใหสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงทั้งจากปจจัยภายในและภายนอก
ในวาระที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดจัดทำกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
15 ป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551-2565 เพื่อชวยเสริมสรางความเขาใจและความตระหนักในสภาพปญหาอุดมศึกษา
ของประเทศ และความจำเป น ที่ จ ะต อ งร ว มมื อ กั น พั ฒ นาอุ ด มศึ ก ษาของประเทศ โดยมี ก รอบทิ ศ ทาง
และแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนรวมกัน เพื่อใหระบบอุดมศึกษาเปนรากฐานที่สำคัญและสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศสูเปาหมายที่พึงประสงคตอไป
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สถาบันไดเห็นความสำคัญและความจำเปนในการกำหนดทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษา จึงไดนำ
แนวคิดเรื่องการวางแผนพัฒนาสถาบันระยะยาว และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551-2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาระยะยาว
15 ป ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2551-2565 โดยมุงเนนการมีสวนรวมของประชาคมทั้ง
ภายในภายนอกสถาบัน มีการแตงตั้งคณะทำงานฯ ซึ่งเปนผูแทนจากทุกหนวยงานของสถาบัน เชิญวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิมาบรรยายพิเศษ เพื่อใหความรูแกคณะทำงาน มีการประชุมระดมความคิดเห็นของคณะทำงาน
โดยใชขอมูลและขอเท็จจริงประกอบ มีการจัดระดมความคิด เพื่อยกรางแผนพัฒนาฯ นำเสนอที่ประชุม ทคอ.
การวางแผนและประเมินผล ที่ประชุม ทคอ. สถาบัน และสภาสถาบันเปนลำดับ

ความเปนมา
สถาบันไดจัดทำแผนพัฒนาสถาบันฯ เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสถาบัน ตลอดระยะเวลา
มากวา 40 ป ซึ่งการจัดทำแผนพัฒนาสถาบันฯ โดยทั่วไปจะจัดทำตามชวงเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ (แผน 5 ป) จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2545-2549
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2550-2554 ซึ่งเปนการวางแผนในบริบท
ที่เปลี่ยนไป เนื่องจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน และผูมีสวน
เกี่ยวของตาง ๆ การจัดทำแผนฯ จึงอยูในรูปแผนกลยุทธ ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
เปาหมาย และแผนการดำเนินงานภายใตกลยุทธดังกลาว
✿

การจัดทำแผนพัฒนาสถาบันฯ ที่ผานมา

การจั ด ทำแผนพั ฒ นาระยะยาวครั้ ง แรก สถาบั น จั ด ทำแผนพั ฒ นาระยะยาว สถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร 15 ป พ.ศ. 2537-2551 มีกรอบแนวทางที่ใหความสำคัญกับการพัฒนา ในดานการผลิต
บัณฑิตระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้น การทำวิจัย ทั้งการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต การสงเสริมการบริการ
วิชาการดานตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ
การจัดทำแผนกลยุทธ 10 ป พ.ศ. 2545-2554 เพื่อสืบทอดตามแนวทางการพัฒนาที่กำหนดไว
ในแผนพัฒนาระยะยาวใหเปนรูปธรรม ชัดเจน และตอบสนองนโยบายสวนรวมโดยเฉพาะในเรื่องคุณภาพ
และประสิ ท ธิ ภ าพในทางการจั ด การศึ ก ษาภายใต ส ภาวะการเปลี่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ ว ทางเศรษฐกิ จ
สังคม เทคโนโลยี การเมืองของประเทศ การจัดทำแผนกลยุทธ 10 ป เปนกระบวนการคิด และทำงานอยาง
มีสวนรวมของทุกฝาย เปนการเรียนรูรวมกัน โดยนำความคิดเห็น และขอเท็จจริงจากทุกหนวยงาน มีการ
รวมกันกำหนดทิศทางที่สถาบันจะมุงไป ภายใตการเปลี่ยนแปลงที่กลาวมาขางตน
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของสถาบัน
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 และระเบี ย บสำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการจั ด ทำ
แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2547 กำหนดใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีแผนบริหารราชการแผนดิน
ตลอดการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี โดยใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น ๆ ของรัฐ
ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจำป ใหสอดคลองกับแผนบริหารราชการ
แผนดินตอไป
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สถาบั น ได ก ำหนดแผนยุ ท ธศาสตร ส ถาบั น เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ และดำเนิ น การจั ด ทำ
แผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4 ป มาแล ว 2 ช ว ง คื อ ช ว งป ง บประมาณ พ.ศ. 2548-2551 และฉบั บ ป จ จุ บั น
ชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2551-2554 โดยมีแนวทางจากประเด็นนโยบายหลักที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
รวมทั้งไดกำหนดประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ ตัวชี้วัด เพื่อใหสถาบันดำเนินภารกิจไดบรรลุเปาหมาย
และสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดินตอไป
ในส ว นของทบวงมหาวิ ท ยาลั ย (สำนั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา) ได จั ด ทำแผนพั ฒ นา
อุดมศึกษาระยะยาว (15 ป) 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2533-2547 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551-2565
เพื่อเปนแนวทางใหสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ใชสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาระยะยาวของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
นั้น โดยปรับตามพันธกิจ และเปาหมายการดำเนินงานตามสภาพที่ควรเปน
✿

เหตุผลและความจำเปน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เห็นวา การที่จะทำใหบรรลุวัตถุประสงคของการกอตั้งสถาบัน
ให ด ำเนิ น การตามพั น ธกิ จ หลั ก ซึ่ ง ได แ ก การเรี ย นการสอน การวิ จั ย และการให บ ริ ก ารวิ ช าการ และ
การปรับเปลี่ยนสถาบันใหทันตอสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยคงพันธกิจหลักของสถาบันไว
ทุกหนวยงานตองมีสวนรวมคิด รวมทำ และรวมเผชิญหนากับปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นไดตลอดเวลา ทั้งใน
ดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี ซึ่งเปนเรื่องทาทาย และมีผลตอความอยูรอดของสถาบัน
ดั ง นั้ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาซึ่ ง มี บ ทบาทในการชี้ น ำสั ง คม จะต อ งรั บ ทราบสภาพการเปลี่ ย นแปลงของสั ง คม
อาทิ ดานประชากร ตลาดแรงงาน ตลอดจนดานพลังงานและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีผลกระทบตออุดมศึกษา
เพื่อรวมกันวางแผนรองรับ และเพื่อการพัฒนาสถาบันใหตอบสนองความตองการของสังคมตอไป
✿

ที่มา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดดำเนินการจัดทำกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551-2565 ภายใตความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย กรอบแผนพัฒนาฯ ดังกลาว
เนนความสำคัญกับการมีสวนรวม มีการระดมความคิดเห็น สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ การระดมสมองผาน
การประชุมสัมมนากับทุกภาคสวน เวทีสาธารณะ รวมทั้งการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปน
กรอบทิศทางและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนรวมกัน และเพื่อเปนแผนนำทางระบบอุดมศึกษา ใชในการจัดทำ
แผนพัฒนาสถาบันตั้งแตระยะกลางถึงแผนปฏิบัติการรายปตอไป
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พิจารณาแลวเห็นวากรอบแผนฯ ที่สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ศึกษาไวเปนสิ่งสำคัญและเปนประโยชนตอสถาบัน ในการที่จะนำมาพิจารณา รวมคิด รวมทำ
เพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาระยะยาวของสถาบัน ตอไป

กองแผนงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

9

วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนแนวทางในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสถาบันในระยะยาว
2. ปรับรูปแบบแนวคิดการดำเนินงานใหสอดคลองกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอุดมศึกษาไทย
ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551-2565 ตามที่ สกอ. จัดทำไว

การดำเนินงานของสถาบัน
1. แตงตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาระยะยาวของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เพื่อใหการจัดทำแผนพัฒนาระยะยาวของสถาบัน เปนแผนชี้นำทิศทางและเปาหมายการพัฒนา
สถาบัน โดยมีหลักการอยูบนพื้นฐานของการมีสวนรวมของทุกหนวยงาน และสอดคลองกับกรอบแผนพัฒนา
อุดมศึกษาระยะยาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551-2565 สถาบันจึงไดแตงตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำแผนพัฒนา
ระยะยาวของสถาบัน โดยมีอำนาจและหนาที่ในการระดมความคิด กำหนดทิศทางการพัฒนาสถาบัน ตาม
พันธกิจหลัก คือ งานผลิตบัณฑิต งานวิจัย และงานบริการวิชาการในระยะยาว เพื่อเปนแนวทางในการ
ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรของสถาบัน ปรับระบบโครงสราง บทบาทภารกิจ ปรับระบบการบริหารจัดการและ
ทรัพยากรมนุษย และเสริมสรางวัฒนธรรมที่พึงประสงค เพื่อรองรับการพัฒนาตามทิศทางที่กำหนด
2. จัดบรรยายพิเศษ
สถาบันไดจัดบรรยายพิเศษ โดยเชิญผูเกี่ยวของกับการจัดทำแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และผูมีประสบการณดานการบริหารจัดการสถาบัน
อุดมศึกษา มาบรรยายเพื่อใหขอคิด แนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนแสดงความคิดเห็นรวมกัน ดังนี้
บรรยายพิเศษ ครั้งที่ 1 เรื่อง “การวางแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551-2565”
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2551 โดย ผูอำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ (ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน) มี
เนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของการจัดทำแผนระยะยาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551-2565 ของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งเปนการทำงานบนฐานขอมูล ความเห็นพอง และการมีสวน
รวม โดยกำหนดประเด็นหลัก คือ
❀ ภาพอนาคตที่จะมีผลกระทบตอโลกและอุดมศึกษาไทย
❀ ประเด็ น ทิ ศ ทางและนโยบายกรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว ส ว นที่ เ กี่ ย วกั บ ระบบ
อุดมศึกษา
❀ รองศาสตราจารยทวีศักดิ์ สูทกวาทิน รองอธิการบดีฝายวางแผน ไดบรรยายสรุป การวางแผน
ยุทธศาสตร 15 ป สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ใหผูเกี่ยวของรวมรับฟง โดยกลาวถึง
ภู มิ ห ลั ง การจั ด ทำแผนพั ฒ นาระยะยาวของสถาบั น ที่ ผ า นมา และเสนอขั้ น ตอนการวางแผน
ยุทธศาสตรที่จะดำเนินการตอไป
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บรรยายพิเศษ ครั้งที่ 2 เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา เพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลง” เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2551 โดยอาจารยธนิตสรณ จิระพรชัย ผูอำนวยการศูนย
นวัตกรรมระบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เนื้อหาการบรรยายเกี่ยวกับการปรับ
โครงสรางใหพรอมตอการบริหารความรู วิเคราะหแนวโนมการอุดมศึกษา การฉายภาพองคกรใน
อนาคต
❀ ผูอำนวยการกองแผนงาน นำเสนอขอมูลพื้นฐานของสถาบัน ซึ่งประกอบดวย ปรัชญา ปณิธาน
วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรการบริหารสถาบัน พ.ศ. 2550-2552 นำเสนอขอมูลนักศึกษา
ขอมูลงานวิจัย และงานบริการวิชาการ ขอมูลบุคลากร และขอมูลงบประมาณ
3. จัดทำเอกสารขอมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาฯ เมื่อกุมภาพันธ 2551 เพื่อใหคณะทำงานไดรับทราบ
ความเปนมา สถานภาพของสถาบัน และขอมูลพื้นฐาน เอกสารแบงเปน 3 สวน คือ
สวนที่ 1 การจัดทำแผนพัฒนาระยะยาว 15 ป ของสถาบัน พ.ศ. 2551-2565
สวนที่ 2 ความเปนมาของแผนพัฒนาสถาบัน
สวนที่ 3 ขอมูลพื้นฐานของสถาบัน
4. จัดประชุมกลุมเพื่อระดมความคิด (Forum)
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2551 เพื่อเปนการทบทวนภารกิจ ทิศทาง และการดำเนินงานที่ผานมา
เปนการนำเสนอ สรุปผล Positioning ของนิดาในอนาคต (จากการสัมมนาผูบริหาร ครั้งที่ 14/2548
เมื่อวันที่ 28-30 มกราคม 2548)
❀ กำหนดกลุมคณะทำงาน โดยแบงคณะทำงานเปน 2 กลุม เพื่อรวมระดมความคิดเห็น กลุมที่ 1
พิจารณาเกี่ยวกับปจจัยแวดลอมภายในของสถาบัน และกลุมที่ 2 พิจารณาเกี่ยวกับปจจัยแวดลอม
ภายนอกของสถาบัน
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2551
❀ บรรยายพิเศษ เรื่อง “สถาบันอุดมศึกษากับความรับผิดชอบตอสังคม” โดย คุณมีชัย วีระไวทยะ
นายกสมาคมพั ฒ นาประชากรและชุ ม ชน และประธานคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาภาคประชาชน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
❀ ผูชวยศาสตราจารยปกรณ ปรียากร คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร วิทยากรพิเศษบรรยายและ
ใหคำแนะนำกลุมเกี่ยวกับการวิเคราะหปจจัยแวดลอมภายในและภายนอกสถาบัน
❀ ตั ว แทนแต ล ะกลุ ม นำเสนอผลการวิ เ คราะห จุ ด แข็ ง จุ ด อ อ น โอกาส และภั ย คุ ก คาม (SWOT
Analysis) โดย ผูชวยศาสตราจารยปกรณ ปรียากร เปนวิทยากรใหคำแนะนำแนวทางในการ
วิเคราะห
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551
❀ บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางในการกำหนดยุทธศาสตรพัฒนาสถาบันระยะยาว” โดยผูชวยศาสตราจารยปกรณ ปรียากร คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร ไดจำลองสถานการณในระยะยาว
15 ป และเตรียมจัดทำ SWOT Matrix
❀ คณะทำงานระดมความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ ของสถาบั น ในช ว งระยะเวลา 15 ป
โดยแบงเปน 3 ชวง ชวงละ 5 ป เพื่อใหเกิดความตอเนื่องของภารกิจที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
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5. จัดสัมมนานอกสถานที่ ณ โรงแรม เมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระหวางวันที่ 6-7 มิถุนายน 2551
❀ คณะทำงานรวมกำหนด ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมรวม และวิเคราะหจุดแข็ง
จุดออน โอกาส และอุปสรรค โดยแสดงความสัมพันธของแตละปจจัยและเสนอทางเลือก 4 แนวทาง
คือ
❀ ยุทธศาสตรเชิงรุก (SO)
❀ ยุทธศาสตรสรางพันธมิตร (ST)
❀ ยุทธศาสตรพัฒนาภายใน (WO)
❀ ยุทธศาสตรปรับเปลี่ยนภายใน (WT)
6. ประชุมพิจารณารางแผนพัฒนาระยะยาวของสถาบันฯ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551
❀ คณะทำงานพิ จ ารณาร า งแผนพั ฒ นาระยะยาว 15 ป ของสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร
พ.ศ. 2551-2565 พรอมใหขอเสนอแนะ เพื่อนำเสนอที่ประชุม ทคอ. การวางแผนและประเมินผล
ทคอ. สถาบัน และสภาสถาบันตอไป
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แผนพัฒนาระยะยาว 15 ป ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2551-2565
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โลกในยุคปจจุบันตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอยูตลอดเวลา ทั้งจากดานเศรษฐกิจ
สั ง คม การเมื อ ง และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ อี ก ทั้ ง จากแนวนโยบายของรั ฐ ที่ มุ ง เน น การควบคุ ม คุ ณ ภาพ
การศึกษา การเพิ่มศักภาพการแขงขันยิ่งทำใหสถาบันการศึกษาตองเรงปรับปรุงระบบการทำงาน พัฒนาให
ทันตอความกาวหนาในทุกดาน เพื่อใหสถาบันมีความพรอมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเปนสถาบันที่
สรางผูนำและองคความรูดานการบริหารการพัฒนา และสามารถดำเนินพันธกิจใหบรรลุไดตามวัตถุประสงค

สรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถาบัน
(SWOT Analysis)
สภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอสถาบัน สามารถจำแนกเปนสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอม
ภายนอกของสถาบัน
สภาพแวดลอมภายในของสถาบัน ประกอบดวย บุคลากร ผูบริหาร คณาจารย นักศึกษา กระบวนการ
บริหารจัดการ หลักสูตรการเรียนการสอน สถานภาพทางการเงิน วัฒนธรรมองคกร ความรวมมือภายในสถาบัน
และปจจัยเกื้อหนุนพันธกิจตาง ๆ
สภาพแวดลอมภายนอกของสถาบัน ประกอบดวย สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี
สภาพการแขงขัน ดานผูรับบริการ และดาน Supplier
✿

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน สรุปไดดังนี้

¨Ø´á¢ç§
1. คณาจารยมีความเชี่ยวชาญ
สถาบั น มี ค ณาจารย ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ สู ง โดยคณาจารย ส ว นใหญ ข องสถาบั น สำเร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ
ปริญญาเอกรอยละ 85.16 และมีสัดสวนอาจารยที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการตั้งแตระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้น
ไปรอยละ 74.191 ดังนั้นสถาบันจึงไดรับการยอมรับในดานความรูความสามารถทางวิชาการของคณาจารย
นอกจากนี้แลวยังเปนที่ประจักษโดยทั่วไปวาคณาจารยของสถาบันจำนวนมาก ทั้งในอดีตและปจจุบันมีบทบาท
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศอีกดวย
1

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2551
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สถาบั น ได ท ำการสำรวจความคิ ด เห็ น นั ก ศึ ก ษาใหม ร ะดั บ ปริ ญ ญาโท ภาคปกติ เพื่ อ ทราบป จ จั ย
ในการเลือกศึกษาตอและความคาดหวังในการศึกษาระดับปริญญาโทของสถาบัน ภาคการศึกษาที่ 1/2551
มีผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 390 คน คิดเปนรอยละ 90.70 ผลการสำรวจพบวา ปจจัยในการเลือกศึกษาตอที่
นิดา ระดับมากที่สุด คือ ชื่อเสียงของสถาบัน (คะแนนเฉลี่ย 3.29) รองลงมา คือ การประกอบอาชีพที่ตองการ
เมื่อสำเร็จการศึกษา (คะแนนเฉลี่ย 3.22) รายไดเมื่อสำเร็จการศึกษา (คะแนนเฉลี่ย 3.02) หลักสูตรโดดเดน
และมี ค วามแตกต า งจากสถาบั น อื่ น (คะแนนเฉลี่ ย 2.98) ชื่ อ เสี ย งอาจารย (คะแนนเฉลี่ ย 2.89) และ
คาเลาเรียนไมแพง (คะแนนเฉลี่ย 2.72)2
2. ความสามารถในการหารายไดจากการสอน วิจัย บริการวิชาการ
จากภารกิจหลักของสถาบัน คือ งานดานการจัดการศึกษา งานวิจัย และการใหบริการวิชาการ ไดมี
การพัฒนาอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผานมา ดานการเรียนการสอน ไดขยายการจัด
การเรียนการสอนในระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาโทไดขยายการรับนักศึกษาภาคพิเศษ ในหลายสาขา
วิชา ใหแกผูมีประสบการณ ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาค ตั้งแตปการศึกษา 2530 เปนตนมา ซึ่งนับวาเปน
การขยายโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งเปนที่ตองการของสังคม ดานงานวิจัยไดผลิตผล
งานวิจัยทั้งที่เปนวิจัยเพื่อสรางองคความรูและวิจัยประยุกต การใหบริการวิชาการ สถาบันไดจัดตั้งศูนยบริการ
วิชาการ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2520 ซึ่งเปนศูนยบริการวิชาการแหงแรกของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
เพื่อใหบริการแกหนวยงานทั้งราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรเอกชน และองคกรที่ไมแสวงหากำไร ครอบคลุม
ลักษณะบริการวิชาการ 2 ประเภทหลัก คือ บริการดานที่ปรึกษา และบริการดานการวิจัย นอกจากนั้นมี
สำนักฝกอบรม ซึ่งทำหนาที่ใหบริการงานฝกอบรมแกคณะ/สำนัก และจัดฝกอบรมหลักสูตรตามความตองการ
ของสั ง คม และมุ ง เน น พั ฒ นาหลั ก สู ต รให ทั น สมั ย โดยสร า งความร ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ในต า งประเทศ
ซึ่งกิจกรรมเหลานี้นอกจากเปนการปฏิบัติตามภารกิจแหงรัฐและพัฒนาอยางตอเนื่องแลว ยังนำมาซึ่งศักยภาพ
ในการเพิ่ ม พู น รายได ใ ห แ ก ส ถาบั น อี ก ด ว ย ดั ง จะเห็ น ได จ ากตารางที่ 1 ข อ มู ล รายรั บ เงิ น รายได ประจำ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2546-2550 ตารางที่ 2 รายละเอียดจำนวนมูลคาโครงการใหมที่ผานศูนยบริการวิชาการ
พ.ศ. 2546-2550 และตารางที่ 3 การจัดสรรรายไดใหสถาบันของศูนยบริการวิชาการ พ.ศ. 2546-2550
(ตารางแสดงในภาคผนวก) ซึ่งมีจำนวนมูลคาโครงการใหมและมีการจัดสรรรายไดใหสถาบันที่ผานศูนยบริการ
วิชาการที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ปงบประมาณ พ.ศ. 2547 มีมูลคา 159.15 ลานบาท ปงบประมาณ พ.ศ. 2548
มีมูลคา 167.37 ลานบาท ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 มีมูลคา 192.05 ลานบาท และปงบประมาณ พ.ศ. 2550
มีมูลคา 214.11 ลานบาท โดยที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
โดยสรุปสถาบันมีความสามารถในการหารายไดจากการขยายบทบาททั้งดานการเรียนการสอน
การวิจัย และการใหบริการวิชาการอยางตอเนื่อง
3. การบริหารจัดการสมัยใหม
สถาบันไดนำการบริหารเชิงยุทธศาสตร (Strategic Management) มาใชเปนเครื่องมือในการ
บริหารงาน โดยมีการวางแผนยุทธศาสตร (Strategic Planning) มีการถายทอดยุทธศาสตรสูหนวยงาน
(Strategic Alignment) มีการดำเนินงานตามยุทธศาสตร (Strategic Implementation) และมีการติดตาม
ประเมินผล (Strategic Evaluation) ทำใหสถาบันและคณะ/สำนักมีการดำเนินงานที่สอดคลองในทิศทาง
เดียวกัน มีแผนงาน โครงการและมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน
2
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ป จ จุ บั น สถาบั น ได ก ำหนดยุ ท ธศาสตร ก ารบริ ห ารสถาบั น พ.ศ. 2550-2552 ซึ่ ง ประกอบด ว ย
6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการ
ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางศักยภาพการวิจัยของสถาบัน
ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางศักยภาพการบริหารจัดการสถาบันเพื่อใหเปนสถาบันบัณฑิตศึกษา
ระดับแนวหนาของชาติ
ยุทธศาสตรที่ 4 การขยายบทบาทใหบริการทางสังคม
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรและการเรียนรูของนักศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 6 การเสริมสรางศักยภาพสมาคมศิษยเกาทั้งของคณะและสถาบันใหเปนกลไกสำคัญ
ในการพัฒนาสถาบันและการสรางเครือขายความรวมมือกับองคการภายนอก
เปนเครื่องมือขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจ ซึ่งในแตละยุทธศาสตรไดกำหนดกลยุทธ/โครงการ
ตัวชี้วัด เปาหมายที่ชัดเจน อีกทั้งมีกระบวนการถายทอดยุทธศาสตรสถาบันสูยุทธศาสตรระดับหนวยงาน
ที่สอดคลองกัน และมีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบ เพื่อวัดความสำเร็จขององคกรครอบคลุม
ทุกภารกิจ
4. เปนมหาวิทยาลัยที่มีเอกลักษณดานพัฒนบริหารศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริ ที่ตองการใหสถาบันเปนศูนยกลางของ
องคความรูในการบริหารการพัฒนา และพัฒนาบุคลากรใหเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีภารกิจ
หลัก 3 ภารกิจ คือ การวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรู การเรียนการสอน การฝกอบรม โดยมีเปาหมายเพื่อให
บุคลากรมีความรูความสามารถในการพัฒนาประเทศ สวนการบริการวิชาการ เพื่อใหมีบทบาทในการเสนอแนว
ความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศแกภาครัฐ และภาคเอกชน ดังพระบรมราโชวาท ซึ่งพระราชทานแกบัณฑิต
รุนแรกของสถาบัน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2513 ความวา
...เดิมทีเดียวขาพเจาตั้งขอคิดเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศไววา ในการทำโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
ตาง ๆ จะตองอาศัยใชขอมูลที่ถูกตองเปนหลัก และจะตองใชนักสถิติที่มีความรูความสามารถชั้นสูงเปนผูปฏิบัติ
ในประเทศไทยนั้ น นั ก สถิ ติ ดั ง กล า วยั ง หาได น อ ยถ า จะหาให ไ ด เ พี ย งพอก็ จ ะต อ งส ง นั ก สถิ ติ อ อกไปศึ ก ษา
ณ ตางประเทศใหเขามีโอกาสศึกษาเพิ่มเติมและนำความรูมาใชใหเปนประโยชน เมื่อไดแสดงความคิดนี้
แก นั ก เศรษฐกิ จ สำคั ญ ของไทย คื อ หม อ มหลวงเดช สนิ ท วงศ หม อ มหลวงเดช สนิ ท วงศ ก็ ส นั บ สนุ น
ความคิ ด นั้ น ต อ มาข า พเจ า ได มี โ อกาสแสดงความคิ ด นี้ แ ก น ายเดวิ ด รอกกิ เ ฟลเลอร อี ก นายเดวิ ด
รอกกิเฟลเลอรใหความเห็นวานาจะใหผูเชี่ยวชาญมาสำรวจภาวะเศรษฐกิจและมาทำการสอนในประเทศไทย
จะไดประโยชนยิ่งกวาสงคนออกไปตางประเทศ และนายเดวิด รอกกิเฟลเลอร เลือกเฟนหานักเศรษฐกิจ
และนั ก บริ ห ารที่ มี ชื่ อ เสี ย งที่ สุ ด คนหนึ่ ง ของสหรั ฐ อเมริ ก า คื อ ดอกเตอร ส เตซี่ เมย ให เข า มาช ว ยเหลื อ
ดอกเตอรสเตซี่ เมย เขามาพบขาพเจา และมาสำรวจ แลวทำรายงานเสนอวา รัฐบาลควรจะดำเนินการ
อยางไรในการจัดตั้งสถาบันศึกษาที่ตองการ ที่สุดเมื่อรัฐบาลรับไปดำเนินงานก็ไดรับความชวยเหลือจาก
มูลนิธิฟอรดอีกทางหนึ่ง และตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรขึ้นไดสำเร็จ เปนสถาบันการศึกษาชั้นสูง
เพื่ออบรมวิชาเศรษฐกิจของประเทศ นับเปนความสำเร็จที่นายินดีอยางยิ่ง3

3

คัดตัดตอนจากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ครั้งที่ 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2513

กองแผนงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จึงเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแหงเดียวในประเทศไทยที่ทำการ
สอนเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา (สูงกวาปริญญาตรี) ในสาขาวิชาทางดานการบริหารการพัฒนา ซึ่งแตกตางจาก
สถาบันอื่น จึงทำใหมีความเชี่ยวชาญในดานบริหารการพัฒนาซึ่งเปนศาสตรที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา
ประเทศ ดังจะเห็นไดจากคณาจารยของสถาบันทั้งในอดีตและปจจุบันไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงสำคัญ
ในการบริหารพัฒนาประเทศเปนจำนวนมาก
5. มีชื่อเสียง ซึ่งสรางสมมาตั้งแตในอดีต
สถาบันไดผลิตผลงานวิจัย การบริการวิชาการเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางในเรื่องของคุณภาพ
ชื่อเสียงที่สั่งสมมาตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ทำใหภาพลักษณทางวิชาการของสถาบันเปนที่ยอมรับและเชื่อถือ
ของสังคม ผูสำเร็จการศึกษาจากสถาบันจำนวนมากเปนผูบริหารที่มีชื่อเสียง สงผลใหสังคมยอมรับในคุณภาพ
ทางวิชาการของสถาบัน
จากข อ มู ล นั ก ศึ ก ษาหรื อ ศิ ษ ย เ ก า ที่ ไ ด รั บ การประกาศเกี ย รติ คุ ณ ยกย อ งในด า นวิ ช าการ วิ ช าชี พ
คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ หรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ ยอนหลัง 4 ป พบวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 มีผูไดรับรางวัลจำนวน 7 คน ปงบประมาณ
พ.ศ. 2549 มีผูไดรับรางวัลจำนวน 13 คน ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 มีผูไดรับรางวัลจำนวน 23 คน ตามตาราง
ที่ 4 รายนามนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ หรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มีผูไดรับรางวัลจำนวน 29 คน ตามตารางที่ 5
รายนามนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
หรื อ รางวั ล ทางวิ ช าการ หรื อ ด า นอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ในระดั บ ชาติ หรื อ ระดั บ นานาชาติ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ตารางแสดงในภาคผนวก)
6. ผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาสามารถเขาศึกษาตอไดทุกหลักสูตร
สถาบันเปดโอกาสใหผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาสามารถสมัครเขาสอบคัดเลือกเปน
นักศึกษาระดับปริญญาโทไดในทุกหลักสูตร ซึ่งเปนจุดแข็งของสถาบัน ที่แตกตางจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ
ทำใหการศึกษามีความหลากหลาย และขยายฐานจำนวนนักศึกษาดวย
7. ผูบริหารมีชื่อเสียง/มีความสามารถเปนที่ยอมรับ
ผูบริหารสถาบันเปนผูมีความรูความสามารถไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงสำคัญ เปนกรรมการ
และที่ ป รึ ก ษาทั้ ง ในองค ก รภาครั ฐ ภาคเอกชนเป น จำนวนมาก และครอบคลุ ม ทุ ก สาขาความเชี่ ย วชาญ
และองคกรทุกระดับ ซึ่งแสดงใหเห็นวาสถาบันมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของสังคมและไดทำประโยชนใหแก
ประเทศชาติมาโดยตลอด

¨Ø´Í‹Í¹
1. ขอจำกัดของแหลงทุน
ปจจุบันสถาบันมีแหลงรายไดในการสนับสนุนการดำเนินงานจากงบประมาณแผนดิน และงบประมาณ
รายจายเงินรายไดของสถาบันเปนสวนใหญ การขยายงานดานการระดมทุนจากศิษยเกา และเครือขาย
ความรวมมือกับองคกรตาง ๆ ทั้งองคกรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ยังไมเปนระบบและไมตอเนื่อง จึงทำให

18

แผนพัฒนาระยะยาว 15 ป ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2551-2565

ตองพึ่งพาเงินอุดหนุนจากภาครัฐ ซึ่งมีขอจำกัดและไมเพียงพอตอการพัฒนาสถาบัน อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมมีผลตอการจางงานและกระทบตอจำนวนนักศึกษาที่มีแนวโนมลดลง จึงสงผลตอรายไดของสถาบัน
และขอจำกัดของทุนการศึกษาของสถาบันดวย ดังตารางที่ 6 ขอมูลฐานงบประมาณแผนดินยอนหลัง 5 ป
พ.ศ. 2547-2551 มีแนวโนมเพิ่มขึ้นแบบไมคงที่ (ตารางแสดงในภาคผนวก)
2. ไมมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร เป น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ แห ง เดี ย วในประเทศไทยที่ ท ำ
การสอนเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) จึงทำใหไมมีฐานผูสำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีของสถาบันเอง ที่จะศึกษาตอเนื่องในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบันฯ ดังนั้นสถาบันฯ
จะตองสรางความแตกตางของหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนของสถาบันฯ เพื่อดึงดูดผูสำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ
ความจริงในอดีต เมื่อเริ่มกอตั้งสถาบันฯ นั้น สถาบันฯ เคยเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรทางสถิติ
ประยุกต (เทียบเทาปริญญาตรี) แตมีปญหาขอขัดของเกี่ยวกับ พ.ร.บ. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ไมอนุญาตใหมีหลักสูตรต่ำกวาปริญญาโท จึงยกเลิกหลักสูตรในระดับปริญญาตรีสาขาสถิติประยุกต และ
เปดสำหรับเฉพาะในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเทานั้น ซึ่งในประเด็นนี้สภาสถาบันฯ หลาย ๆ ชุดที่
ผานมาในอดีตถึงปจจุบันไดมีมติและกำหนดเปนนโยบายใหกับผูบริหารของสถาบันฯ วา สถาบันฯ ควรมุงเนน
การเปน “สถาบันอุดมศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา” เทานั้น
3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไมสมบูรณ
สถาบันฯ ขาดการพัฒนาเทคโนโลยีอยางตอเนื่องและเปนระบบ จึงทำใหเทคโนโลยีไมสามารถรองรับ
การบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงทำใหเสียเปรียบในการแขงขัน โดยเฉพาะในดานการใหบริการและ
การติ ด ต อ สื่ อ สาร ซึ่ ง ป จ จุ บั น สถาบั น ฯ ได ด ำเนิ น การด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศไปบางส ว นในบางคณะ
โดยเปนการดำเนินการที่ยังไมมีการเชื่อมโยงฐานขอมูลกัน อีกทั้งโปรแกรมประยุกตที่จัดหาไมสามารถรองรับ
การบูรณาการของระบบได อันเปนผลใหการบริหารงานในระดับสถาบันฯ ไมสามารถใชขอมูลเพื่อการบริหาร
และบริการการศึกษาไดอยางเต็มที่
4. ทำเลที่ตั้งหางไกลจากศูนยกลางของเมือง
สถานที่ตั้งของสถาบันตั้งอยูชานเมือง ที่มีสภาพปญหาการจราจรแออัด และยังไมมีระบบขนสงมวลชน
ผานมาในบริเวณที่ตั้งของสถาบันฯ ทำใหการเดินทางมาสถาบันฯ คอนขางลำบาก ใชเวลานาน จึงทำใหกลุม
เปาหมายที่ทำงานบริเวณศูนยกลางยานธุรกิจและสวนราชการตาง ๆ ที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร มีความ
ไมสะดวกที่จะเลือกมาศึกษาที่สถาบันฯ
5. ขาดวัฒนธรรมการทำงานเปนทีม
วัฒนธรรมองคกรของหนวยงาน (คณะ/สำนัก) มีลักษณะความเปนอิสระสูง ทำใหการทำงานรวมกัน
ในระดับสถาบันฯ ขาดความเปนเอกภาพและการทำงานเปนทีม จึงเปนอุปสรรคตอการสรางสรรคนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาองคกรรวมกัน รูปแบบการบริหาร จึงตองเนนการมีสวนรวมในรูปของคณะกรรมการ/คณะทำงาน
ตาง ๆ ทำใหใชเวลาในการประชุมมาก การดำเนินงานจึงมีความลาชา

กองแผนงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

19

6. การตลาดยังไมเขมแข็ง
ขาดหนวยงานประชาสัมพันธมืออาชีพ และการบริหารการตลาด เนื่องจากบุคลากรขาดความรู
ขาดทั ก ษะ ประสบการณ และงบประมาณไม เ พี ย งพอ รู ป แบบการประชาสั ม พั น ธ จึ ง ไม เ หมาะสมกั บ
สถานการณที่มีการแขงขันสูง การประชาสัมพันธของสถาบันฯ ในปจจุบันยังไมสามารถสื่อสารอัตลักษณของ
สถาบันฯ (Institution identity) ออกมาใหสังคมรับรูไดอยางชัดเจน
7. ขาดการสนับสนุนและสงเสริมความเปนเลิศ
สถาบันยังไมมีระบบและกลไกที่ชัดเจนในการสนับสนุนการศึกษา เพื่อแสวงหาคนเกงเขามาเปน
นักศึกษาของสถาบันฯ นอกจากนี้ผูสมัครเขาศึกษาตอภาคปกติในหลักสูตรของคณะตาง ๆ สวนใหญมีแนวโนม
ลดลง ตามตารางที่ 7 สถิติจำนวนผูสมัครสอบ และรับเขาศึกษา ประจำปการศึกษา 2546-2550 (ตารางแสดง
ในภาคผนวก) และมีอัตราสวนของผูที่มีผลการเรียนดีลดลง ซึ่งจะเปนอุปสรรคสำคัญตอการพัฒนาสูความเปน
เลิศของสถาบัน
8. อัตลักษณของสถาบันดานการบริหารการพัฒนายังไมเปนรูปธรรม
สถาบั น ยั ง ขาดความชั ด เจนในบทบาทการเป น สถาบั น การบริ ห ารการพั ฒ นา ในป ง บประมาณ
พ.ศ. 2548 สถาบันไดจัดทำโครงการศึกษาภาพลักษณของสถาบัน เพื่อใหทราบสถานภาพภาพลักษณของ
สถาบัน ตลอดจนมูลเหตุจูงใจ และปจจัยที่ใชในการตัดสินใจเลือกสถาบันการศึกษา โดยผลการศึกษา พบวา
สถาบันเปนที่ยอมรับของคนทั่วไป ตลาดแรงงาน และมีการเรียนการสอนที่สามารถนำวิชามาประยุกตใชไดจริง
ในชีวิตประจำวัน นอกจากนั้นยังมีขอเสนอแนะใหสถาบันทำการประสัมพันธใหเปนที่รูจักและเปนที่นึกถึง
มากยิ่งขึ้น โดยสื่อประชาสัมพันธที่สถาบันควรจะใหความสนใจ ไดแก สื่ออินเตอรเน็ต สื่อโทรทัศน และการพูด
ปากตอปากจากผูที่เปนนักศึกษาในปจจุบัน ซึ่งการดำเนินงานตาง ๆ ตองดำเนินการอยางตอเนื่องและเปน
รูปธรรม
9. ความไมตอเนื่องเชิงยุทธศาสตรและนโยบายของสถาบัน
การเปลี่ยนผูบริหารระดับสถาบัน/คณะ/สำนัก ทุก 3 ป ทำใหขาดความตอเนื่องของยุทธศาสตร/
กลยุทธในการบริหารสถาบัน/คณะ/สำนัก ขาดกระบวนการในการกำหนดยุทธศาสตรของสถาบันรวมกัน
บุคลากรสวนใหญยังไมเขาใจวายุทธศาสตร แผนงานและโครงการ และตัวชี้วัดตาง ๆ ที่กำหนดขึ้นวามีความ
สำคัญและเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางไร
✿

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก สรุปไดดังนี้

âÍ¡ÒÊ
1. คานิยมของสังคมที่ตองการวุฒิการศึกษาสูงขึ้น
จากการประมาณการจำนวนผูเรียนตามกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2550-2554 ที่สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545-2559
พบวา จำนวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (สูงกวาปริญญาตรี) มีแนวโนมสูงขึ้น ตั้งแตป พ.ศ. 2550-2559
ซึ่งแสดงใหเห็นวาความตองการวุฒิการศึกษายังเปนที่ตองการของสังคม และตลาดแรงงาน
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2. คานิยมของสังคมเรื่องการศึกษาเรียนรูตลอดชีวิต
สังคมปจจุบันมีลักษณะเปนสังคมฐานความรู เปนแรงกดดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตการทำงาน
ในรูปแบบใหม ๆ และความจำเปนที่บุคลากร ตองมีการปรับตัวเขากับสถานการณใหม ๆ การเรียนรูตลอดชีวิต
จึงเกี่ยวของกับทุกสาขาวิชาชีพและทุกระดับอายุ จึงเปนโอกาสที่สถาบันการศึกษาจะจัดใหมีการศึกษาที่
หลากหลายรูปแบบ โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู เพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียน
3. บัณฑิตศึกษาเปนที่ตองการของสังคม
จากโครงสรางเศรษฐกิจในปจจุบัน ตลาดแรงงานมีความตองการแรงงานมีฝมือเพิ่มมากขึ้น จึงทำให
ความตองการดานการศึกษาอบรม เพื่อใหเกิดการพัฒนาฝมือแรงงานมีมากขึ้นกวาในอดีต
จะเห็นไดจากโครงสรางแรงงานในภาคอุตสาหกรรมไทย มีแรงงานที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา
และต่ำกวาเกือบรอยละ 60 ในขณะที่แรงงานที่มีการศึกษาระดับอุดมศึกษามีเพียงรอยละ 54 การยกระดับ
ทักษะของแรงงาน จึงมีความตองการและจำเปนตอภาคอุตสาหกรรมและเปนโอกาสของสถานศึกษาในการ
จัดการศึกษา เพื่อสนองความตองการดังกลาว
4. องคการสมัยใหมในกระแสโลกาภิวัตนกดดันใหบุคลากรขององคการตองพัฒนาขีดความสามารถ
ของตนเองเพิ่มสูงขึ้นตอเนื่องตลอดเวลา ทั้งดานการศึกษาตอเนื่องและการฝกอบรม
จากสภาพการแขงขันในยุคโลกาภิวัตน กอใหเกิดความตองการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
มีทักษะในการตัดสินใจแกไขปญหา และทำงานเปนทีม จึงทำใหบุคลากรที่ขาดความรู ทักษะ จำเปนตองเรียนรู
เพื่อพัฒนาศักยภาพของตน ดังนั้น ภารกิจของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา จัดหลักสูตร
ฝกอบรมและบริการวิชาการตาง ๆ ยอมตอบสนองความตองการดังกลาวไดเปนอยางดี
5. มีศิษยเกาที่ประสบความสำเร็จดำรงตำแหนงระดับสูง ในองคการภาครัฐ/เอกชน
สถาบันมีศิษยเกาจำนวนมากที่มีตำแหนงหนาที่การงานที่โดดเดน สังกัดอยูในหลายวงการวิชาชีพ
ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ซึ่งเปนการสรางชื่อเสียงใหแกสถาบัน หากสถาบันไดใชชองทางศิษยเกา
เพื่อสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ก็จะทำใหมีโอกาสขยายบทบาทภารกิจเพิ่มขึ้น อีกทั้ง
เปนการใชทรัพยากรรวมกัน และระดมทุนเพื่อพัฒนาสถาบันได
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาของสถาบัน ปการศึกษา 2511-ปจจุบัน (ปการศึกษา 2550) มีจำนวน
ทั้งสิ้น 44,510 คน จำแนกตามวุฒิการศึกษา ไดดังนี้ ระดับประกาศนียบัตรฯ จำนวน 110 คน ระดับ
ปริญญาโท จำนวน 44,164 คน และระดับปริญญาเอก จำนวน 236 คน ตามตารางที่ 8 สถิติผูสำเร็จการศึกษา
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ปการศึกษา 2511-ปจจุบัน (ปการศึกษา 2550) (ตารางแสดงใน
ภาคผนวก)
6. สถาบันมีความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยตางประเทศจำนวนมาก
สถาบั น มี ก ารจั ด ทำข อ ตกลงความร ว มมื อ ทั้ ง ในระดั บ คณะและระดั บ สถาบั น เป น จำนวนมาก
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มีขอตกลงความรวมมือ รวมทั้งสิ้น 34 ฉบับ ดังนี้

4

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551-2565 หนา 11
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ลงนามในระดับสถาบัน จำนวน 9 ฉบับ
1. Griffith University, Australia
2. National Institute of Public Administration (NIPA), Vietnam
3. Korea Institute of Public Administration (KIPA), Korea
4. Ritsumeikan University, Japan
5. Hitotsubashi University, Japan
6. La Trobe University, Australia
7. National University of Laos
8. Indiana University
9. University of North Texas, U.S.A.
ลงนามในระดับคณะ/สำนัก จำนวน 25 ฉบับ
คณะรัฐประศาสนศาสตร
1. Guangdong Institute of Public Administration, Guangzhou, China
2. Graduate School of Government and Business, Yonsei University
(Wonju Campus), Korea
3. Academy of Management, Government Agency of Mongolia
4. Northern Illinois University, Dekalb, Illinois, U.S.A.
คณะบริหารธุรกิจ
5. University of Antwerp-RUCA, Belgium
6. Universiti Utara Malaysia, Malaysia
7. Tamkang University, Taiwan
8. Auckland University of Technology, New Zealand
9. Kassel International Management School (KIMS), Germany
10. Reutlingen University, (ESB), Germany
11. Chongqing University, China
12. Sichuan University, China
13. Faculty of Business, University of Victoria, Australia
14. National University of Singapore
15. School of Economics and Management, Free University of Bozen-Bolzano
(FUB), Italy
16. University Relations, CFA Institute, U.S.A.
17. Monash MT. Eliza Business School, Monash University, Caufield East, Victoria,
Australia
18. Brunel University, West London
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
19. Graduate School of Economics, Ritsumeikan University, Japan
20. Faculty of Economics Social Sciences, Fribourg University, Switzerland
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คณะสถิติประยุกต
21. The Department of Statistics, The University of Haifa, Israel
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งสิ่งแวดลอม
22. University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia
คณะภาษาและการสื่อสาร
23. University of Technology, Sydney, Australia
สำนักวิจัย
24. Institute of Social Systems, Ritsumeikan University, Japan
สำนักบรรณสารการพัฒนา
25. South/East Asia Library, University of California Berkeley (CCB), U.S.A.
ซึ่งขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบันและมหาวิทยาลัยในตางประเทศ เปนความรวมมือในหลาย
ลักษณะ เชน แลกเปลี่ยนทางวิชาการ แลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษา ใหความชวยเหลือทุนการศึกษาเพื่อ
พัฒนาอาจารยและนักศึกษา ความรวมมือทางดานการวิจัย เอกสารวิชาการและความรวมมือและแลกเปลี่ยน
อื่น ๆ ขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบันกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศจำนวนมากจะเปนชองทางใน
การสรางความเปนเลิศทางวิชาการไดหลายรูปแบบอยางตอเนื่อง
7. แนวนโยบายของรัฐใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษา
แนวนโยบายของรัฐสอดคลองกับนโยบายของสถาบันฯ ซึ่งตองการพัฒนา ยกระดับใหสถาบันฯ
ก า วขึ้ น สู ก ารเป น สถาบั น ที่ เ ป น ผู น ำทางวิ ช าการระดั บ ภู มิ ภ าค เนื่ อ งจากมี ค วามเชี่ ย วชาญในศาสตร ด า น
การบริหารและการพัฒนา และมีบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญสูงอยูเปนจำนวนมาก กลาวคือ มีสัดสวน
อาจารยที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกมากกวาทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทย คิดเปนรอยละ 85.16
และมี สั ด ส ว นอาจารย ที่ ด ำรงตำแหน ง ทางวิ ช าการตั้ ง แต ร ะดั บ ผู ช ว ยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย รวมกันคิดเปนรอยละ 74.195 นอกจากนี้ยังมีการรวมมือกับสถาบันการศึกษานานาชาติ
อีกหลายแหง
8. ผูเรียนมีความตองการที่จะพัฒนาทักษะสูงขึ้น
ดวยวิวัฒนาการหลาย ๆ ประการ เชน ความกาวหนาทางเทคโนโลยี อิทธิพลของสื่อสารมวลชน
ระบบการศึกษาและอุตสาหกรรมใหม รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางของสังคม วัฒนธรรม และ
ความคิ ด ทำให เ ด็ ก เยาวชน และนั ก ศึ ก ษา ในวั น นี้ มี ค วามเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ในมิ ติ ก ารใช ชี วิ ต การเรี ย นรู
ครอบครัว ตลอดจนภาวะเสี่ยงตาง ๆ ซึ่งสะทอนถึงแนวโนมของสังคมภายหลังยุคอุตสาหกรรม และความ
ทันสมัยทั้งปวง ในขณะเดียวกัน เริ่มมีสัญญาณที่ชี้ไปในทางเปลี่ยนแปลงของชีวิตการทำงานของบัณฑิตใน
อนาคตที่แตกตางไปจากลักษณะงานปจจุบัน อาทิเชน การทำงานโดยมีหลายอาชีพทั้งตลอดชวงอายุการทำงาน
หรือในขณะใดขณะหนึ่ง การทำงานไรสังกัด ความเสี่ยงตอความไมแนนอนของรายได การจับคูและเปลี่ยนคู
ผูรวมงาน เปนตน ซึ่งจะเปนเหตุใหเกิดความไมสอดคลองกันระหวางการศึกษาและทักษะอาชีพที่พึงประสงคใน
อนาคต นอกจากความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตรแลว ความสามารถที่สำคัญไมยิ่งหยอนจะเกี่ยวกับเรื่องของทักษะ

5
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การสื่อสาร การทำงานเปนหมูคณะ การแกปญหา การรับความเสี่ยง การออกแบบและความคิดสรางสรรค
ความรับผิดชอบทั้งตอตนเองและตอผูอื่น การเรียนรูอยางตอเนื่อง การบริหารจัดการตนเอง รวมไปถึงจริยธรรม
ค า นิ ย มการศึ ก ษาในศาสตร เ ฉพาะหรื อ สาขาเฉพาะจึ ง ไม เ พี ย งพออี ก ต อ ไป แต ต อ งเสริ ม ฐานความรู แ ละ
สมรรถนะที่จะชวยใหบัณฑิตสามารถอยูในตลาดแรงงานไดและไดเปนอยางดี ทั้งดานการอยูรวมในสังคม
การสรางสรรค ความรูเชิงปฏิบัติ และความรูพื้นฐานทั้งทางโลก ปรัชญา และสังคม6
9. ผูเรียนมีความตองการความรูแบบบูรณาการมากขึ้น
สถาบันไดจัดทำการสำรวจความคิดเห็นเรื่องปจจัยในการเลือกศึกษาตอและความคาดหวังในการ
ศึกษาระดับปริญญาโทของสถาบัน กรณีนักศึกษาใหมระดับปริญญาโท ภาคปกติ (ภาคการศึกษาที่ 1/2551)
โดยในการศึกษาไดทำการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม มีผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 390 คน คิดเปนรอยละ
90.70 สรุ ป ผลการสำรวจ ดั ง นี้ ความคาดหวั ง ในการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทที่ นิ ด า ระดั บ มาก ได แ ก
ดานหลักสูตร แบงเปน มีประโยชนตอการประกอบอาชีพ คะแนนเฉลี่ย 3.54 ตรงกับความสนใจของนักศึกษา
คะแนนเฉลี่ย 3.41 มีความทันสมัยเหมาะสมกับสังคมปจจุบัน คะแนนเฉลี่ย 3.37 สามารถประยุกตใชในชีวิต
ประจำวัน คะแนนเฉลี่ย 3.24 และมีความแตกตางจากสถาบันการศึกษาอื่น คะแนนเฉลี่ย 2.89 ดานการจัดการ
เรียนการสอน แบงเปน เนนการประยุกตใชความรูอยางเหมาะสม คะแนนเฉลี่ย 3.40 มีการประเมินผลที่ชัดเจน
และโปรงใส คะแนนเฉลี่ย 3.31 มีการนำเทคนิคการสอนใหม ๆ มาใช คะแนนเฉลี่ย 3.18 เนนการใหความรูทาง
ทฤษฎีอยางเขมขนคะแนนเฉลี่ย 3.05 และสงเสริมใหนักศึกษาอภิปราย และซักถาม คะแนนเฉลี่ย 2.967
ซึ่ ง แสดงให เ ห็ น ว า ผู เรี ย นยั ง มี ค วามต อ งการความรู แ บบบู ร ณาการที่ ส ามารถนำไปใช ใ นการทำงานและ
ชีวิตประจำวันได

ÍØ»ÊÃÃ¤
1. การเปดสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตมีจำนวนมากและหลักสูตรมีความหลากหลาย
สืบเนื่องจากความตองการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรีของคนในสังคมเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นสถาบัน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ จึงไดขยายการจัดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และมีหลักสูตรที่
หลากหลายมากขึ้น อาทิ หลักสูตรควบ (ปริญญาตรีควบปริญญาโท ปริญญาโทควบปริญญาเอก) รวมถึง
นโยบายการเปดเสรีทางการศึกษา จึงทำใหสถาบันการศึกษาตางประเทศเขามาจัดการศึกษาในประเทศไทยเพิ่ม
ขึ้น ทำใหผูศึกษามีทางเลือกเพิ่มขึ้น การแขงขันสูงขึ้น
หลักสูตรระดับปริญญาโท เฉพาะปงบประมาณ พ.ศ. 2550 รวมทั้งสิ้น 340 หลักสูตร โดยแบงเปน
มหาวิทยาลัยของรัฐ จำนวน 243 หลักสูตร และมหาวิทยาลัยเอกชน จำนวน 97 หลักสูตร หลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก เฉพาะปงบประมาณ พ.ศ. 2550 รวมทั้งสิ้น 108 หลักสูตร โดยแบงเปน มหาวิทยาลัยของรัฐ
จำนวน 90 หลักสูตร และมหาวิทยาลัยเอกชน จำนวน 18 หลักสูตร8
2. ขอจำกัดของงบประมาณแผนดิน
การลงทุนดานการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปจจุบันไดรับการอุดหนุนงบประมาณจากภาครัฐยัง
ไมเหมาะสมและไมเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพ และกำกับเชิงนโยบายไดอยางเต็มที่ เงินอุดหนุนจากรัฐ
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551-2565 หนา 20
รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ครั้งที่ 4/2551 วันที่ 28 กรกฎาคม 2551
8
ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2550 โดยสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6
7
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แผนพัฒนาระยะยาว 15 ป ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2551-2565

ไมสอดคลองกับตนทุนคาใชจายตอหนวยผลผลิต ซึ่งเพิ่มสูงขึ้น จึงเปนภาระของสถานศึกษาที่จะตองแสวงหา
แหลงทุนเพิ่มเติม เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพการศึกษา
กรณีของสถาบันฯ ความสามารถในการจัดหารายไดสวนใหญประมาณรอยละ 80 มาจากการจัด
การเรี ย นการสอนซึ่ ง ขึ้ น อยู กั บ จำนวนนั ก ศึ ก ษา ซึ่ ง ป จ จุ บั น มี แ นวโน ม ลดลง จึ ง กระทบต อ งบประมาณใน
การดำเนินงาน
3. คานิยมของผูศึกษาตอไมใหคุณคากับคุณภาพการศึกษา
จากการที่มีสถาบันการศึกษาเพิ่มขึ้นและมีการเปดหลักสูตรประเภทเดียวกันมากขึ้น ผูศึกษาตอจึงมี
โอกาสเลือกมากขึ้น คานิยมของผูศึกษามีความตองการจบการศึกษาไดงายและเร็ว จึงใหคุณคาตอคุณภาพ
การศึกษาลดนอยลง
4. ผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีแนวโนมคุณภาพลดลง
สถาบันอุดมศึกษามีการขยายตัวอยางมาก ณ ป พ.ศ. 2550 มีสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 163 สถาบัน
และเมื่อรวมสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดกระทรวง กรมอื่น ๆ จำนวนเพิ่มขึ้นเปน 255 แหง9 จากปริมาณที่เพิ่มขึ้น
อาจทำใหการควบคุมมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษาทำไดอยางไมทั่วถึง จึงสงผลตอคุณภาพของผูสำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีแนวโนมลดลง
5. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร
จากการประมาณการของวิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประชากรวัยเด็กจะ
ลดลงจากรอยละ 24.65 เปน 17.95 ของประชากรทั้งหมด ในป พ.ศ. 2563 ในจำนวนนี้เปนเด็กในวัยเรียน
ชวงมัธยมปลายที่มีอายุระหวาง 15-17 ป จาก 3.2 ลานคน เปน 2.75 ลานคน ในป พ.ศ. 2568 และเด็กใน
วัยเขาอุดมศึกษาอายุระหวาง 18-21 ป ลดลงจาก 4.30 ลานคน เปน 3.77 ลานคน
ประชากรวัยแรงงาน ชวงอายุ 15-59 ป มีจำนวนที่เพิ่มขึ้น แตเปนการเพิ่มในอัตราที่ลดลง สัดสวนตอ
ประชากรทั้งหมดของวัยแรงงานเปนรอยละ 67 จะลดลงเหลือรอยละ 62 ในป พ.ศ. 2568
ประชากรผูสูงวัย (60 ปขึ้นไป) เพิ่มขึ้นในสัดสวนที่สูงจากรอยละ 9.4 ในปจจุบัน เปนรอยละ 20
ในป พ.ศ. 256310
จากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรดังกลาว จึงมีผลกระทบตอจำนวนผูตองการศึกษาตอใน
ระดับตาง ๆ ของสถาบันการศึกษา ดังนั้นหลักสูตรการศึกษา อาจตองปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับการใหบริการแก
กลุมผูสูงอายุเพิ่มขึ้น
6. การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี
ปจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และมีการแขงขันดานขอมูลขาวสาร ทำให
สถาบันอุดมศึกษาที่มีความกาวหนาดานเทคโนโลยีไดเปรียบในการใหบริการการศึกษา ซึ่งสถาบันยังขาดงบ
ประมาณในการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากมีตนทุนสูง และขาดบุคลากร และผูเชี่ยวชาญ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ตาราง SWOT Analysis

จุดแข็ง
1. คณาจารยมีความเชี่ยวชาญ
2. ความสามารถในการหารายไดจากการสอน
วิจัย บริการวิชาการ
3. การบริหารจัดการสมัยใหม
4. เปนมหาวิทยาลัยที่มีเอกลักษณ
ดานพัฒนบริหารศาสตร
5. มีชื่อเสียง ซึ่งสรางสมมาตั้งแตในอดีต
6. ผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
สามารถเขาศึกษาตอไดทุกหลักสูตร
7. ผูบริหารมีชื่อเสียง/มีความสามารถเปนที่ยอมรับ

โอกาส
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
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คานิยมของสังคมที่ตองการวุฒิการศึกษาสูงขึ้น
คานิยมของสังคมเรื่องการศึกษาเรียนรูตลอดชีวิต
บัณฑิตศึกษาเปนที่ตองการของสังคม
องคการสมัยใหมในกระแสโลกาภิวัตนกดดันใหบุคลากร
ขององคการตองพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง
เพิ่มสูงขึ้นตอเนื่องตลอดเวลา ทั้งดานการศึกษาตอเนื่อง
และการฝกอบรม
มีศิษยเกาที่ประสบความสำเร็จดำรงตำแหนงระดับสูง
ในองคการภาครัฐ/เอกชน
สถาบันมีความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ตางประเทศจำนวนมาก
แนวนโยบายของรัฐใหประเทศไทยเปนศูนยกลาง
การศึกษา
ผูเรียนมีความตองการที่จะพัฒนาทักษะสูงขึ้น
ผูเรียนมีความตองการความรูแบบบูรณาการ
มากขึ้น

จุดออน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ขอจำกัดของแหลงทุน
ไมมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไมสมบูรณ
ทำเลที่ตั้งหางไกลจากศูนยกลางของเมือง
ขาดวัฒนธรรมการทำงานเปนทีม
การตลาดยังไมเขมแข็ง
ขาดการสนับสนุนและสงเสริมความเปนเลิศ
อัตลักษณของสถาบันดานการบริหารการพัฒนา
ยังไมเปนรูปธรรม
9. ความไมตอเนื่องเชิงยุทธศาสตรและนโยบาย
ของสถาบัน

อุปสรรค
1. การเปดสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตมี
จำนวนมากและหลักสูตรมีความหลากหลาย
2. ขอจำกัดของงบประมาณแผนดิน
3. คานิยมของผูศึกษาตอไมใหคุณคากับคุณภาพ
การศึกษา
4. ผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีแนวโนม
คุณภาพลดลง
5. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร
6. การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี
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กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาระยะยาวของสถาบัน เนนการมีสวนรวมของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ
สถาบันทุกฝาย เพื่อใหแผนพัฒนาระยะยาวของสถาบันสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและเปนกรอบแนวทาง
ไปสู ก ารปฏิ บั ติ ที่ ส ามารถตอบสนองป จ จั ย แวดล อ มทั้ ง ภายในและภายนอกได อ ย า งทั่ ว ถึ ง และเหมาะสม
การดำเนินการเริ่มจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ภายนอกสถาบัน การประชุมพิจารณารวมกัน
เพื่อกำหนดปรัชญา ปณิธาน คานิยมรวม วิสัยทัศน พันธกิจ กำหนดยุทธศาสตร และกลยุทธ เพื่อใหการดำเนิน
การบรรลุผลตามที่ตั้งจุดมุงหมายไว

แผนภาพกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาระยะยาวของสถาบัน
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (จาก สกอ.)
เสนอ ทคอ. สถาบัน
แตงตั้งคณะทำงานกำหนดกรอบการดำเนินงานยกรางแผนพัฒนาระยะยาว 15 ป ของสถาบัน (ผูแทนหนวยงานละ 2-3 ทาน)
Forum/สัมมนานอกสถานที่
(ราง) แผนพัฒนาระยะยาว 15 ป ของสถาบัน
ประชุมพิจารณา (ราง) แผนพัฒนาระยะยาว 15 ป ของสถาบันรวมกัน
เสนอรางแผนพัฒนาระยะยาว 15 ป ของสถาบัน ตอ ทคอ. การวางแผนและประเมินผล
เสนอ ทคอ. สถาบัน และสภาสถาบัน
เผยแพรแผนพัฒนาระยะยาว 15 ป ของสถาบัน และแจงประชาคม
นำไปใชเปนกรอบดำเนินการของสถาบัน
กองแผนงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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ปรัชญา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรเปนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2509 เนื่องจากทรงเห็นวา การพัฒนาประเทศในขณะนั้น มีความ
จำเปนที่ตองมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถมาชวยกันพัฒนา ดังพระราชปรารภที่วา ประเทศไทยมีความ
จำเปนที่ตองผลิตผูเชี่ยวชาญสถิติ และผูเชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆ เพื่อประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ
เมื่อไดกอตั้งสถาบันขึ้นแลวตามพระราชดำริ สถาบันไดกำหนดตราสัญลักษณของสถาบันเปนรูปกงลอ
คลายธรรมจักร ภายในดวงตราสัญลักษณมีรูปคบเพลิง 8 อัน สื่อความหมายถึง มรรคแปด11 ซึ่งหมายถึงหลัก
ธรรมที่สำคัญของพระพุทธศาสนาที่ใชเปนแนวทางไปสูการพนทุกขดวยการใชปญญา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จึงเห็นสมควรใชแนวทางของมรรคแปด มาเปนกรอบแนวคิดของ
ปรัชญาที่พึงยึดถือสำหรับการทำงานของบุคลากรของสถาบัน โดยกำหนดเปนปรัชญาของสถาบันวา

“สรางปญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง”
“WISDOM for Change”
ปณิธาน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรถือกำเนิดจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สถาบันจึงนอมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งพระราชทานแก
บัณฑิตทั้งหลายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งแรกของสถาบัน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2513 มาเปน
แนวทางในการปฏิบัติภารกิจ โดยนำความรูและคุณธรรม มาสรางปญญา สรางจิตสำนึก และความรับผิดชอบ
ตอสังคม ประเทศชาติ เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยก
ระดับใหเปนสถาบันการศึกษาของประเทศ ที่มีศักยภาพพรอมรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถแขงขันไดใน
ระดับสากล
ข อ ความตามพระบรมราโชวาท ซึ่ ง สถาบั น น อ มนำมาใช เ ป น ปณิ ธ านของสถาบั น มี ร ายละเอี ย ด
ดังตอไปนี้
มรรค คือ หนทางถึงความดับทุกข เปนสวนหนึ่งของอริยสัจ (เรียกวา มัคคสัจจ หรือ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ) และนับเปนหลักธรรมสำคัญอยาง
หนึ่งในพระพุทธศาสนา ประกอบดวยหนทาง 8 ประการดวยกัน เรียกวา “มรรคมีองคแปด” หรือ “มรรคแปด” (อัฏฐังคิกมรรค) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สัมมาทิฏฐิ คือ ปญญาเห็นชอบ หมายถึงเห็นถูกตามความเปนจริงดวยปญญา
2. สัมมาสังกัปปะ คือ ดำริชอบ หมายถึง การใชสมองความคิดพิจารณาแตในทางกุศลหรือความดีงาม
3. สัมมาวาจา คือ เจรจาชอบ หมายถึงการพูดสนทนา แตในสิ่งที่สรางสรรคดีงาม
4. สัมมากัมมันตะ คือ การประพฤติดีงาม ทางกายหรือกิจกรรมทางกายทั้งปวง
5. สัมมาอาชีวะ คือ การทำมาหากินอยางสุจริตชน
6. สัมมาวายามะ คือ ความอุตสาหะพยายาม ประกอบความเพียรในการกุศลกรรม
7. สัมมาสติ คือ การไมปลอยใหเกิดความพลั้งเผลอ จิตเลื่อนลอย ดำรงอยูดวยความรูตัวอยูเปนปกติ
8. สัมมาสมาธิ คือ การฝกจิตใหตั้งมั่น สงบ สงัด จากกิเลศ นิวรณอยูเปนปกติ
อริยมรรคมีองคแปด เปนทางสายกลาง คือทางที่นำไปสูการพนทุกข ที่พระพุทธองคไดทรงตรัสรูแลว ดวยปญญาอันยิ่ง ทำญาณใหเกิด ยอมเปนไป
เพื่อความสงบเพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน
อางอิง : www.th.wikipedia.org
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...ทานทั้งหลายที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแหงนี้ เปนผูที่เชื่อไดวา มีความรูความ
สามารถสูง จึงเปนที่หวังของคนไทยทั้งชาติ รวมทั้งของขาพเจาดวย ที่จะไดอาศัยความรู
ความคิด สติปญญา และความสามารถ ในอันที่จะนำพาประเทศชาติใหกาวไปสูความมั่นคง
และสมบูรณพูนสุข ขอใหทานรับหนาที่อันมีเกียรตินี้ดวยความมั่นใจ ตั้งใจและบริสุทธิ์ใจ แลว
ร ว มกั น ปฏิ บั ติ ห น า ที่ น อ ยใหญ ใ ห ลุ ล ว งไป ด ว ยความขยั น หมั่ น เพี ย รและด ว ยความสุ จ ริ ต
เที่ยงตรง ทั้งตอตนเองและตอประชาชน...12

คานิยมรวม (Shared Values)

13

หมายถึง ความเชื่อและความยึดมั่นในวิธีการใชชีวิตในที่ทำงาน วิธีการวางตัว วิธีพูด วิธีคิดที่สมาชิก
ขององคการยึดมั่นรวมกันวาควรมี ควรปฏิบัติ
คานิยมรวมที่ดีควรสะทอนภาพลักษณขององคการ สะทอนใหเห็นถึงอุดมคติ กระตุนใหเกิดความ
มุงมั่นเพื่อความสำเร็จขององคการ
คานิยมรวมเปนเครื่องมือที่จะชวยใหทุกคนในองคการมีแนวความคิดความเชื่อ และพฤติกรรมการ
ทำงานในทิศทางเดียวกัน พฤติกรรมของคนในองคการจะเปนอยางไร ยอมขึ้นอยูกับคานิยมรวมที่ไดกำหนดไว
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WISDOM มีความหมายมากกวาคำแปลปกติโดยทั่วไป วา “ปญญา” ทั้งนี้เพราะ WISDOM เปนคำยอมาจาก
พยัญชนะตัวแรกของคานิยมรวมของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 6 คานิยมรวมกัน ดังนี้
W
เปนพยัญชนะตัวแรกของคานิยม “World Class” ซึ่งสื่อความหมายถึง ความมุงมั่นของประชาคม
นิดาที่ตองการพัฒนาสถาบันไปสูความเปนมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับโลก
I
เปนพยัญชนะตัวแรกของคานิยม “Innovation” ซึ่งสื่อความหมายถึง ความมุงมั่นของประชาคมนิดา
ที่มุงมั่นสรางสรรคนวัตกรรมใหกับสังคมไทย
S
เปนพยัญชนะตัวแรกของคานิยม “Sage” ซึ่งสื่อความหมายถึง ความมุงมั่นของประชาคมนิดาที่ให
ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรทุกคนใหเปนผูที่มีความฉลาด ปราดเปรื่อง
D
เปนพยัญชนะตัวแรกของคานิยม “Discipline” ซึ่งสื่อความหมายถึง ความมุงมั่นของประชาคมนิดาที่
ตองการใหบุคลากรทุกคนเปนผูที่มีระเบียบวินัย
12
13

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2513
อางอิง www.royin.go.th
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เปนพยัญชนะตัวแรกของคานิยม “Open-mindedness” ซึ่งสื่อความหมายถึง ความมุงมั่นของ
ประชาคมนิดาที่ตองการใหบุคลากรทุกคนเปนผูที่มีจิตใจเปดกวางรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
เปนพยัญชนะตัวแรกของคานิยม “Morality” ซึ่งสื่อความหมายถึง ความมุงมั่นของประชาคมนิดาที่
ตองการใหทุกคนเปนผูที่มีคุณธรรม ซื่อสัตยสุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน
“สถาบันชั้นนำแหงชาติที่สรางผูนำและองคความรู
เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล”
วิสัยทัศนของสถาบัน ประกอบดวยสาระสำคัญ 5 ประการ ดังตอไปนี้ :
1. ความเปนสถาบันชั้นนำ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำดานการบริหารการพัฒนา
2. ความเปนสถาบันแหงชาติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปนสถาบันอุดมศึกษาแหงชาติ
3. ความเปนสถาบันที่ไดมาตรฐานติดอันดับโลก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร สามารถดำเนินภารกิจหลัก ใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล
4. ความเปนสถาบันที่มุงเนนศาสตรดานการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแหงเดียวในประเทศไทยที่ทำการ
สอนเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา (สูงกวาปริญญาตรี) ในสาขาวิชาทางดานการบริหารการพัฒนา
ซึ่งแตกตางจากสถาบันอื่น
5. ความเปนสถาบันที่มีความเปนเลิศใน 3 ภารกิจหลัก
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร มี ค วามเป น เลิ ศ ในภารกิ จ หลั ก คื อ งานด า นการวิ จั ย
การจัดการศึกษา และการใหบริการวิชาการ

พันธกิจ
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนที่กำหนดไวของสถาบัน จึงกำหนดพันธกิจที่ตองดำเนินการไว ดังตอไปนี้
1. สรางผูนำที่มีปญญาคูคุณธรรมเพื่อพัฒนาประเทศ
2. สรางองคความรู ศึกษาวิจัย ดานการบริหารการพัฒนา
3. สรางงานบริการวิชาการที่มีคุณคาตอการพัฒนาประเทศ
4. สร า งเสริ ม ค า นิ ย มและจิ ต สำนึ ก มุ ง มั่ น พั ฒ นาประเทศ บนพื้ น ฐานความเข ม แข็ ง ของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย
5. สรางเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยใหคุณคากับการพัฒนาและการมี
สวนรวมของบุคลากร
6. สรางประโยชนใหกับสังคมเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
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โดยสรุปพันธกิจของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร คือ การมุงเนนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิต
ศึกษาที่มีภาวะผูนำ พัฒนาองคความรู งานวิจัย และใหบริการวิชาการ ดานการบริหารการพัฒนา เพื่อให
บุคลากรของประเทศมีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาระยะยาว 15 ป ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
พ.ศ. 2551-2565
1. ยุทธศาสตรการสรรหา/คัดเลือก และพัฒนาบุคคลทุกกลุมใหมีขีดความสามารถสูง
(Talent People) สามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสูความเปนมหาวิทยาลัยระดับโลกได
แนวคิด
บุคคลทุกกลุม ซึ่งประกอบดวย ผูบริหาร อาจารย/นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา เปน
ผูมีสวนไดสวนเสียของสถาบัน จึงเปนทรัพยากรที่สำคัญตอความสำเร็จของสถาบัน ดังนั้นกระบวนการสรรหา/
คัดเลือก และพัฒนาบุคคลทุกกลุม จึงมีความสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อใหไดบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง สามารถขับ
เคลื่อนสถาบันไปสูความเปนมหาวิทยาลัยระดับโลกได
กลยุทธ
1.1 สรรหาคั ด เลื อ ก พั ฒ นา และรั ก ษาบุ ค ลากรที่ มี ค วามสามารถและศั ก ยภาพสู ง มี คุ ณ ธรรม
(Talent Worker) ไวกับสถาบัน
(บุคลากร หมายถึง ผูบริหาร คณาจารย/นักวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุน)
1.2 คัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูง (Talent Student) เขามาเรียนในหลักสูตร
ตาง ๆ ของสถาบัน
1.3 ขับเคลื่อนใหคณาจารย/นักวิจัย ผลิตผลงานและเผยแพรผลงานใหมากยิ่งขึ้น
1.4 เสริมสรางความเขมแข็งของคานิยมรวม WISDOM ใหเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคการของ
สถาบัน (กลยุทธเดียวกับ 7.1)

2. ยุทธศาสตรการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาสถาบัน
แนวคิด
การเพิ่มขีดความสามารถในการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถาบัน โดยดำเนินงานตามภารกิจที่สำคัญ
เชน การขยายกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ การหารายไดจากศูนยพัฒนาวิชาการตาง ๆ ของสถาบัน การสราง
เครือขายกับองคกรตางๆ และศิษยเกา ตลอดจนการขยายฐานรายได โดยมีกิจกรรมรองรับอยางเปนรูปธรรม
กลยุทธ (เพิ่มรายไดและขยายแหลงรายได)
2.1 ขยายฐานเงินงบประมาณแผนดิน
2.2 ขยายฐานรายไดของสถาบัน และปรับปรุงวิธีจัดสรรเงินรายไดเขาสถาบัน
2.3 ระดมทุนเพื่อการพัฒนาสถาบัน ดวยกลยุทธการระดมทุนรูปแบบใหม
2.4 บูรณาการการใชทรัพยากรรวมกันทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ
2.5 พัฒนาวิทยาเขตสีคิ้วใหเปนศูนยการเรียนรูและฝกอบรม (Learning and Training Resort) และ
เปนแหลงรายไดของสถาบันฯ
2.6 พัฒนาการใชประโยชนพื้นที่สถาบัน ที่อำเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี
กองแผนงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารงานตางๆ ของสถาบัน ใหเอื้อตอการปฏิบัติภารกิจ
ไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ
แนวคิด
ภารกิจของสถาบัน คือ การจัดการศึกษา การสรางองคความรูและใหบริการวิชาการ สถาบันจึงตองมี
ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนใหเกิดความเปนเลิศทางวิชาการ โดยการพัฒนา
หลั ก สู ต ร พั ฒ นากระบวนการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ สร า งผลงานวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ค า สามารถนำไปใช แ ละ
เกิดประโยชนตอสังคมประเทศชาติ พัฒนาระบบบริหารงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์สูง ดังนั้นสถาบันจะตอง
มีผูบริหารที่มีภาวะผูนำ มีการทำงานเปนทีมและการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ
กลยุทธ
3.1 กำหนดภาระงานของอาจารยใหมีความยืดหยุน
3.2 พัฒนาสถาบันฯ ใหเปนองคการแหงความเปนเลิศ (High Performance Organization : HPO)
ดวยการพัฒนาระบบงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ ตอไปนี้
1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT)
❀ ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส (e-Office)
❀ ระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Library)
❀ ระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส (e-Learning)
❀ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System : MIS)
❀ ระบบทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส (e-Testing)
2) ระบบบริการการศึกษา
3) ระบบการเงิน และบัญชี
4) ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management : HRM)
5) ระบบการจัดซื้อจัดจาง
6) ระบบงบประมาณ
7) ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
8) ระบบการควบคุมภายใน
9) ระบบการจัดการความเสี่ยง
10) ระบบการตรวจสอบภายใน
11) ระบบการกำกับติดตามและประเมินผล
12) ระบบการสรรหาผูบริหาร
13) ระบบการจัดการความรู (Knowledge Management : KM)
14) ระบบสุขาภิบาล
3.3 เสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
3.4 สรางเสริมการมีสวนรวมของประชาคมในทุก ๆ ระบบงานของสถาบัน
3.5 จัดตั้งกองงานผูบริหารในสำนักงานอธิการบดี
3.6 จัดตั้งสำนักงานสภาสถาบันฯ
3.7 พัฒนาดานกายภาพของสถาบันใหครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ดังนี้
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ปรับปรุงระบบการบริหารอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอม (อาคารสถานที่ ความปลอดภัย
การซอมบำรุง)
❀ กอสรางอาคารทดแทนอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคาร 5
❀ กอสรางอาคารทดแทนอาคาร 6 (เพื่อเปนอาคารอำนวยความสะดวกควบคูกับหอประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 60 พระชนมพรรษา)
❀ สรางสถานที่เลนกีฬาใหพอเพียงกับนักศึกษา
❀ ปรับปรุงหองสมุด ดานกายภาพ และเทคโนโลยี ใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
❀ จัดสรรพื้นที่สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก ผูชวยโครงการวิจัย และศูนยพัฒนาวิชาการตาง ๆ
❀ ปรับปรุงระบบสายไฟฟานำสงแรงสูงภายในสถาบันใหเปนระบบเดินทอฝงดิน
❀

4. ยุทธศาสตรการสรางเครือขายความรวมมือกับองคการภายนอก ทั้งในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ
แนวคิด
การพั ฒ นาความร ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว า งสถาบั น กั บ หน ว ยงานและมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง ในและ
ตางประเทศ เพื่อใหเกิดเครือขายความรวมมือ มีการบูรณาการทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อใหเกิดความเขมแข็ง
ทางวิชาการ สามารถเทียบเคียงกับนานาชาติได
กลยุทธ
4.1 เปดหลักสูตรรวม (Dual Degree)/การวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ ทั้งในกลุมทวีป
อเมริกาเหนือ ยุโรป ออสเตรเลีย ญี่ปุน สิงคโปร และจีน ฯลฯ
4.2 สรางเครือขายความรวมมือที่เขมแข็งระดับชาติ/นานาชาติ
4.3 สรางเครือขายความรวมมือทุกดานกับศิษยเกา
4.4 สรางคุณคาแกสังคมและการมีสวนรวมของประชาคม การเปดโอกาสใหประชาชนทุกภาคสวน
มีสวนรวมในการดำเนินงานของสถาบัน
4.5 ประชาสัมพันธแหลงทุนของสถาบันผานสถานทูตหรือองคกรระหวางประเทศ
4.6 ปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนนักศึกษาใหเอื้อตอการสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบัน
อุดมศึกษาทั้งในและนอกประเทศ

5. ยุทธศาสตรการเสริมสรางแบรนดของสถาบันใหม (Rebranding)
แนวคิด
การเปลี่ ย นแปลงสภาพแวดล อ มต า ง ๆ ในป จ จุ บั น เช น การเป ด เสรี ท างการศึ ก ษา ส ง ผลให มี
มหาวิทยาลัยตางประเทศมาเปดการเรียนการสอนในประเทศไทยมากขึ้น อีกทั้งการเปดหลักสูตรในสถาบันการ
ศึกษาตาง ๆ มีความหลากหลาย ทำใหมีการแขงขันสูงขึ้น สถาบันตองสรางและประชาสัมพันธภาพลักษณของ
สถาบันใหเปนที่รูจักและยอมรับของกลุมเปาหมาย และสังคม สรางความแตกตางจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
ในดานการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ เพื่อเปนเอกลักษณและความโดดเดนของสถาบัน ใหเปนที่
ยอมรับของสังคม และเผยแพรอยางกวางขวาง

กองแผนงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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การทำการตลาดและประชาสัมพันธเชิงรุก เพื่อการแขงขันและครอบครองสวนแบงการตลาด เพื่อให
เขาถึงกลุมเปาหมาย และสามารถดึงดูดคนเกงเขามาเรียนในสถาบัน เปนสิ่งสำคัญและจำเปนในยุคปจจุบัน
การเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับความโดดเดนและศักยภาพทางวิชาการของสถาบันใหเปนที่รับรูของสังคม รวมทั้ง
การสรางสิ่งจูงใจตาง ๆ ทั้งทุนการศึกษา และสรางโอกาสที่ดีในการทำงานของบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน และสื่อสารใหสังคมไดรับรูอยางกวางขวาง
กลยุทธ
5.1 ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร รวมทั้งหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหมใหมีเนื้อหาที่มีจุดเนน ซึ่งสะทอน
เอกลักษณสำคัญของสถาบัน คือ ความรูและทักษะดานการบริหารและการพัฒนา
5.2 สนั บ สนุ น และส ง เสริ ม ให นั ก ศึ ก ษาของสถาบั น มี ค วามรู แ ละทั ก ษะด า นภาษาอั ง กฤษและ
คอมพิวเตอรอยูในระดับดี นอกเหนือจากความรูและทักษะดานวิชาการของแตละหลักสูตร
กอนสำเร็จการศึกษา
5.3 เปดหลักสูตรที่บูรณาการทั้งระดับสถาบันและคณะ
5.4 สรางความเปนเลิศทางการวิจัย การสงเสริมโครงการวิจัย เพื่อการตีพิมพผลงานในวารสาร
ระดับนานาชาติ การจัดประกวดวิทยานิพนธ ผลงานวิจัย
5.5 ใหบริการทางวิชาการครบวงจร โดยการบูรณาการทั้งการวิจัย การใหคำปรึกษาและการฝก
อบรมเขาดวยกัน กลาวคือ ใหบริการทางวิชาการ โดยเริ่มตนจากการทำวิจัย เพื่อคนหาปญหา
ของหนวยงานที่ขอรับบริการ แลวนำมาพัฒนาจัดทำเปนหลักสูตรฝกอบรม เพื่อแกไขปญหา
ดังกลาว แลวจึงดำเนินการฝกอบรมบุคลากรใหกับหนวยงานที่ขอรับบริการ
5.6 ปรับปรุงหลักสูตรหรือเสนอหลักสูตรที่เนนความรูคูคุณธรรมและสอดคลองกับความตองการ
ของสังคม
5.7 ทำการตลาดเชิงรุกและบูรณาการรวมกันทั้งสถาบัน
5.8 ใชหลักสูตรฝกอบรมเปนแนวทางในการสรรหาคัดเลือกนักศึกษาเขามาเรียนในหลักสูตรตาง ๆ
5.9 บูรณาการการฝกอบรมกับการผลิตบัณฑิตเขาดวยกัน โดยจัดทำหลักสูตรฝกอบรมใหเชื่อมโยง
สัมพันธกับหลักสูตรในแตละสาขาวิชา
5.10 จัดตั้งศูนยการศึกษาใจกลางเมือง (Downtown Campus)
5.11 ขยายชองทางนำบริการ/ผลิตภัณฑของสถาบันออกสูสังคม
5.12 ดำเนินการสรางแบรนด (Brand Creation) เพื่อใหสถาบันเปนที่รับรูอยางกวางขวางทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ
5.13 ปรับปรุงเว็บไซตใหมีความนาสนใจ ทันสมัย และเปนประโยชน
5.14 พัฒนาสถาบันสูความเปนมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับภูมิภาค และมหาวิทยาลัยที่ไดรับการจัด
อันดับอยูในกลุมมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (World Class University)

36

แผนพัฒนาระยะยาว 15 ป ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2551-2565

6. ยุทธศาสตรการรักษาความเปนเลิศทางวิชาการดานหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการ
ที่มีความโดดเดนและสอดคลองกับความตองการของสังคม
แนวคิด
สถาบันการศึกษามีบทบาทสำคัญในการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพเขาสูตลาดแรงงาน ผลิตผลงานวิจัย
และใหบริการวิชาการแกสังคม ชุมชน ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ ดังนั้น การสรางความเปนเลิศทาง
วิชาการจะเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสถาบันการศึกษาใหตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ
กลยุทธ
6.1 สงเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6.2 สงเสริมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
6.3 พัฒนาสาขาวิชา/หลักสูตรใหม ๆ ที่สามารถตอบสนองตรงตามความตองการของสังคม ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ภายใตแรงกดดันของปจจัยแวดลอมตาง ๆ
เพื่อใหมีสาขาวิชาครบถวนในดานพัฒนบริหารศาสตร
1) จัดตั้ง “คณะนิติศาสตร” เพื่อชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหกับศาสตรดานการบริหาร
การพัฒนา ซึ่งเปนเอกลักษณของสถาบันฯ ใหมีความครบถวนและสมบูรณเพิ่มมากยิ่งขึ้น
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร (Master of Science
Program in Software Engineering)
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (Master of Science
Program in Logistics Management)
6.4 จัดตั้งหนวยงานวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพื่อพัฒนาบริการ/ผลิตภัณฑ
(Service and Product) ของสถาบันในเชิงพาณิชย
6.5 พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ และสงเสริมใหมีการตีพิมพเผยแพรในวารสารชั้นนำระดับนานาชาติ
เพื่ อ ให ส ถาบั น ได รั บ การยอมรั บ ในระดั บ สากล ว า เป น สถาบั น การศึ ก ษา ซึ่ ง เป น ที่ ร วมของ
นักวิชาการชั้นนำของประเทศ ซึ่งมีผลงานไดรับการอางอิง (citation) อยางกวางขวาง
6.6 รับ/แลกเปลี่ยนอาจารยชาวตางประเทศ

7. ยุทธศาสตรการเสริมสรางบทบาทและความรับผิดชอบตอสังคม
แนวคิด
ปจจุบันกระแสการสรางความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)
ไดเขามามีบทบาทในสังคม เนื่องจากปญหาวิกฤติดานสิ่งแวดลอมและแรงงานในทั่วทุกมุมโลก ดังนั้นจึงไดมี
การแสวงหาแนวคิดและแนวทางดำเนินการ เพื่อใหเกิดความสันติและการสานสัมพันธอันดีในการอยูรวมกัน
ในสังคม ดังนั้น สถาบันการศึกษาจึงตองมีความรับผิดชอบตอสังคมเชนเดียวกับองคการอื่นๆ ในสังคม สถาบัน
อุดมศึกษาที่มีความรับผิดชอบตอสังคม (University Social Responsibility : USR) ตองมีบทบาทหนาที่
ในการชี้นำสังคม โดยจัดกิจกรรมบริการทางวิชาการเพื่อใหความรูที่ถูกตองแกสังคม และปฏิบัติราชการให
เกิดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยบริหารราชการที่ตอบสนองความตองการของประชาชน และใหเกิด
ผลกระทบในเชิงบวกตอการพัฒนาชีวิตของประชาชน มีการแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน
ซึ่งประกอบไปดวยผูบริหารและบุคลากรของสถาบัน รวมกับผูแทนองคกรภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
กองแผนงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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ใหเกิดการปรับระบบราชการสูการบริหารที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชนและพัฒนาระบบ
ราชการ เพื่อประโยชนสุขของประชาชน
กลยุทธ
7.1 เสริมสรางความเขมแข็งของคานิยมรวม WISDOM ใหเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคการของ
สถาบัน
7.2 พัฒนากระบวนการทำงานหลักของสถาบัน ซึ่งไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการใหบริการ
วิชาการ ตามแนวคิดหวงโซคุณคา (Value Chain) เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับสังคมไทย
7.3 จัดกิจกรรมบริการทางวิชาการเพื่อใหบริการตอสาธารณะ
7.4 เสริมสรางบทบาทดานการเตือนสติ ชี้นำ และตอบสนองความตองการของสังคม
7.5 สำรวจความคิดเห็นตอประเด็นสาธารณะตาง ๆ ดวยนิดาโพล
7.6 สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการแกไขปญหาสังคม
7.7 ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนของสถาบั น ให มี เ นื้ อ หาเรื่ อ งความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม
(Social Responsibility : SR) เปนสวนหนึ่งของหลักสูตร
7.8 พัฒนาองคความรู “เศรษฐกิจพอเพียง” ใหมีความเปนรูปธรรม สามารถนำไปประยุกตใชเปน
ทางเลือกในการพัฒนาประเทศได

8. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเขมแข็งของศูนยพัฒนาวิชาการตาง ๆ ของสถาบัน
แนวคิด
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดจัดตั้งศูนยศึกษาและศูนยพัฒนาวิชาการขึ้นภายใตความชำนาญ
ทางดานตาง ๆ ของคณาจารยภายในสถาบัน ซึ่งนับเปนศูนยกลางการพัฒนาความกาวหนาของศาสตรและ
ความรู ลั ก ษณะสหวิ ท ยาการ และความรู เ ฉพาะทางทั้ ง ในเชิ ง แนวความคิ ด หลั ก การ ทฤษฎี ก ารพั ฒ นา
การประยุกตที่เชื่อมโยงและถายทอดไปสูการปฏิบัติจริง รวมถึงการผลิตและเผยแพรผลงานทางวิชาการที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน สรางเครือขายความรวมมือในทางปฏิบัติกับหนวยงาน/องคการทั้งภายในประเทศ และ
ตางประเทศ สามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เปนการ
สรางชื่อเสียงและเปนการระดมทุนของศูนยสวนหนึ่งอีกดวย ตลอดจนมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิจัย และให
บริการดานวิชาการแกหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใหหนวยงานเหลานั้นสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการรวมทั้งยกระดับความรูและทักษะของบุคลากร
ทั้งนี้ ดวยศักยภาพที่แตกตางกันของแตละคณะ สงผลใหศูนยศึกษาและศูนยพัฒนาวิชาการที่จัดตั้งขึ้น
ภายใตคณะตาง ๆ มีศักยภาพและแนวทางในการบริหารจัดการแตกตางกัน ดังนั้น จึงมีความจำเปนอยางยิ่งที่
สถาบันจะตองยกสถานภาพของศูนยฯ ระดับคณะใหมีความเปนศูนยฯ ระดับสถาบัน เพื่อใหเกิดการพัฒนา
แลกเปลี่ยนเรียนรูอยางทัดเทียมกัน สามารถดำเนินกิจกรรมไดอยางตอเนื่องยั่งยืน เปนที่ยอมรับในสังคม
และสามารถพึ่งพาตนเองและสรางรายไดใหแกสถาบันได เพื่อใหสามารถดำเนินงานไดบรรลุตามวัตถุประสงค
และภารกิจของศูนยอยางมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ
8.1 ยกสถานภาพของศูนยพัฒนาวิชาการตางๆของสถาบันใหมีความเปนศูนยระดับสถาบัน
8.2 สรางระบบกำกับติดตามเพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางศูนยพัฒนาวิชาการตาง ๆ
8.3 พัฒนาศูนยพัฒนาวิชาการใหสามารถสรางความรูและสรางรายไดแกสถาบัน
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2547
105,999,129.73
28,937,750.00
1,800,850.00
62,387,055.00
12,601,899.73
271,575.00
15,234,664.29
3,292,758.00
392,674.16
200,500.00
2,651,134.74
446,746.60
6,271,548.47
1,697,130.00
282,172.32
121,233,794.02
109,839,100.00

2546
106,577,591.70
28,622,830.00
1,357,300.00
63,971,710.75
12,460,750.95
165,000.00
13,508,841.87
2,964,705.40
368,984.03
2,726.10
2,688,126.72
364,447.90
3,510,301.45
1,856,560.00
1,752,990.27
120,086,433.57
107,508,100.00

หมายเหตุ * เปนรายรับจากคาเชาตูน้ำดื่มอัตโนมัติ คาเชาตูลอกเกอร คาเชาอุปกรณโสต คาขายเอกสารสอบราคา และเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

1. รายรับจากนักศึกษา
1.1 รายรับนักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ
1.2 รายรับนักศึกษาปริญญาเอก ภาคปกติ
1.3 รายรับนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ (กทม.)
1.4 รายรับนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ (ภูมิภาค)
1.5 เงินเหลือจายจากกิจกรรมพิเศษของนักศึกษา
ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ
1.6 เงินเหลือจายจากกิจกรรมพิเศษ ภาคปกติ
1.7 คาธรรมเนียมหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ภาคปกติ
1.8 เงินเหลือจายจากการเรียนหลักสูตรเตรียมความพรอม
2. รายรับทั่วไป
2.1 คาบำรุงสถานที่
2.2 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
2.3 ดอกเบี้ยเงินยืมทดรองราชการเงินรายได
2.4 รายรับการศึกษาตอเนื่อง
2.5 คาธรรมเนียมจากการจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการ
2.6 เงินเหลือจายจากการเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน (ND.400)
2.7 คาธรรมเนียมจากงานบริการวิชาการ
2.8 คาจอดรถ
2.9 รายรับอื่นๆ *
รายรับจริง
ประมาณการที่ตั้งไว

รายการ

ตารางที่ 1 ขอมูลรายรับเงินรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2546-2550 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

9,862.50
230,650.00
29,108,718.38
3,299,876.49
1,319,417.43
94,246.09
684.00
472,107.64
1,020,335.30
14,482,164.93
115,200.00
8,304,686.50
145,753,631.61
129,146,900.00

10,050.00
275,500.00
20,045,707.47
3,188,700.50
259,466.80
70,635.88
105,629.45
1,192,484.20
378,513.50
12,567,965.00
1,976,561.00
305,751.14
122,142,097.44
111,715,200.00

2,441,964.45
19,550,418.71
3,171,396.96
2,162,769.99
13,710,786.41
41,920.00
463,545.35
138,620,695.37
155,146,500.00

2550
119,070,276.66
30,720,200.00
1,221,250.00
78,563,300.00
6,123,562.21
-

สวนการคลังและพัสดุ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2551

2549
116,644,913.23
28,326,150.00
1,433,679.80
70,567,160.33
15,374,910.60
702,500.00

ปงบประมาณ พ.ศ.
2548
102,096,389.97
25,624,650.00
1,613,800.00
64,025,433.40
10,135,456.57
411,500.00

ขอมูลประกอบผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)

ตารางที่ 2 รายละเอียดจำนวนมูลคาโครงการใหมที่ผานศูนยบริการวิชาการ พ.ศ. 2546-2550
(หนวย : ลานบาท)
ผลผลิต
งานบริการวิชาการ
(ผานศูนยบริการวิชาการ)

2546
81.33

ปงบประมาณ พ.ศ.
2547
2548
2549
121.54
167.37
192.05

2550
212.92
รายงานประจำป 2550
ศูนยบริการวิชาการ

ตารางที่ 3 การจัดสรรรายไดใหสถาบันของศูนยบริการวิชาการ พ.ศ. 2546-2550
(หนวย : ลานบาท)
หนวยงาน
ศูนยบริการวิชาการ

2546
5.79

ปงบประมาณ พ.ศ.
2547
2548
2549
9.64
13.02
12.38

2550
11.73
รายงานประจำป 2550
ศูนยบริการวิชาการ

ตารางที่ 4 รายนามนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
หรือรางวัลทางวิชาการ หรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำนวน 23 คน 24 รางวัล ดังนี้
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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รายชื่อ
นายสมเกียรติ สุวรรณนิมิต
นายแพทยธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์ (ศิษยเกา)
นายชยันต ศิริมาศ (ศิษยเกา)
นางสาวภัทรกันยา ชูวงศ (ศิษยเกา)
นายสมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย
นายสันติ ชินศิริโชคชัย
นายเศรษฐา ปวิณอภิชาติ
นายวรวุฒิ ศิริรัตนโนทัย
นายภัคธร ชโลธร
นายพีรภพ พุมไพศาลชัย
นายพลกฤษณ ตันติสิริสมบูรณ
นางสาววิภา พรสมพลทวีชัย
นางสาวสรวีย ศิรศุภฤกษชัย

รางวัล
นายอำเภอดีเดน ของกรมการปกครอง (รางวัลดีเดน)
แพทยชนบทดีเดน ของกระทรวงสาธารณสุข (รางวัลดีเดน)
รางวัลการศึกษาดีเดน ของสถาบันดำรงราชานุภาพ (รางวัลดีเดน)
รางวัลการศึกษาดีเดน ของสถาบันดำรงราชานุภาพ (รางวัลดีเดน)
ผูสรางประโยชนใหกับราชการ ของกรมการคาภายใน (รางวัลดีเดน)
MFC Talent Award รุนที่ 3 ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (รางวัลที่ 1)
Thai BMA Bond Star Challenge ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(รางวัลดีเดน)

แผนพัฒนาระยะยาว 15 ป ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2551-2565

ตารางที่ 4 (ตอ)
ลำดับ
14
15
16
17

รายชื่อ
นายวันไชย วัชรากร (ศิษยเกา)
นางสาวเสาวรีย ศรีสวางจันทร
นางสาวอารีรัตน นาเอี่ยม
นางสาวศิริกุล กลิ่นทอง

18
19
20
21
22

พระมหาสัญญา สวัสดิ์ไธสง
นางสาวสุภะรัฐ ยอดระบำ
นางสาวอนรรฆนงค เรียบรอยเจริญ
นายเทียน พงศวิริยะศิริ
นายสุเมธ ศรีนวล

23

นางสาวพัฒนา แกวกิริยา

รางวัล
รางวัลทุนการศึกษาดีเดน ของสมาคมประกันชีวิตไทย (รางวัลดีเดน)

รางวัลดีเดนผลงานดานการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทยของ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
รางวัลชมเชยผลงานดานการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย
ประจำป 2550
KPI Award 2007 ของธนาคารกสิกรไทย (รองชนะเลิศ)
Thailand Energy Award 2006 ของกระทรวงพลังงาน
(รางวัลดีเดน)
❀ เครือขายสรางเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรม

ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(รางวัลดีเดน)
❀ มาตรฐานการบริหารจัดการ เรื่องเอดสในสถานประกอบ
กิจกรรมของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
(รางวัลดีเดน ระดับทอง)

ฝายประกันคุณภาพการศึกษา กองแผนงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2550

ตารางที่ 5 รายนามนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
หรื อ รางวั ล ทางวิ ช าการ หรื อ ด า นอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ในระดั บ ชาติ หรื อ ระดั บ นานาชาติ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวน 29 คน
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อ
นางสาวมาลิน บุรัตน
พลเอกไพบูลย กาญจนพิบูลย
นายเจษฎา นกนอย
นางศุทธนา วิจิตรานนท
นางเพ็ชรัตน ไสยสมบัติ
นางสาวจงจิตต วัฒนะวีระชัย
นายวีรสิษฐ กิติวรรณกุล
นางสาวสุภัทรา พกบัณฑิต
นางสาวธนวรรณ คุณานันท
นายปยะพงษ อินทรปาน

รางวัล
รางวัลชมเชยพิเศษเขียนเรียงความ
ประกาศเกียรติคุณ
ประกวดบทความ
รางวัล NIDA Thesis Award 2008
รางวัล NIDA Thesis Award 2008
รางวัลและใบประกาศนียบัตร
รางวัลและใบประกาศนียบัตร
รางวัลและใบประกาศนียบัตร
รางวัลชนะเลิศ Young Researcher Competition 2007
รางวัล Top Five mai Star Researcher Young Researcher
Competition 2007
กองแผนงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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ตารางที่ 5 (ตอ)
ลำดับ
รายชื่อ
11 นายวรวุฒิ อุนใจ
12 นายนิตติกรณ สุวรรณศิลป
13

นายศักดา เหลาสกุลไทย

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

นายจิรเวช ลอจินดา
นางสาวพิชชาภรณ จันทนากร
นายเจริญชัย เอกมาไพศาล
นายวรฉัตร ตังสุรัตน
นายอภิรักษ จิรายุสกุล
นางสาวศิริกุล กลิ่นทอง
พระมหาสัญญา สวัสดิ์ไธสง
นางสาวสุภะรัฐ ยอดระบำ
นางสาวอนรรฆนงค เรียบรอยเจริญ
นางสาวทองพูล บัวศรี
นางสาวนิศากร สนามเขต
นางสาววราภรณ ธนะสุริยะเกียรติ
นายตวนบูคอร โตะกูบาฮา

27
28
29

นายสมภพ จันทรากา
นางนิภา จีรภัทร
นางสาวพัฒนา แกวกิริยา

รางวัล
รางวัล Bai Pho Business Awards by Sasin
รางวัลเขียนเรียงความ สโมสรโรตารีเจริญนคร ภาค 3350 โรตารี
สากล
รางวัล Top Ten MM Ambassador :
การแขงขันโครงการ Money Management Ambassador 2007
การผานเขารอบ 150 คนสุดทายโครงการแขงขัน
ทุนราชกรีฑาสโมสร
การเขารวมการประชุมผูไดรบั รางวัลโนเบล ประจำป 2551
การแขงขันตอบปญหา MS Die Hard
รางวัล NIDA Thesis Award 2008
วิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย (วิทยานิพนธ)
วิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย (วิทยานิพนธ)
วิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย (วิทยานิพนธ)
วิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย (วิทยานิพนธ)
วิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย (วิทยานิพนธ)
วิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย (วิทยานิพนธ)
วิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย (วิทยานิพนธ)
เกียรติบัตรเปนบุคคลผูสนองงานรับใชเบื้องพระยุคลบาท
ดานศาสนาอิสลามดีเดน
เหรียญ Wallenberg ดานผูนำการตอสูกับการคามนุษย
NIDA Thesis Award 2008
รางวัลระดับทอง กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
กลุมงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา กองแผนงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2551

ตารางที่ 6 ขอมูลฐานงบประมาณแผนดินยอนหลัง 5 ป พ.ศ. 2547-2551
(หนวย : บาท)
งบประมาณ
งบประมาณแผนดิน
เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา (รอยละ)

ปงบประมาณ พ.ศ.
2547
2548
2549
2550
2551
246,232,800 256,858,200 366,353,400 370,285,200 413,658,500
รอยละ 6.94 รอยละ 4.31 รอยละ 42.62 รอยละ 1.07 รอยละ 11.71
(15,984,900) (10,625,400) (109,495,200) (3,931,800) (43,373,300)
กลุมงานงบประมาณ กองแผนงาน
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แผนพัฒนาระยะยาว 15 ป ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2551-2565

กองแผนงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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สอบ
ขอเขียน

รับเขา

2546
รอยละ
ของ
จำนวน
ผูรับเขา/
ผูสอบ
สอบ
ขอเขียน
รับเขา

2547
รอยละ
ของ
จำนวน
ผูรับเขา/
ผูสอบ
สอบ
ขอเขียน
รับเขา

2548
รอยละ
ของ
จำนวน
ผูรับเขา/
ผูสอบ
สอบ
ขอเขียน
รับเขา

2549
รอยละ
ของ
จำนวน
ผูรับเขา/
ผูสอบ
สอบ
ขอเขียน

สอบ
สัมภาษณ

2550
รับเขา

รอยละ
ของ
จำนวน
ผูรับเขา/
ผูสอบ

(หนวย: คน)

หมายเหตุ

* ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตเปดสอนใน สำนักการศึกษาระบบสารสนเทศ
เปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัครเปนการสอบสัมภาษณอยางเดียว
1. ** ตั้งแตปการศึกษา พ.ศ. 2548 ไดแก ระดับปริญญาเอก ภาคปกติ และระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ภูมิภาค
2. *** ในปการศึกษา พ.ศ. 2550 เพิ่มเติม ในระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร ไดแก
2.1 คณะรัฐประศาสนศาสตร หลักสูตร MPA และหลักสูตร MPPM
2.2 คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร E-MBA
2.3 คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม หลักสูตรพัฒนาสังคม และหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดลอม
2.4 คณะภาษาและการสื่อสาร หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร
2.5 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และหลักสูตรเทคโนโลยีการบริหาร

ฝายประกันคุณภาพการศึกษา กองแผนงาน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551

ภาคปกติ
6,240 1,187 19.02 5,103
969 18.99 4,702
881 18.74 2,739
755 27.56 2,789 1,300
842 20.59
1. ประกาศนียบัตรบัณฑิต*
77
29 37.66
2. ปริญญาโท
6,086 1,148 18.86 4,909
898 18.29 4,534
788 17.38 2,646
702 26.53 2,789 1,208
781 19.54
3. ปริญญาเอก
77
10 12.99
194
71 36.60 **168
93 55.36 **93 **53 56.99
**92
61 66.30
ภาคพิเศษ
5,732 4,906 85.59 5,974 2,579 43.17 3,702 2,380 64.29 3,923 2,349 59.88 2,063 3,726 2,703 46.69
1. ปริญญาโท
5,732 4,906 85.59 5,974 2,579 43.17 3,702 2,380 64.29 3,923 2,349 59.88 2,063 3,726 2,703 46.69
(1) กรุงเทพมหานคร
4,116 3,317 80.59 4,357 1,861 42.71 2,307 1,732 75.08 2,588 1,730 66.85 2,063 ***2,712 2,221 46.51
718 44.40 **1,395
648 46.45 **1,335
619 46.37
**1,014
482 47.53
(2) ภูมิภาค
1,616 1,589 98.33 1,617
รวมทั้งสิ้น
11,972 6,093 50.89 11,077 3,548 32.03 8,404 3,261 38.80 6,662 3,104 46.59 4,852 5,026 3,545 35.89
รอยละ
50.89
32.03
38.80
46.59
35.89

ระดับ

ปการศึกษา

ตารางที่ 7 สถิติจำนวนผูสมัครสอบ และรับเขาศึกษา ประจำปการศึกษา 2546-2550
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แผนพัฒนาระยะยาว 15 ป ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2551-2565

-

-

14
32
58
64
51
55
91
60
104
94
55
75
89
116
81
118
128
53
140
110

-

2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530

-

รศ.

ประกาศนียบัตรฯ
ปการ
ศึกษา พศ. ภส. สศ. รวม

-

รอ.

17
12
34
32
30
23
30
35
52
36
51
58
101
62
88
96
89
86
84
112

บธ.

8
12
12
6
22
26
51
16
33
29
11
25
23
56
55
67
47
65
67
55

พศ.

-

ศธ.

1
13
19
23
28
38
22
33
30
45
62
22
36
132
75
71
57
40
57

-

สป.

-

-

คอม ปชก.

ปริญญาโท

-

สป.
ใหม

-

พค.

4
6
8

-

ภส.

ตารางที่ 8 สถิติผูสำเร็จการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ปการศึกษา 2511 - ปจจุบัน (ปการศึกษา 2550)

-

-

-

-

ทม. ทบ. จส. รบส.

39
57
117
121
126
132
210
133
222
189
162
220
235
270
356
356
335
265
337
342

รวม

-

-

-

-

3 -

3

รศ. บธ. สถ. ปชก. คอม รวม

ปริญญาเอก

39
57
117
121
126
132
210
133
222
189
162
220
235
270
356
356
335
265
337
345

รวม

กองแผนงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
รวม

8
20
10
38

11
1
12

18
12
10
14
6
60

รศ.

รอ.

บธ.

พศ.

ศธ.

สป.

8
105 75
69 59
20
68 80
74 53
10
161 189
52 53
227 153
46 52
599 180 147 79
770 156 156 114
822 238 175
51 181
948 218
66
51 202
740 232
57 113 191
- 1,093 105 233
66 126 292
- 1,278 219 251
32 188
82
29 1,061 277 179
45 160 215
13 1,068 343 250
64 221 169
10 1,281 374 312
39 208 170
14 1,212 411 339
43 185 221
- 1,003 387 552
48 186 161
6
968 359 442
29 156 141
823 324 510
27
94 165
905
81 309
27 163
87
729 605 669
28 101 161
110 17,449 3,485 6,695 1,976 2,003 3,652

ประกาศนียบัตรฯ
ปการ
ศึกษา พศ. ภส. สศ. รวม

ตารางที่ 8 (ตอ)

1
58
73
68
39
86
80
66
46
19
85
621

-

1

5
36
48
39
38
53
27
25

272

-

-

คอม ปชก.

ปริญญาโท
พค.

ภส.

7 8 22 18 35 182 205 213 280 310
13
375
25
357
13
380 102
397 120
379 201
425 206
315 168
345 135
242 125
25
223 105
25 4,736 1,213

สป.
ใหม

35
23
30
34
39
39
40
43
51
3
96
143
129
126
831

42
63
55
26
41
40
42
69
56
100
76
83
693

26
16
50
48
46
29
34
46
90
96
481

315
283
477
496
1,040
1,378
1,707
1,721
1,685
2,341
2,664
2,509
2,835
3,109
3,269
3,176
2,855
2,759
2,268
3,053
44,164

รวม

- - 6 5 3
4 5 1
8 13 11 17 15 1
3 15 17 4
140 9

1
3
2
4
7
4

1
1
4
2
4
1
1
14

-

5
6
2
3
1
1
5
7
2
2
3
4
9
72

-

1
5
3
3
2
5

-

5
12
10
7
7
10
18
19
23
20
10
20
1 32
1 236

-

2
8
5
7
9
9

รศ. บธ. สถ. ปชก. คอม รวม

325
311
492
503
1,049
1,387
1,707
1,726
1,697
2,351
2,671
2,545
2,858
3,137
3,302
3,199
2,881
2,769
2,288
3,085
44,510

รวม

ฝายประกันคุณภาพการศึกษา กองแผนงาน ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2550

1
14
17
32

-

ทม. ทบ. จส. รบส.

ปริญญาเอก

พิมพที่
โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยรังสิต โทร. 0-2564-3105 ถึง 11
ผูพิมพผูโฆษณา นางอรุณศรี วิโรจนกูฏ
พ.ศ. 2552
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