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รายงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของสถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร แสดงใหเห็นถึงผลการดำเนินงานและความเจริญ

กาวหนาของสถาบันในรอบปที่ผานมา โดยไดรวบรวมขอมูลและ

กิจกรรมตางๆ ที่สถาบันไดดำเนินงานตามพันธกิจหลัก 4 ดาน คือ 

ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ ดานการ 

ทำนบุำรงุศลิปวฒันธรรม โดยสถาบนัไดกำหนดแผนยทุธศาสตร 6 ดาน 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการ 

ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางศักยภาพการวิจัยของสถาบัน 

ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางศักยภาพการบริหารจัดการ

สถาบันเพื่อใหเปนสถาบันบัณฑิตศึกษาระดับแนวหนาของชาติ 

ยุทธศาสตรที่ 4 การขยายบทบาทใหบริการแกสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของ

บุคลากรและการเรียนรูของนักศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การเสริมสรางศักยภาพสมาคมศิษยเกา 

ทั้งของคณะและสถาบันใหเปนกลไกสำคัญในการพัฒนาสถาบันและการสรางเครือขายความรวมมือ 

กับองคการภายนอก 

สถาบันไดนำแผนยุทธศาสตรทั้ง 6 ดาน มากำหนดกลยุทธ แผนงาน/ โครงการในการดำเนินงาน

เพื่อพัฒนาสถาบันอยางตอเนื่องและครอบคลุมทุกพันธกิจ อาทิ พัฒนาดานวิชาการ พัฒนาขีดความสามารถ

ดานการวิจัย ในดานการเรียนการสอนไดพัฒนาการปรับเปลี่ยนวิธีการคัดเลือกนักศึกษา เพื่อที่ใหไดนักศึกษา

ที่เกง คัดเลือกอาจารยที่มีคุณวุฒิเฉพาะปริญญาเอกที่มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญหลายๆ ดานใหมากขึ้น 

เรงรัดการสรางผลงานวิชาการ และใหการสนับสนุนสงเสริมการใหบริการแกสังคม  

ผูบริหารสถาบันไดกำกับ ติดตาม กระบวนการการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการใหเปน

ไปตามมาตรฐานคุณภาพ อีกทั้งไดพัฒนาสถาบันในดานกายภาพและปจจัยเกื้อหนุนตางๆ เพื่อสงเสริมใหเกิด

บรรยากาศทางวิชาการ ตลอดจนไดพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเทคโนโลยีเพื่อรองรับการขับเคลื่อนใหเกิด

ความเปนเลิศทางวิชาการ 

สถาบันไดตระหนักเสมอวาการดำเนินงานของสถาบันจนบรรลุเปาหมาย เกิดจากความรวมมือรวมใจ

อยางเขมแข็งของบุคลากรทุกระดับ ตลอดจนการไดรับการสนับสนุนทั้งจากองคกรภาครัฐและเอกชน  

จึงขอขอบคุณทุกทานมา ณ ที่นี้ดวย 

      

 ศาสตราจารย  

  (สมบัติ ธำรงธัญวงศ) 

  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

สารอธิการบดี 
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ประวัติ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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1 หนังสือครบรอบ 20 ป  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ซึ่งมีชื่อยอวา “นิดา (NIDA)” ไดกอกำเนิดขึ้นจาก 

พระราชดำริอันกวางไกล และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  

ที่ทรงหวงใยประเทศชาติ ที่ตองเผชิญปญหาการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานเศรษฐกิจ และสังคมอยางหนัก 

ในชวงป พ.ศ. 2503 ทรงเห็นถึงความจำเปนในการผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีความรูความสามารถ 

เฉพาะดาน เพื่อมารวมพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา  

ดวยเหตุนี้พระองคทาน ไดทรงปรารภเรื่องโครงการสงนักสถิติไปศึกษาตางประเทศ 

กับนายเดวิด รอกกี้เฟลเลอร ในโอกาสนี้นายเดวิด รอกกี้เฟลเลอร ไดกราบทูลถวายความเห็นวานาจะให 

ผูเชีย่วชาญมาสำรวจภาวะเศรษฐกจิ และมาทำการสอนในประเทศจะไดประโยชนกวาสงนกัศกึษาไปเรยีน

ตางประเทศ และนายเดวดิ รอกกีเ้ฟลเลอรไดสง ดร.สเตซ ีเมย มาชวยรฐับาลไทย โดยตดิตอกบั ม.ล.เดช 

สนิทวงศ ประธานกรรมการบริหารสภาพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ แลวไดเสนอรายงานตอรัฐบาลไทยเพื่อ

รับไปดำเนินการจัดตั้งสถาบันวิชาการเพื่อผลิตบุคลากรที่จำเปนในการพัฒนาประเทศ ขณะนั้นรัฐบาล

ก็ไดตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาชั้นสูง จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการจัดตั้งสถาบัน

ขึ้น โดยมีพระเจาวรวงศเธอกรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ ทรงเปนประธานคณะกรรมการ นายบุญชนะ 

อัตถากร และนายมาลัย หุวะนันท เปนรองประธาน นายชุบ กาญจนประกร เปนกรรมการ 

และเลขานกุาร นายอาสา เมฆสวรรค เปนกรรมการและผูชวยเลขานกุาร ในฐานะผูแทนของคณะกรรมการ

พิจารณาจัดตั้งสถาบันการบริหารพัฒนาการแหงชาติ เนื่องจากการจัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงนี้

จำเปนตองใชจายเงินจำนวนมาก ดังนั้น จึงไดรับความชวยเหลือจากมูลนิธิฟอรดและ USOM 

ประธานคณะที่ปรึกษากฎหมายไดเสนอรางพระราชบัญญัติสถาบันการบริหารพัฒนาการ 

แหงชาต ิตอจอมพลถนอม กติตขิจร นายกรฐัมนตร ีและนายกรฐัมนตรมีคีำสัง่ใหเสนอคณะรฐัมนตร ีและ

สภารางรัฐธรรมนูญทำหนาที่นิติบัญญัต ิไดลงมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติโดยเปลี่ยนชื่อจาก 

“สถาบันการบริหารพัฒนาการแหงชาติ” เปน “สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร” ประกาศใชพระราช

บัญญัติจัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรใหมีผลใชบังคับไดตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2509 

และมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯแตงตั้งให นายบุญชนะ อัตถากร ดำรงตำแหนงอธิการบดีคนแรก

ของสถาบัน ซึ่งเปนบุคคลสำคัญที่มีบทบาทในการกำกับดูแลการติดตอขอความชวยเหลือจากสถาบัน 

ตางประเทศในการจัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร1   
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พิธีวางศิลาฤกษอาคารหลังแรก 
โดยนายกรัฐมนตรี จอมพลถนอม กิตติขจร 

พิธีเปดปายสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
โดยนายกรัฐมนตรี จอมพลถนอม กิตติขจร 

 

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2509 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดกอตั้งเปนนิติบุคคล มีฐานะเปน 

กรมสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีการแบงสวนราชการออกเปน 

1. สำนักงานอธิการบดี 

2. คณะรัฐประศาสนศาสตร 

3. คณะบริหารธุรกิจ 

4. คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

5. คณะสถิติประยุกต 

6. สำนักวิจัย 

7. สำนักฝกอบรม 

8. สำนักบรรณสารการพัฒนา 

วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2509 มีพิธีเปดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ณ อาคารคณะ 

รัฐประศาสนศาสตร ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยมีจอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี 

เปนประธานในพิธี และวันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2510 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดจัดใหมีพิธ ี

วางศิลาฤกษอาคารหลังแรกของสถาบัน ณ บริเวณแขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดสถาปนามาครบรอบ 41 ป ในระยะเวลาที่ผานมา สถาบัน 

ทำหนาที่ดานการวิจัย ผลิตบัณฑิต ฝกอบรม และใหบริการทางวิชาการแกบุคลากรและองคกรตางๆ เพื่อ 

ไปพัฒนาประเทศชาติมาโดยตลอด ปจจุบันสภาพแวดลอมทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก สถาบัน

จึงตองปรับเปลี่ยนการพัฒนาสถาบันใหดำเนินไปในทิศทางที่กาวไปสูการเปนสถาบันชั้นนำ ที่มีความเปนเลิศ

ทั้งทางดานวิชาการและการใหบริการแกสังคมอยางตอเนื่อง 
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รูปธรรมจักรอยูภายในวงกลมซอนสองวงดวยกัน บริเวณขอบวงกลม

ดานบน มีคำขวัญวา “นตฺถิ ปฺญาสมา อาภา” แปลวา “ไมมี 

แสงสวางใดเสมอดวยปญญา” ขอบลางวงกลมเปนชื่อ “สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร” ภายในวงกลมทำเปนคบเพลิงที่มีเปลวเปนสีขาว 

แยกออกเปนแกน 8 กง ซึ่งหมายความวา “การใชความรูไปในทางดี  

โดยถือมรรค 8 เปนหลัก จะสงผลให เกิดความเจริญรุ ง เรือง 

แกประเทศชาติ หรือมวลมนุษย” ซึ่งเปนจุดมุงหมายของสถาบัน 

เครื่องหมายราชการของสถาบัน 
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วัตถุประสงค 
• ผลิตบัณฑิตทางดานพัฒนบริหารศาสตรที่มีคุณภาพและคุณธรรม 

• ศึกษา วิจัย และพัฒนาความรูดานพัฒนบริหารศาสตรเพื่อเปนองคการชี้นำ มีสวนรวมและ 

 แกปญหาการเมือง เศรษฐกิจและสังคม  

• บริการวิชาการ ฝกอบรม พัฒนา เพื่อตอบสนองความตองการของสังคม 

  

วิสัยทัศน 
เปนสถาบันสรางผูนำสังคมไทย ศึกษา วิจัย รับใชสังคม

ดานพัฒนบริหารศาสตรดวยความมีประสิทธิภาพ 

ปรัชญา 
ดำเนินงานโดยมุ งเนนคุณภาพ และยึดมั่นในคุณธรรม  

เพื่อดำรงไวซึ่งความเปนผูนำในศาสตรวาดวยการบริหารการพัฒนา 

พันธกิจ 
ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีภาวะผูนำ พัฒนาองคความรู 

และใหบริการวิชาการดานบริหารการพัฒนา เพื่อใหบุคลากรของ

ประเทศมีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา 

อยางยั่งยืน 

ปณิธาน 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรถือกำเนิดจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเปนสถาบันการศึกษาชั้นสูง และเปนสถาบันผูนำการศึกษาในระดับ

ภูมิภาค ที่มุงเนนการศึกษาดานพัฒนบริหารศาสตร ซึ่งเปนทั้งศาสตรและศิลป มีวัตถุประสงคในการสอน 

สงเสริมพัฒนาวิชาการและวิชาชีพระดับสูง วิจัย ฝกอบรม และบริการวิชาการแกสังคม เพื่อมุงเนนใหการ

พัฒนาเกิดผลแกประเทศชาติสอดคลองกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก และเปนสถาบันที่ใหความสำคัญ

ในการผลิตผูนำการเปลี่ยนแปลง การรวมคิด รวมดำเนินการ รวมในการแกไขปญหาของสังคม ชี้นำ 

ความคิด เพื่อการบริหารจัดการและการพัฒนาสังคมไทย โดยดำรงไวซึ่งจริยธรรมและคุณธรรม 
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