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แผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) 
ของสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 
๑. ข้อมูลเบื้องต้นของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
 1.1 ความเปน็มาของสถาบนั 

   ช่วงก่อก ำเนิดจำกพระรำชด ำริของในหลวงรัชกำลที่ 9 (พ.ศ. ๒๕๐๕ – ๒๕๐๘)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (รัชกาลที่ 9) ทรงเล็งเห็นความส าคัญของการผลิตนักบรหิาร และ
นักสถิติเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ทรงมีพระราชปรารภกับ หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ และ
นายเดวิด ร็อกกิเฟลเลอร์ ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งนายเดวิด ร็อกกิเฟลเลอร์ ได้ส่ง ดร.สเตซี เมย์ นักเศรษฐศาสตร์ที่มี
ชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกา มาจัดท าโครงการเสนอต่อรัฐบาล จนน ามาสู่การจัดตั้ง “สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์ (National Institute of Development Administration : NIDA)” เมื่อวันที่ 1 เมษายน 
2509 ซึ่งเกิดจากการรวมคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการอบรมทางเศรษฐกิจของ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ (ปัจจุบัน คือ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 
และศูนย์ฝึกอบรมสถิติของส านักงานสถิติแห่งชาติ มาเป็นคณะ ส านัก และหน่วยงานต่างๆ ของสถาบัน ซึ่งใน
ระยะแรกได้รับความสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรจากมูลนิธิฟอร์ด และ Midwest University 
Consortium for International Affairs (MUCIA) เพื่อกิจการระหว่างประเทศ 

ทศวรรษที่ ๑ ช่วงวำงรำกฐำนกำรเป็นสถำบันต้นแบบ (พ.ศ. ๒๕๐๙ – ๒๕๑๘) สถาบัน
สร้างสรรค์ผลงานวิชาการต้นแบบ จัดท าหลักสูตรด้านพัฒนาบริหารศาสตร์ เปิดการเรียนการสอน ๔ คณะ ได้แก่ 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ คณะสถิติประยุกต์ ซึ่งถือเป็นการเปิดการสอน
ในระดับปริญญาโทเป็นครั้งแรกของประเทศไทย รวมทั้งจัดฝึกอบรมด้านการบริหารการพัฒนา และเริ่มด าเนินการ
ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน “นิด้าโพล” โดยส ารวจประชามติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๑๘ ซึ่งเป็นการท าโพลครั้งแรกในประเทศไทยที่ใช้ความรู้ทางสถิติ ผลการส ารวจมีความ
ใกล้เคียงกับผลการเลือกตั้งจริง ท าให้โพลของนิด้าเป็นที่รู้จักอย่างมาก 

ทศวรรษที่ ๒ ช่วงพัฒนาประเทศ ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ และเทคโนโลยี (พ.ศ. 
๒๕๑๙ - ๒๕๒๘) สถาบันมีการปรับเปลี่ยนทั้งด้านความก้าวหน้าทางวิทยาการ ด้วยการเปิดโครงการปริญญาเอก 
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการร่วมมือกับบริษัทไอบีเอ็ม ประเทศไทย จ ากัด จัดตั้ง “ศูนย์การศึกษาระบบ
สารสนเทศ” ท าให้สถาบันขยายบทบาทไปสู่การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารการพัฒนาสถาบัน ต่อมา
ศูนย์ดังกล่าวได้รับการยกฐานะเป็นส านักการศึกษาระบบสารสนเทศ ปัจจุบันคือส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITC) อีก
ทั้งเข้าสู่บริบทใหม่ คือ จัดตั้ง “ศูนย์บริการวิชาการ” เพื่อสร้างเครือข่ายเพื่อความรู้แก่สังคม โดยจัดฝึกอบรมนักธุรกิจ
ภาคเอกชนในส่วนภูมิภาค (NIDA IMET) รวมทั้งให้ความส าคัญกับการสื่อสาร โดยการร่วมจัดการประกวดโฆษณายอด
เยี่ยมแห่งประเทศไทย (TACT Awards) เพื่อยกระดับมาตรฐานของการโฆษณาในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น 

ทศวรรษที่ ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕๓๘) สถาบันได้ตั้งคณะ
ใหม่ขึ้น ๒ คณะ ดังนี้ ๑) ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ จัดตั้งคณะพัฒนาสังคม เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้ที่
ท างานและไม่สามารถลาเรียนได้ พร้อมกับให้โอกาสผู้ที่อยู่ในจังหวัดห่างไกล และยังไม่มีการเรียนการสอนระดับ
มหาบัณฑิตในพื้นที่มากนัก และ ๒) ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ จัดตั้งคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งนับเป็นแห่งแรกของ
ประเทศไทยที่เปิดสอนด้านนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของประเทศชาติ ที่ต้องการบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อีกทั้งปีการศึกษา ๒๕๓๕ สถาบันได้ร่วมโครงการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาเอกสาขาการบริหารธุรกิจกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( Joint 
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Doctoral Business Administration ชื่อย่อว่า JDBA) โดยมอบให้คณะบริหารธุรกิจด าเนินงาน นอกจากนั้น 
สถาบันยังขยายโอกาสทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์ ด้วยการเปิด
หลักสูตรปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ส าหรับนักบริหาร ภาคพิเศษ ส าหรับผู้บริหาร ทั้งในกรุงเทพฯ และ
ส่วนภูมิภาค  

ทศวรรษที่ ๔ วิชาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๘) ปี พ.ศ. 
๒๕๔๐ เกิดเหตุวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ส่งผลให้ทั้งประชาชนและรัฐบาลทบทวนแนวทางการใช้ชีวิตและการ
พัฒนาประเทศครั้งใหญ่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (รัชกาลที่ 9) ได้พระราชทาน 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลักคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน สถาบันในฐานะ
สถาบันการศึกษาชั้นสูงจึงได้ก่อต้ัง “ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง” ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปิดการเรียนการสอน การฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการ โดยมุ่งหวังให้เกิด
ความเข้าใจ และเป็นพื้นฐานการสร้างวิสัยทัศน์การพัฒนาอย่างบูรณาการ อีกทั้งนักวิชาการของสถาบันได้เสนอ
แนวคิด “การประกันต้นทุนการผลิต” ต่อรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือชาวนาให้มีโอกาสประกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับ
ต้นทุน และมีโอกาสหลุดพ้นจากวงจรความยากจนต่อไปในอนาคต เนื่องจากชาวนาส่วนใหญ่ต้องกู้เงินเพื่อท านา
ครั้งใหม่ เกิดหนี้สินทับถมมากขึ้น นอกจากนั้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ สถาบันยังได้จัดตั้ง คณะภาษาและการสื่อสาร 
เพื่อผลิตบัณฑิต ผลิตงานวิจัยและพัฒนาความรู้ด้านภาษาและการสื่อสาร และบริการวิชาการสู่สังคม 

ทศวรรษที่ ๕ สร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง (พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๘) สถาบัน
ก าหนดค่านิยมใหม่ คือ “สร้างปัญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง” หรือ “WISDOM For Change” สะท้อนบทบาท
การเป็น Change Agent ให้กับสังคม ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง สร้าง Case Study 
และ e-Learning พร้อมกับจัดท าหลักสูตรสร้างค่านิยม “โตไปไม่โกง” ร่วมกับกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ 
สถาบันยังได้จัดตั้งคณะใหม่อีก ๔ คณะ และ ๑ วิทยาลัย เพื่อร่วมพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ได้แก่ คณะ
นิติศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ วิทยาลัยนานาชาติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะการจัดการการท่องเที่ยว ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ อีกทั้ง สถาบันได้รวบรวมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
น าเสนอแนวทางการปฏิรูปประเทศใน ๑๕ ด้าน เพื่อเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ส.ป.ช.) เรียกว่า “NIDA 
Model” ในขณะที่ประเทศไทยอยู่ในยุคของการปฏิรูปประเทศ 

ทศวรรษที ่๖ สู่การเปน็สถาบนัการศึกษาระดบัโลก World Class University (พ.ศ. 
๒๕๕๙ - ปัจจุบัน) สถาบันมุ่งสู่การเป็น “สถาบันการศึกษาระดับโลก” โดยนิด้าได้พัฒนาระบบสารสนเทศที่
ทันสมัย ห้องสมุดระดับชั้นน าของอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีนโยบายให้ทุกคณะและส านักเข้าสู่การรับรอง
มาตรฐานระดับโลก และสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ  โดยปัจจุบันคณะ
บริหารธุรกิจได้รับการรับรองมาตรฐาน AACSB ทุกหลักสูตร คณะการจัดการการท่องเที่ยวได้รับการรับรอง
หลักสูตรมาตรฐานสากลทางการท่องเที่ยว TedQual Certification ทุกหลักสูตร คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
หลักสูตรได้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานจาก Asean University Network  Quality 
Assurance (AUN-QA) จ านวน 1 หลักสูตร คณะสถิติประยุกต์ หลักสูตรได้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ตามเกณฑ์มาตรฐานจาก AUN-QA จ านวน 2 หลักสูตร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรได้ผ่านการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานจาก AUN-QA จ านวน 1 หลักสูตร และส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักวิจัย กองบริหารทรัพยากรบุคคล และกองบริการการศึกษา ได้รับมาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001 และมีอีกหลายคณะ/ วิทยาลัย ส านัก และกอง ที่ก าลังจะได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล เพื่อ
สร้างนิด้าให้เป็น World Class University อย่างแท้จริง 
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  1.2 พนัธกิจของสถาบนั 
   พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2509 มาตรา 5 บัญญัติว่า 
“ให้จัดตั้งสถาบันวิชาการชั้นสูงขึ้นเรียกว่า “สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์”  มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา
วิชาการบริหารและการพัฒนา ท าการวิจัยส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง” 

อีกทั้ง สถาบันได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาว 15 ปี ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์พ.ศ. 2551-2565 ซึ่งก าหนดพันธกิจของสถาบันไว้ 6 ประการ ดังน้ี 

  1) สร้างผู้น าที่มีปัญญาคู่คุณธรรมเพ่ือพัฒนาประเทศ 
  ๒) สร้างองค์ความรู้ ศึกษาวิจัย ด้านการบริหารการพัฒนา 

๓) สร้างงานบริการวิชาการที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ 
๔) สร้างเสริมค่านิยมและจิตส านึกมุ่งมั่นพัฒนาประเทศ บนพื้นฐานความ

เข้มแข็งของศิลปวัฒนธรรมไทย 
๕) สร้างเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้คุณค่ากับการ

พัฒนาและการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
๖) สร้างประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

   ปัจจุบันสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไป รัฐบาลจึงมีแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของ
ชาติ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล มีความเป็นอิสระและคล่องตัว ค านึงถึงความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพัฒนบริหารศาสตร์และศาสตร์อื่นที่
เกี่ยวข้องและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยให้มีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่เป็น
ส่วนราชการแต่อยู่ในก ากับของรัฐ ดังนั้น ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 91/2561 เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ 
28 ธันวาคม 2561 ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... ไว้
พิจารณาและตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นนคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จแล้ว และน าเสนอต่อ
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา โดยร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ....  มี
การก าหนดพันธกิจ ดังนี ้

มาตรา ๗ บัญญัติว่า “ให้สถาบันซึ่งจัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเห็นความส าคัญของการจัดให้มีสถาบันการศึกษาชั้นสูง
ทางด้านการบริหารเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ เป็นสถานศึกษาชั้นสูงระดับบัณฑิตศึกษา มีวัตถุประสงค์และพันธ
กิจในการให้การศึกษาและอบรม สร้าง พัฒนา ประมวล ประยุกต์ และเผยแพร่องค์ความรู้ ท าการวิจัย และ
ให้บริการทางวิชาการด้านพัฒนบริหารศาสตร์และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก ท านุบ ารุง และส่งเสริมคุณธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

สถาบันมีปณิธานในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และประเทศชาติ ตลอดจนมุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยน าความรู้และคุณธรรม มาสร้างปัญญา สร้าง
จิตส านึก และความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล” และ 

มาตรา ๘ บัญญัติว่า “เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้สถาบันค านึงถึง 
(๑) ความมีเสรีภาพทางวิชาการ 
(๒) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 



  ๔ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 

(๓) ความเป็นเลิศทางวิชาการที่มีมาตรฐานและคุณภาพอันเป็นที่ยอมรับ ทั้งในประเทศ
และในระดับนานาชาต ิ

(๔) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
(๕) ความรับผดิชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
(๖) การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันและนักศึกษา” 

 
1.3 ภารกิจหลักของสถาบัน 

ปัจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มผีลผลิตหลัก คือ  
1) การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ณ เดือนมกราคม 2562 มีหลักสูตร

ที่เปิดสอนทั้งหมด จ านวน 45 หลักสูตร โดยเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท จ านวน 28 หลักสูตร (หลักสูตร
ภาษาไทย 23 หลักสูตร และหลักสูตรนานาชาติ 5 หลักสูตร) และหลักสูตรปริญญาเอก จ านวน 17 หลักสูตร  
(หลักสูตรภาษาไทย 7 หลักสูตร และหลักสูตรนานาชาติ 10 หลักสูตร) โดยมีการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบเต็ม
เวลา คือ “ภาคปกติ” จัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ และการจัดการศึกษานอกเวลาราชการ คือ “ภาค
พิเศษ” นอกจากนั้น ยังมีบางคณะที่มีการขยายโอกาสทางการศึกษาออกไปสู่ภูมิภาค โดยการเปิดหลักสูตรใน
ต่างจังหวัด คือ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการการท่องเที่ยว และ
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

อีกทั้ง สถาบันมีหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล จ านวน 10 หลักสูตร 
ประกอบด้วย (1) คณะบริหารธุรกิจได้รับมาตรฐาน ASCBB (Association to Advance Collegiate Schools of 
Business) จ านวน 4 หลักสูตร ซึ่งให้การรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีทั่วโลก (2) 
คณะการจัดการการท่องเที่ยวได้รับการรับรองหลักสูตรมาตรฐานสากลทางการท่องเที่ยว TedQual Certification 
จาก องค์การการท่องเที่ยวโลก ( UNWTO: World Tourism Organization) จ านวน 2 หลักสูตร (3) คณะ
พัฒนาการเศรษฐกิจ หลักสูตรได้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานจาก Asean University 
Network  Quality Assurance (AUN-QA) จ านวน 1 หลักสูตร (4) คณะสถิติประยุกต์ หลักสูตรได้ผ่านการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานจาก AUN-QA จ านวน 2 หลักสูตร และ (5) คณะพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรได้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานจาก AUN-QA จ านวน 1 
หลักสูตร ทั้งนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันจะย่ืนขอรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
จาก AUN-QA เพิ่มอีกจ านวน 4 หลักสูตร 

2) ด้านการวิจัย สถาบันมุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมาตรฐาน และสามารถ
สนองตอบความต้องการในการพัฒนาองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม ประเทศ และต่างประเทศ 

อีกทั้ง มีวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์จ านวน 11 วารสาร และวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จ านวน 1 วารสาร นอกจากนั้น ยังมีวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) จ านวน 
4 วารสาร 

3) ด้านบริการวิชาการ สถาบันให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ ลักษณะงานต่างๆ ดังนี้ (1) งานฝึกอบรม ประกอบไปด้วย (1.1) 
หลักสูตร In-house Training (1.2) หลักสูตร Public Training (1.3) หลักสูตรเฉพาะ (Specialized Training) 
(1.4) หลักสูตรนานาชาติ (International Training) (1.5) หลักสูตรให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยจัดอบรมให้
ฟรี (2) งานที่ปรึกษา (3) งานส ารวจความคิดเห็น (4) งานแปลเอกสารวิชาการ และ (5) งานบริการวิชาการอื่นๆ 
เช่น จัดรายการโทรทัศน์ เป็นต้น 



  ๕ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 

 
1.4 โครงสรา้งของสถาบัน 

  ปัจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรม์ีโครงสร้างองค์กร ดังนี ้
1. คณะที่จัดการเรียนการสอน จ านวน 11 คณะ ประกอบด้วย 1) คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร์ 2) คณะบริหารธุรกิจ 3) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 4) คณะสถิติประยุกต์ 5) คณะพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม 6) คณะภาษาและการสื่อสาร 7) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 8) คณะนิติศาสตร์ 9) คณะการ
จัดการการท่องเที่ยว 10) คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 11) คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
และ 1 วิทยาลัย คือ วิทยาลัยนานาชาต ิ

2. ส านัก จ านวน 4 ส านัก ประกอบด้วย 1) ส านักวิจัย 2) ส านักสิริพัฒนา 3) 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ) ส านักบรรณสารการพัฒนา 

3. ส านักงานอธิการบดี ประกอบด้วย 6 กอง ดังนี้ 1) กองกลาง 2) กองบริการ
การศึกษา 3) กองแผนงาน 4) กองคลังและพัสด ุ5) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 6) กองงานผู้บริหาร  

4. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวิชาการภายใต้สถาบัน จ านวน 6 ศูนย์ ประกอบด้วย 
1) ศูนย์บริการวิชาการ 2) ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม 3) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
เศรษฐกิจพอเพียง 4) ศูนย์ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน (นิด้าโพล) 5) ศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศ 6) 
ศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

๕. สภาคณาจารย ์ 
6. ส านักงานตรวจสอบภายใน 
7. ส านักงานสภาสถาบัน 

  



  ๖ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สถาบันบณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    หมายเหตุ :  
 

หมายถึง หน่วยงานที่จัดต้ังเป็นการภายในโดยค าสั่ง
สภาสถาบัน/ประกาศสภาสถาบัน 

 
 
 
 

จัดท ำโดย : กองแผนงำน 
 

สถาบันบณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

คณะ/ วิทยาลัย 

คณะรัฐประศาสนศาสตร ์

คณะบริหารธุรกิจ 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

คณะสถิติประยุกต ์

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

คณะภาษาและการสื่อสาร 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

คณะนิติศาสตร ์

คณะการจัดการการท่องเที่ยว 

คณะนิเทศศาสตรแ์ละนวัตกรรมการจัดการ 

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

วิทยาลัยนานาชาต ิ

ส านัก 

ส านักวิจัย 

ส านักสิริพัฒนา 

ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ส านักบรรณสารการพัฒนา 

ส านักงานอธิการบดี 

กองกลาง 
    สารบรรณ 
    ผังแม่บทและอาคารสถานที่ 
    โยธาและซ่อมบ ารุง 
    โสตทัศนูปกรณ์ 
    พัฒนาภูมิทัศน์ 
 กองบรกิารการศึกษา 

กองแผนงาน 

กองคลังและพัสด ุ

กองบรหิารทรัพยากรบุคคล 

กองงานผู้บริหาร 
    นโยบายสถาบันและการ
ประชุม 
    สื่อสารองค์การและกิจกรรม
เพื่อสังคม 
    กิจการนักศึกษา 
    กิจการนานาชาต ิ
    วินัยและนิติการ 
    ติดตามการด าเนินงานศูนย์
พัฒนาวิชาการ 
 

 ส านกังานตรวจสอบภายใน 

ศูนย ์

ศูนย์บริการวิชาการ 

ศูนย์สาธารณประโยชน์และ
ประชาสังคม 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืน
และเศรษฐกิจพอเพียง 

ศูนย์ส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน (นิด้าโพล) 

ศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศ 

ศูนย์ประสานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวจิัยในมนุษย ์

สภาคณาจารย ์ ส านักงานสภาสถาบัน 

 



  ๗ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 

 
 
 
 

ปรัชญา  : 
“สร้างปัญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง” 
    “WISDOM for Change” 
 

วิสัยทัศน์ :  
“สถาบันชั้นน าแห่งชาติที่สร้างผู้น าและองค์ความรู้ในระดับสากล เพื่อการเปลี่ยนแปลง” 

 

พันธกิจ :  
๑. สร้างผู้น าที่มีปัญญาคู่คุณธรรมเพื่อพัฒนาประเทศ 
๒. สร้างองค์ความรู้ ศึกษาวิจัย ด้านการบริหารการพัฒนา 
๓. สร้างงานบริการวิชาการที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ  
๔. สร้างเสริมค่านิยมและจิตส านึกมุ่งมั่นพัฒนาประเทศ บนพื้นฐานความเข้มแข็งของศิลปวัฒนธรรมไทย 
๕. สร้างเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้คุณค่ากับการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
๖. สร้างประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

ค่านยิมร่วม : 
W = World Class  
I   = Innovation  
S  = Social Responsibility   
D  = Discipline  
O  = Open – mindedness  
M  = Morality  

 
สมรรถนะหลกั (Core Competencies) : 

“มีความเป็นเลิศในศาสตร์ด้านการบริหารการพัฒนาที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ” 
 
 

ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยมร่วม และสมรรถนะหลักของสถาบัน  



ยุทธศาสตร
 เปาหมายหลัก เปาหมายย�อย แนวทางการดําเนินงาน ตัวช้ีวัด

๐ ปรับปรุงเกณฑการพิจารณาอนุมัติผลิตภัณฑโดยเน�น

คุณค�าของผู�ใช�บริการ

๐ พัฒนาผลิตภัณฑใหม�ที่มีคุณค�าสูง

๐ ปรับปรุงผลิตภัณฑเดิมให�มีคุณค�าสูงต�อเน่ือง

๐ การทําการตลาดเชิงรุกยังกลุ�มเป+าหมายเดิมและ

กลุ�มเป+าหมายใหม�

๐ การเพ่ิมข้ึนของจํานวนผู�รับบริการ

๐ การเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑประเภทใหม�

๐ การเพ่ิมข้ึนของจํานวนผู�รับบริการรายใหม�

๐ การเพ่ิมข้ึนของรายได�จากการบริจาค

๐ การเพ่ิมข้ึนของรายได�จากทรัพยสินของสถาบัน

2) เพ่ิมช่ือเสียง การยอมรับ

 Brand Value

๐ ส�งเสริมหลักสูตรให�ได�รับการรับรองมาตรฐานสากลท่ี

กลุ�มเป+าหมายให�ความเช่ือถือ

๐ ส�งเสริมคณะเข�าสู�การรับรองมาตรฐานสากลท่ีมีความ

น�าเช่ือถือ

๐ ส�งเสริมสถาบันเข�าสู�การรับรองมาตรฐานสากลท่ีมี

ความน�าเช่ือถือ

๐ หน�วยงานสนับสนุนเข�าสู�การรับรองมาตรฐานท่ีมี

ความน�าเช่ือถือ

๐ พัฒนาแนวทางการสร�างช่ือเสียงและความน�าเช่ือถือ 

(Trust Drivers) สําหรับผลิตภัณฑของสถาบัน

๐ การเพ่ิมข้ึนของจํานวนผลิตภัณฑ/ผลผลิตท่ีสร�างช่ือเสียงให�กับ

สถาบัน

๐ มีศิษยเก�าท่ีสร�างช่ือเสียงและมีเร่ืองราวความสําเร็จ

ของศิษยเก�า (Alumni's Success Story)

๐ การเพ่ิมข้ึนของศิษยเก�าท่ีสร�างช่ือเสียงให�กับสถาบัน

๐ มีช่ือเสียงทางวิชาการในระดับชาติและสากล ๐ การเพ่ิมข้ึนของผลผลิตทางวิชาการท่ีสร�างช่ือเสียงให�กับสถาบัน

๐ การเพ่ิมข้ึนของหน�วยงานท่ีเข�าสู�การรับรองมาตรฐานสากลท่ีเปLนท่ี

เช่ือถือของกลุ�มเป+าหมาย

2.1.1) การได�รับรองมาตรฐานระดับชาติและระดับสากล 

[จํานวนมาตรฐานสากลท่ีได�รับการรับรอง]

2.1.2) การมีช่ือเสียงเปLนท่ียอมรับระดับประเทศและ

สากล [ผลสํารวจการมีช่ือเสียงเปLนท่ียอมรับของนิด�า]

ยุทธศาสตร
/ เปาหมายหลัก/ เปาหมายย�อย/ แนวทางการดําเนินงาน/ ตัวช้ีวัด

1.1.1) การพัฒนาผลิตภัณฑสู�ผลิตภัณฑคุณค�าสูง (High 

Value Product) [สัดส�วนรายได�ของสถาบันจาก

ผลิตภัณฑคุณค�าสูงเพ่ิมข้ึน]

๐ การเพ่ิมข้ึนของจํานวนผลิตภัณฑใหม�ที่มีคุณค�าสูง

๐ การขยายตลาดผู�รับบริการ

1.1.2) การเพ่ิมจํานวนผู�รับบริการ [ผู�รับบริการมีจํานวน

เพ่ิมข้ึนร�อยละ 5]

1) เพ่ิมขีดความสามารถใน

การหารายได6

1.1) รายได�ของสถาบันเพ่ิมข้ึน 

ร�อยละ 5 ต�อปZ

1.1.3) การเพ่ิมแหล�งรายได� [สัดส�วนของแหล�งรายได�จาก

เงินบริจาคและบริหารทรัพยสินท่ีเพ่ิมข้ึน]

๐ จัดทําแผนพัฒนาขีดความสามารถในการเพ่ิมรายได�

จากแหล�งอ่ืน

2.1) นิด�ามีช่ือเสียงต�อ

กลุ�มเป+าหมายเพ่ิมข้ึน

8 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�



ยุทธศาสตร
 เปาหมายหลัก เปาหมายย�อย แนวทางการดําเนินงาน ตัวช้ีวัด

ยุทธศาสตร
/ เปาหมายหลัก/ เปาหมายย�อย/ แนวทางการดําเนินงาน/ ตัวช้ีวัด

๐ มีผู�สําเร็จการศึกษาท่ีสร�างช่ือเสียงให�กับสถาบัน ๐ ผู�ใช�บัณฑิตมีความพึงพอใจต�อบัณฑิตในระดับสูง

๐ มีองคความรู�ที่สามารถนําไปใช�ประโยชนเพ่ือสร�างการ

เปล่ียนแปลงและผลกระทบ

๐ การเพ่ิมข้ึนของผลผลิตทางวิชาการท่ีสร�างผลกระทบสูงต�อสังคม

๐ มีองคความรู�ที่สามารถนําไปใช�ประโยชนเพ่ือสร�างองค

ความรู�ใหม�ทางวิชาการ

๐ การเพ่ิมข้ึนของผลผลิตทางวิชาการท่ีสร�างผลกระทบสูงทางวิชาการ

๐ มีผลลัพธสูงต�อสังคม ๐ ผลผลิตมีผลลัพธต�อสังคมในระดับสูง

๐ มีช�องทางส่ือและเน้ือหาสําหรับเผยแพร�ภาพลักษณ

องคกรสู�กลุ�มเป+าหมายต�างๆ

๐ การเพ่ิมข้ึนของช�องทางการส่ือสารและเน้ือหาท่ีสามารถสร�างและ

รักษาภาพลักษณของสถาบัน

๐ การเพ่ิมข้ึนของกลุ�มเป+าหมายท่ีได�รับสารจากสถาบัน

๐ ความพึงพอใจของกลุ�มเป+าหมายต�อเน้ือหาส่ือสร�างภาพลักษณ

สถาบันอยู�ในระดับสูง

2.1.5) ผู�ใช�บริการมีความประทับใจสูง [อัตราการกลับมา

ใช�บริการซ้ํา]

๐ เพ่ิมความจงรักภักดีของผู�ใช�บริการ ๐ ผู�ใช�บริการมีความจงรักภักดีสูง

3.1.1) การเพ่ิมความพึงพอใจของผู�รับบริการ [ผลการ

สํารวจความพึงพอใจ]

๐ เพ่ิมความพึงพอใจของผู�รับบริการ ๐ ผู�ใช�บริการมีความพึงพอใจในระดับสูง

3.1.2) มีระบบการวัด เปรียบเทียบ และประเมิน

ผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติการ [ข�อมูลผลการปฏิบัติงาน]

๐ พัฒนาเคร่ืองมือวัดประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลท่ี

เช่ือมโยงกับคุณค�าของผู�รับบริการและความสามารถ

สร�างรายได�

๐ มีเคร่ืองมือและเกณฑการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทุก

กระบวนงาน

๐ พัฒนาแนวทางการปรับปรุงผลการปฏิบัติการด�านต�างๆ ๐ ผลการปฏิบัติการท่ีดีข้ึน

๐ พัฒนาระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานด�านต�างๆ  

ท่ีง�ายต�อการใช�งาน

๐ มีระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผลสูง

๐ จัดทําแผน/แนวทางพัฒนาองคกรสู�องคกรท่ีมีความ

คล�องตัว

๐ จํานวนกระบวนงานท่ีสามารถลดข้ันตอนและ

ระยะเวลาดําเนินงานได�

๐ เพ่ิมกระบวนการปฏิบัติงานสู�ดิจิตอลมากข้ึน

3.1.5) เสริมสร�างธรรมาภิบาลในการดําเนินงาน [ผลการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส]

๐ ส�งเสริมความเพ่ิมความโปร�งใสการบริหารงานของ

องคกร

๐ คะแนนความโปร�งใสของสถาบันอยู�ในระดับดีมาก

2.1.4) การส่ือสารเพ่ือบริหารภาพลักษณที่มีประสิทธิผล  

[ผลสํารวจภาพลักษณของนิด�า]

๐ มีการเผยแพร�ภาพลักษณองคกรอย�างมีประสิทธิผล

๐ หน�วยงานมีความเปLนองคกรท่ีคล�องตัวในการดําเนินงานมากข้ึน

2.1.3) การมีผลผลิตท่ีสร�างผลกระทบสูงต�อสังคม2.1) นิด�ามีช่ือเสียงต�อ

กลุ�มเป+าหมายเพ่ิมข้ึน (ต�อ)

2) เพ่ิมช่ือเสียง การยอมรับ

 Brand Value (ต�อ)

3.1.3) มีการปรับปรุงผลการปฏิบัติการอย�างต�อเน่ือง 

[ข�อมูลผลการปฏิบัติงาน]

3.1.4) มีแผนพัฒนาสู�องคกรท่ีมีความคล�องตัว (Agile 

Organization)

3) การปฏิบัติการท่ีเป:นเลิศ 3.1) ความพึงพอใจของ

ผู�รับบริการโดยรวมไม�ตํ่ากว�า

ร�อยละ 75

9 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�



ยุทธศาสตร
 เปาหมายหลัก เปาหมายย�อย แนวทางการดําเนินงาน ตัวช้ีวัด

ยุทธศาสตร
/ เปาหมายหลัก/ เปาหมายย�อย/ แนวทางการดําเนินงาน/ ตัวช้ีวัด

4.1.1) รักษาและเพ่ิมความโดดเด�นของอาจารยประจํา 

[คุณลักษณะของอาจารย]

๐ รักษาและเพ่ิมความโดดเด�นของอาจารยประจํา ๐ บุคลากรสายวิชาการมีคุณสมบัติที่เปLนเลิศ

4.1.2) พัฒนาบุคลากรสู�ความเปLนมืออาชีพ [สัดส�วน

บุคลากรท่ีได�รับการพัฒนาสู�มืออาชีพ]

๐ พัฒนาทักษะบุคลากรสายสนับสนุนสู�ความเปLนเลิศ ๐ บุคลากรสายสนับสนุนมีความเปLนมืออาชีพสูงข้ึน

4.1.3) เพ่ิมความเข�มแข็งเครือข�ายความร�วมมือ [จํานวน

เครือข�ายความร�วมมือ]

๐ ส�งเสริมการสร�างเครือข�ายความร�วมมือกับหน�วยงาน

ท้ังในระดับประเทศกับระดับนานาชาติ

๐ การเพ่ิมจํานวนข�อตกลงความร�วมมือกับหน�วยงานภายนอกท้ังใน

ระดับประเทศและระดับนานาชาติ

๐ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจของผู�บริหาร 

(รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห และการเข�าถึงข�อมูล)

๐ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน

ตอบสนองต�อความต�องการของผู�ใช�งาน

๐ เพ่ิมความผูกพันและความภูมิใจต�อสถาบัน

๐ จัดกิจกรรมเพ่ือสร�างความผูกพันของบุคลากรต�อ

องคกร

๐ สร�างวัฒนธรรมท่ีเอ้ือต�อการทํางานร�วมกัน

๐ บัณฑิตและบุคลากรมีความผูกพันสูงต�อสถาบัน

๐ ผู�ใช�งานระบบสารสนเทศมีความพึงพอใจต�อระบบในระดับสูง

4.1.5) เพ่ิมความผูกพันของนักศึกษาและบุคลากร [ผล

การสํารวจความผูกพัน]

4.1) ทรัพยากรของสถาบันมี

สมรรถนะสูงข้ึน

4) ทรัพยากรท่ีเป:นเลิศ

4.1.4) พัฒนาระบบข�อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนความ

เปLนเลิศในการปฏิบัติงาน [ผลสํารวจความพึงพอใจของ

ผู�ใช�งานระบบสารสนเทศ]

10 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�


	ปก.pdf
	2 บทนำแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี edit
	3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ version 5-1 ปรับหลังประชุม ทคอ. ใหญ่
	4 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ version 5-3 ปรับหลังประชุม ทคอ. ใหญ่ edit
	5 (ITA) โครงการ แผนกลยุทธ์ 4 ปี (2562 - 2565)

