สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2509
จากพระราชดำ�ริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ จัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ผลิตผลงานวิจัย
และให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จึงจัดกิจกรรม
ต่างๆ ในโอกาสครบรอบ 52 ปีแห่งการสถาปนา
สถาบัน (1 เมษายน 2561) เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม
2561 โดยช่วงเช้าจัดพิธีทางศาสนา พิธีถวายราช
สดุ ดี แ ด่ รั ช กาลที่ 9 พระผู ้ พ ระราชทานก� ำ เนิ ด
สถาบัน พิธีรับมอบทุน มอบโล่/รางวัล ตามล�ำดับ
ได้ แ ก่ พิ ธี รั บ มอบทุ น พั ฒ นาสถาบั น พิ ธี ม อบโล่
เกียรติคุณนราธิปพงศ์ประพันธ์แด่ผู้มีอุปการคุณ พิธี
มอบโล่ ร างวั ล นั ก ศึ ก ษาเก่ า ที่ ส ร้ า งชื่ อ เสี ย งให้ แ ก่
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พิธีมอบเกียรติ
บัตรแด่บุคลากรอาวุโสปฏิบัติงานครบ 30 ปี พิธี
มอบรางวัลหน่วยงานดีเด่น ประจ�ำปี 2560 พิธีมอบ
โล่และเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลใน
โครงการ Innovation for Change พิธีมอบโล่
รางวั ล แด่ อ าจารย์ ร าชพฤกษ์ ซึ่ ง ในปี นี้ ไ ด้ แ ก่
ผศ.ดร.ปริยดา สุขเจริญสิน จากคณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ

จากนั้น เข้าสู่การประชุมวิชาการในโอกาสครบรอบ
52 ปีแห่งการสถาปนาสถาบัน เรือ่ ง พัฒนบริหารศาสตร์
สูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Development Administration
towards Sustainable Development) โดยได้รบั
เกียรติจาก รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี
กล่าวรายงาน และ รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายกสภาสถาบัน กล่าวเปิดงาน ในการประชุมครัง้ นี้
สถาบันได้รับเกียรติจาก ศาสตราภิชาน ดร.สมคิด
จาตุศรีพทิ กั ษ์ ปาฐกถาพิเศษ เรือ่ ง พัฒนบริหารศาสตร์
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และการอภิปรายทางวิชาการ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายบรรยง พงษ์พานิช
ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ำกัด
(มหาชน) นายวิวฒ
ั น์ ศัลยก�ำธร รัฐมนตรีชว่ ยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ Prof.Dr.Wolfgang
Drechsler, Professor of Governance at the
Ragnar Nurkse Department of Innovation and
Governance at Tallinn University of Technology,
Estonia รวมถึงการน�ำเสนอผลงานทางวิชาการที่

เกีย่ วกับการบริหารการพัฒนา ใน 12 กลุม่ สาขาวิชา
ได้แก่ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ พัฒนาการ
เศรษฐกิจ สถิตปิ ระยุกต์ การบริหารการพัฒนาสังคม
การบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาษาและการ
สือ่ สาร พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นิตศิ าสตร์ การจัดการ
การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม และ
วิทยาลัยนานาชาติ
การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ใ นวั น คล้ า ยวั น
สถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ของทุก
ปีถือเป็นกิจกรรมทางวิชาการหลักกิจกรรมหนึ่งที่
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดให้มีขึ้นเป็น
ประจ�ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ของคณาจารย์ นักวิชาการ ทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน เพื่อเป็นเวที ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้
ทางวิชาการ และน�ำเสนอผลการศึกษาของงานวิจัย
ในช่วงที่ผ่านมา ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศต่อไป

งานออกร้านกาชาดนิด้า

ประจำ�ปี 2561

เมือ่ วันที่ 30 มีนาคม 2561 ในงานวันครบรอบ 52 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ สมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ได้จดั กิจกรรมงานออกร้านกาชาดนิดา้ ครัง้ ที่ 3 ประจ�ำปี 2561 ขึน้ ภายใน
บริเวณสถาบัน ภายในงานเต็มไปด้วยมหกรรมเพือ่ การกุศล โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3
ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นการจ�ำหน่ายสลากบ�ำรุงสภากาชาดไทย เปิดจ�ำหน่ายฉบับละ 100 บาท
ลุน้ รางวัลเป็นทองค�ำ จ�ำนวน 672 รางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,800,000 บาท ส่วนที่ 2 การจัด
กิจกรรมสอยกัลปพฤกษ์รบั ของรางวัล ส่วนที่ 3 การออกร้านจ�ำหน่ายอาหารราคาประหยัด
จากสมาคมนักศึกษาเก่า และคณะต่างๆ เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบ�ำรุง
สภากาชาดไทย และการจัดกิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์ของสถาบันต่อไป
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“นิด้าโพล” ร่วมมือ “ศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ”

ผนึกกำ�ลังผู้สูงอายุชุมชนแฟลตคลองจั่น
สอดรับโครงการ : ย่านนวัตกรรมบางกะปิ (Bangkapi
Innovation District: BKiD)
เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ลานกีฬาพัฒน์ ชุมชน
เคหะคลองจั่น บางกะปิ ศูนย์ส�ำรวจความคิดเห็น “นิด้า
โพล” (NIDA Poll) ร่วมกับศูนย์วจิ ยั สังคมสูงอายุ (CASR)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) พบปะพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้สูงอายุชุมชนแฟลต
คลองจัน่ โดยมี น.ส.กัลยา มะโนนึก รองผูอ้ ำ� นวยการศูนย์
ส�ำรวจความคิดเห็น “นิดา้ โพล” เป็นตัวแทนในการร่วมพูด
คุยในครัง้ นี้ สืบเนือ่ งจากทีผ่ า่ นมาศูนย์สำ� รวจความคิดเห็น
นิดา้ โพล ได้ทำ� การส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกีย่ ว
กับผู้สูงอายุในประเด็นต่างๆเป็นประจ�ำทุกปี ทั้งในเรื่อง
คุณภาพชีวติ สิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็นมิตรกับผูส้ งู อายุไทย ปี 2560
ผูส้ งู อายุไทยกับการใช้เวลาว่าง และใคร ควรดูแลผูส้ งู อายุ
ไทยให้อยูด่ มี สี ขุ เป็นต้น และได้รบั เกียรติจาก ผศ.ดร.ดารา
รัตน์ อานันทนะสุวงศ์ ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ
เป็นผู้น�ำเสนอประเด็นดังกล่าว ดังนั้นการพบปะพูดคุยใน
ครั้งนี้จึงถือเป็นการท�ำความรู้จัก แลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้
สูงอายุโดยมองว่าเป็นการทดลองการท�ำวิจัยอีกรูปแบบ
หนึ่งที่ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท�ำงานร่วมกันเชิง
วิชาการ สอดรับกับโครงการ Smart City ซึง่ เป็นโครงการ
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ที่อยู่ใน

เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2561 ศูนย์ศกึ ษาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนร่วมกับคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การบริหารการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน” โดย
ได้รบั เกียรติจาก ศ.ดร.ก�ำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝา่ ย
วิจัยและบริการวิชาการ กล่าวรายงาน และ รศ.ดร.จิรายุ
อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กล่าวเปิดการสัมมนา พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรือ่ ง “การบริหาร
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน”
จากนัน้ จะเริม่ เข้าสูก่ ารน�ำเสนอผลงานทางวิชาการ ส�ำหรับผล
งานวิจยั ทีน่ ำ� เสนอ มีทง้ั หมด 11 เรือ่ ง ช่วงเช้าด�ำเนินรายการ
โดย ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม รักษาการในต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการ
ศูนย์ศกึ ษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
และคณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ช่วงบ่ายด�ำเนินรายการ
โดย ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจติ ผูช้ ว่ ยอธิการบดีฝา่ ยสือ่ สารองค์การ
โดยมีการน�ำเสนอผลการศึกษา ตามล�ำดับ ดังนี้
1. การเสริ ม สร้ า งธรรมาภิ บ าลเพื่ อ การพั ฒ นาที่
ยัง่ ยืนระดับชุมชน โดย ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล และ
อ.ดร.แพรดาว ฟูพาณิชย์พฤกษ์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
2. การออมเพือ่ ชราภาพของแรงงานทีม่ รี ายได้นอ้ ยกับ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดย ผศ.ดร. อมรรัตน์ อภินนั ท์มหกุล
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

ระหว่างการด�ำเนินโครงการ ทางสถาบันจึงมีแนวคิดใน
การขยายขอบเขตความร่วมมือออกมายังชุมชนโดยรอบ
ด้วย ทัง้ นีเ้ พือ่ ยกระดับเป็นย่านนวัตกรรมบางกะปิ (Bangkapi Innovation District: BKiD) โดยกลุ่มผู้สูงอายุถือ
เป็นอีกกลุ่มเป้าหมายส�ำคัญในการพัฒนา มุ่งเน้นการ
อ�ำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุใน
ชุมชนท�ำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ในขั้นแรก
เป็นขั้นตอนของการด�ำเนินการเก็บข้อมูล ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์และความเป็นอยูใ่ นภาพรวมของผูส้ งู อายุ
ชุมชนแฟลตคลองจั่น โดยมีนิด้าโพลเป็นหน่วยงานที่คอย
สนับสนุนในการส�ำรวจดังกล่าว เช่นเดียวกับศูนย์วิจัย
สังคมสูงอายุที่จะท�ำหน้าที่เป็นผู้คอยให้ค�ำปรึกษา ชี้แนะ
แนวทางการแก้ปญ
ั หารวมทัง้ ประสานงานกับหน่วยงานที
เกี่ยวข้องเพื่อเข้ามาให้ความช่วยเหลือในชุมชนรวมทั้ง
แนะแนวทางในการเขียนโครงการให้กับชุมชนได้ ทังนี้ยัง
ได้เน้นย�้ำให้ชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดท�ำฐานข้อมูล
โดยการชั ก ชวนบุ ต รหลานให้ เ ข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการ
ด�ำเนินโครงการ (การท�ำงานร่วมกันในหลายช่วงวัย) โดย
ช่ ว ยกั น จั ด ระบบ วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เพื่ อ น� ำ มาใช้ ใ นการ
สร้างสรรค์กิจกรรมให้กับชุมชนต่อไป

สัมมนาวิชาการ เรื่อง

“การบริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
3. การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลในการจัดซือ้ จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
โดย อาจารย์ ดร. พัชรวรรณ นุชประยูร คณะนิตศิ าสตร์
4. น�ำเสนอผลการศึกษา เรือ่ ง การสังเคราะห์งานวิจยั
ทางการสื่ อ สารกั บ แนวคิ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งใน
ประเทศไทย โดย รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ คณะนิเทศศาสตร์
และนวัตกรรมการจัดการ
5. ความท้าทายเชิงนโยบายและการบริหารจัดการ
โลจิสติกส์ของระบบการขนส่งทางบกของประเทศไทยจากมุมมอง
ทางการสือ่ สารความเสีย่ งภายใต้กรอบปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดย รศ.ดร.จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวติ คณะสถิตปิ ระยุกต์
6. นโยบายของรัฐในการขับเคลือ่ นการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือน
โดย ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
7. การจัดการทรัพยากรร่วมตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง : ศึกษากรณีปา่ ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดย รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม คณะพัฒนาสังคมและสิง่
แวดล้อม
8. การศึ ก ษาความยั่ ง ยื น และการขยายผลความรู ้
โครงการศู น ย์ ส าธิ ต การบริ ห ารจั ด การวั ส ดุ เ หลื อ ใช้ จ าก
ชุมชนด้วยเทคโนโลยีสะอาด โดย ผศ.ดร.ณพงศ์ นพเกตุ
อ.ดร.ฆริกา คันธา คณะบริหารการพัฒนาสิง่ แวดล้อม
9. การศึกษาภาวะผูน้ ำ� ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดย รศ.ดร.วิชัย อุตสาหจิต รศ.ดร.นันทา สู้รักษา
ผศ.ดร.ดาวิษา ศรีธญ
ั รัตน์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
10. การสือ่ สารเพือ่ สร้างความมัน่ คงทางด้านน�ำ้ กับความ
ยัง่ ยืนของชุมชนไทยภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย
ผศ.ดร.นรีนชุ ด�ำรงชัย คณะภาษาและการสือ่ สาร
11. ปั จ จั ย สั ม พั น ธ์ กั บ ความต้ อ งการซื้ อ บั ต รประกั น
สุขภาพ ประชารัฐร่วมรับผิดชอบ: ศึกษาความเป็นไปได้ทางการ
ตลาด โดย ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิว์ รวิชญ์ คณะสถิตปิ ระยุกต์
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สำ�นักวิจัย นิด้า

รับมอบใบรับรอง
ระบบบริหารงานคุณภาพ
ISO 9001 : 2015
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เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ส�ำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดพิธี
รับมอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ขึ้น โดยได้รับเกียรติ
จาก รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และรับมอบใบรับรองฯ จาก คุณสุเมธ หุตินทรวงศ์
Commercial Manager (ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์) และคุณศรัณย์ธร แสงทอง
Marketing Communication Specialist ผู ้ แ ทนของบริ ษั ท บู โ ร เวอริ ทั ส
เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากรของส�ำนักวิจัย และ
แขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีกับส�ำนักวิจัยในโอกาสผ่านการตรวจประเมิน
เพื่อขอรับรองคุณภาพระบบงานตามมาตรฐานสากล ISO 9001: 2015 โดย
บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด ร่วมกับส�ำนักงานคณะ
กรรมการว่าด้วยการรับรองระบบประจ�ำสหราชอาณาจักร (UKAS : The United
Kingdom Accreditation Service) ณ สหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรอง
ระบบ (Accreditation Body) และได้รับเอกสารยืนยันผลการตรวจประเมินและ
รายงานสรุปผลการตรวจประเมินเรียบร้อยแล้ว

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)

เปดรับสมัครหลักสูตรเศรษฐศาสตรธุรกิจ ภาคพิเศษ
ตั้งแตบัดนี้ - 15 มิถุนายน 2561
คาใชจายตลอดหลักสูตร ประมาณ 210,000 บาท
NIDA
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North - West Institute of Management
of Russian President Academy
(RANEPA) เยือนสถาบัน
เมือ่ วันที่ 3 เมษายน 2561 Prof.Dr. Sergei Chizhikov, Dean Asst.Boris Kabylinskii,
Vice Dean, Faculty of Customs Affairs and Security, North – West Institute
of Management of Russian President Academy (RANEPA) ผู้บริหารจาก
สหพันธรัฐรัสเซีย เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการเพือ่
หารือกับผูบ้ ริหารของสถาบันเกีย่ วกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน โดยมี รศ.ดร.
ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ และ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ พร้อม
ด้วยเจ้าหน้าทีก่ ลุม่ งานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับและน�ำเยีย่ มชมสถานทีต่ า่ งๆ
ภายในสถาบัน

Embassy of the Republic
of Singapore เยือนสถาบัน
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 Mr Wong Kai Jiun, Minister Counsellor and Deputy
Chief of Mission from Embassy of the Republic of Singapore ณ กรุงเทพฯ
เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการเพือ่ หารือกับผูบ้ ริหาร
ของสถาบันฯ เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน พร้อมรับประทานอาหาร
กลางวันกับผู้บริหารสถาบันฯ ในการนี้ รศ. ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี ผศ.ดร.
กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
กิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ

University of York
เยือนสถาบัน
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เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 Professor Dr. Nick Milner, Associate lecturer, Senior
Tutor on York Short Courses, York Summer Schools and Short Courses,
Centre for Global Programmes, Global Engagement จาก University of York
สหราชอาณาจักร เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการเพือ่
หารือกับผู้บริหารของสถาบันเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน รศ.ดร.
ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นานาชาติ ผศ.ดร.รุจริ ะ โรจนประภายนต์ รองคณบดีฝา่ ยวางแผนและพัฒนา คณะภาษา
และการสื่อสาร อ.ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถิติประยุกต์
และ ผศ.ดร.สิทธิ์ สุนทรายุทธ รองคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่ม
งานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับพร้อมน�ำแขกผู้มาเยือนเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ
ภายในสถาบัน
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นิด้า ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือในการ เสริมสร้างระบบธรรมาภิบาล

และป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ กับ ป.ป.ท.

เมือ่ วันที่ 2 เมษายน 2561 ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาค
รัฐ (ส�ำนักงาน ป.ป.ท.) โดยกองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ จัดพิธลี งนามบันทึกข้อตกลงว่า
ด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลและป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ กับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิดา้ ) เพือ่ ส่งเสริมความร่วมมือในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลในภาครัฐ ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและนโยบายรัฐบาล อันจะน�ำไป
สูก่ ารแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รปั ชันในประเทศและลดจ�ำนวนการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
โดยมี พันโท กรทิพย์ ดาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และ รศ.พ.ต.อ.ดร. ประพนธ์
สหพัฒนา รองอธิการบดีฝา่ ยบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมลงนามฯ ซึง่ มี
ผูบ้ ริหารส�ำนักงาน ป.ป.ท. และ นิดา้ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 1 ชัน้ 28 ส�ำนักงาน การประสานความร่วมมือในการสร้างความเข้มแข็งและตรวจสอบการด�ำเนินงานของ
ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ภาครัฐ อาทิ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนร่วมเสริมสร้าง
ทัศนคติ ค่านิยม ความซือ่ สัตย์สจุ ริต ต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง และขยายผลความร่วม
เพือ่ มุง่ ส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการเสริมสร้างระบบ มือกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาสังคม อันจะส่งผลต่อการลด
ธรรมาภิบาลในภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จ�ำนวนการทุจริตและประพฤติมชิ อบได้อย่างแท้จริง
รวมถึงนโยบายรัฐบาลเพือ่ ให้สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รปั ชันในประเทศ ภายใต้
ทีม่ า : https://gnews.apps.go.th

นิด้า จับมือ รร.นรต. และ สสส.

พัฒนาสมรรถนะนักเรียน
นายร้อยตำ�รวจเพื่อส่งเสริม
ความปลอดภัยทางถนน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โรงเรียนนาย
ร้อยต�ำรวจ และส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) แถลงข่าวความร่วมมือในโครงการ
“การพัฒนาสมรรถนะนักเรียนนายร้อยต�ำรวจเพื่อเป็นผู้
เชื่อมประสานกับเครือข่ายนักศึกษาในการส่งเสริมความ
ปลอดภัยทางถนนระดับพืน้ ที”่ ณ โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ
อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

“โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจก�ำลังสร้างผูน้ ำ� ความเปลีย่ นแปลง
ด้านความปลอดภัยในท้องถนน หรือ Safety Change
agent ขึน้ นายต�ำรวจทีจ่ ะจบออกไปนีจ้ ะสามารถท�ำได้ทงั้
การเป็นพนักงานสอบสวนทีว่ เิ คราะห์ได้รอบด้าน ออกแบบ
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจงานจราจร
หรือสามารถเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัยทางถนนให้กบั
หน่วยงาน เช่นสถานศึกษา รวมทัง้ สามารถน�ำผูใ้ ต้บงั คับ
บัญชาให้มองเห็นมิติความส�ำคัญของการจัดการความ
พล.ต.ท.ดร.ปิยะ อุทาโย ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อย ปลอดภัยบนท้องถนนและตระหนักในหน้าที่ความรับผิด
ต�ำรวจ กล่าวว่า โครงการนี้ถือเป็นภารกิจเชิงรุก ทั้งยัง ชอบได้อย่างเหมาะสม” พล.ต.ท.ดร.ปิยะ กล่าว
สอดคล้องกับกระบวนการปฏิรปู การศึกษาในระบบต�ำรวจ
เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา ภารกิจของต�ำรวจมุ่งเน้นไปที่ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ สสส. กล่าวว่า “ทุกๆ ปี จะมีผู้
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม แต่สถานการณ์ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ปีละกว่าสองหมื่นคน นับ
ทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั พบว่า อุบตั เิ หตุบนท้องถนนเป็นสาเหตุ เป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงานเดียว
ของการเสียชีวิตคนไทยเป็นล�ำดับต้นๆ และประสบการณ์ และเป็นความสูญเสียมหาศาลทีไ่ ม่อาจะประเมินเป็นมูลค่า
จากทัว่ โลกพบว่า การบังคับใช้กฎหมายเป็นปัจจัยส�ำคัญใน ได้ นอกจากนี้ยังจะพบผู้บาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทาง
การแก้ไขปัญหา ที่ผ่านมา แม้ว่าต�ำรวจจะมีส่วนงานด้าน ถนนทีเ่ ข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ปีละประมาณ 150,000
การจราจร แต่ในความจริงแล้วการสร้างความปลอดภัยบน คน และในจ�ำนวนนี้จะกลายเป็นผู้พิการประมาณ 6,000
ท้องถนนต้องอาศัยองค์ความรู้อย่างเป็นระบบมาจัดการ คน สสส.จึงถือว่าการช่วยลดสถิติอุบัติเหตุทางถนนเป็น
เพื่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีศักยภาพ ซึ่งการ ภารกิจหนึ่งที่ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายด�ำเนินงานมาอย่าง
ร่วมมือกับนิดา้ และ สสส. จะท�ำให้นกั เรียนนายร้อยต�ำรวจ ต่อเนือ่ งตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี ซึง่ นอกจากการรณรงค์
รุ่นใหม่ที่จะออกไปรับใช้สังคมมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง และป้องกันอุบัติเหตุที่ด�ำเนินการตลอดทั้งปี ไม่ใช่เพียง
ความปลอดภัยบนท้องถนนและมีเครือข่ายที่จะร่วมกัน เฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้น สสส.ยังสนับสนุนสนับสนุน
ท�ำงานในระดับพื้นที่ต่อไป
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ข้อมูลวิชาการให้แก่ภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ ภาค
ประชาสังคม และสื่อมวลชน และในปี 2561 นี้เน้นการ
ขยายและสนับสนุนให้เกิดการด�ำเนินการในระดับจังหวัด
อ�ำเภอ และพื้นที่ สนับสนุนให้พื้นที่ขึ้นมาเป็นเจ้าภาพใน
การแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง โครงการนีเ้ ป็นอีกงานที่ สสส.
มุ่งเสริมศักยภาพนักเรียนนายร้อยต�ำรวจ เพื่อให้เป็น
ต�ำรวจสุภาพบุรษุ ทีพ่ ทิ กั ษ์ความปลอดภัยบนท้องถนนให้กบั
ประชาชนต่อไป”
ผศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผน นิด้า กล่าวว่า “การสร้างนักเรียนนายร้อย
ต�ำรวจให้เป็นผู้น�ำความเปลี่ยนแปลง โดยจัดการเรียน
การสอนที่มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการความ
ปลอดภัยทางถนน และสามารถท�ำงานเชื่อมประสานใน
พื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้ รวมถึงสามารถบังคับใช้
กฎหมายจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นภารกิจทีส่ ถาบัน
การศึกษาสามารถช่วยเติมเต็มได้ ซึง่ การปลูกฝังตัง้ แต่กลุม่
นักเรียนนายร้อยต�ำรวจนัน้ หมายถึงเราได้สร้างนายต�ำรวจ
ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะในการเปลี่ ย นแปลงบริ บ ทด้ า นความ
ปลอดภัยทางถนน บนความรับผิดชอบของผู้บังคับใช้
กฎหมายได้อย่างน้อยเท่าอายุราชการของเขาเลยทีเดียว”
ที่มา: http://www.thaihealth.or.th

ลงนามความร่วมมือ

พัฒนาเมืองอัจฉริยะ
รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ศาสตราภิชาน
ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ให้เกียรติร่วมงานพิธีลงนาม
ความร่ ว มมื อ ด้ า นงานวิ จั ย ระหว่ า ง สถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์ กับ กลุ่มบริษัทพัฒนาเมือง 13
บริ ษั ท โดยการลงนามความร่ ว มมื อ ในครั้ ง นี้ มี
วัตถุประสงค์เพือ่ ให้บริษทั พัฒนาเมืองต่างๆ ในฐานะภาค
เอกชนเป็ น ผู ้ ป ระสานหารื อ กั บ ภาคชุ ม ชนหรื อ ภาค

ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อหาโจทย์วิจัยที่คิดว่าจะสามารถ
แก้ ป ั ญ หาต่ า ง ๆ และพั ฒ นาเมื อ งให้ เ ป็ น เมื อ งที่
อัจฉริยะที่ทันสมัย ครอบคลุมในมิติต่าง ๆ ท�ำให้เป็น
Smart City ร่วมทั้งโจทย์วิจัยในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง และยั่งยืน โดยนิด้าใน
ฐานะภาคการศึกษาจะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม
โจทย์ วิ จั ย และพั ฒ นาข้ อ เสนอโครงการวิ จั ย ร่ ว มกั บ

ลงนามความร่วมมือ

นิด้า กับ การบินกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อเสนอขอทุนวิจัยจากหน่วยงานให้
ที่ทุนของภาครัฐ ด้วยความร่วมมือของทั้ง 4 ฝ่าย ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคการศึกษา
คาดว่ า จะท� ำ ให้ ง านวิ จั ย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามที่ รั ฐ บาล
มุ ่ ง หวั ง เมื่ อ วั น ที่ 30 มี น าคม 2561 ในงานประชุ ม
วิ ช าการระดั บ ชาติ ครบรอบ 52 ปี สถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์

คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ น�ำโดย รศ.ดร.ระวี
วรรณ เอือ้ พันธ์วริ ยิ ะกุล รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ ได้มกี ารลงนามบันทึกความร่วมมือ
ทางการศึกษา และพัฒนาบุคลากร และ บริษทั การบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ โดย นายวรงค์ อิศรเสนา ณ อยุธยา รองกรรมการผูอ้ ำ� นวย
การใหญ่ ส่วนขาย ใน “โครงการเปิดบ้านสอนน้อง” ทัง้ นี้ เพือ่ น�ำผลงานวิจยั ของบุคลากร
ไปใช้ประโยชน์ในด้านการบิน จัดกิจกรรมเพิม่ พูนความรู้ ให้บคุ ลากร แลกเปลีย่ นบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรมกัน สนับสนุนทุนการศึกษาส�ำหรับบุคลากร ของบริษทั รวมถึงหน่วยงาน
ทัง้ 2 จะช่วยกันเผยแพร่การด�ำเนินงานทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ วันที่ 15 มีนาคม 2561

นิด้าร่วมพิธีเปิด University Expo
ศ.ดร.ก�ำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ พร้อมด้วยตัวแทน
เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดงาน “University Expo มหกรรมอุดมศึกษา:
อุดมศึกษา-พลังขับเคลือ่ นประเทศไทย 4.0” โดยสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ศาสตราจารย์
เกียรติคณ
ุ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผูแ้ ทนพระองค์ เข้าร่วมเป็นประธาน
ในพิธี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน ส�ำหรับ
งาน University Expo มีขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 4 มีนาคม 2561 เนื่องในโอกาส ครบรอบ
45 ปี ทีป่ ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพือ่ เป็นการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาล
ที่ 4 รัชกาลที่ 9 รัชกาลที่ 10 และเพือ่ เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของอุดมศึกษา
ไทยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ
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คณะพัฒนาสังคมฯ

แนะนำ�หลักสูตร นราธิวาส-ยะลา
เมื่อวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2561 ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรศิลป
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ จ.ยะลา และ รศ.ดร.
สุพรรณี ไชยอ�ำพร อาจารย์ประจ�ำคณะพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม ร่วมประชุมประจ�ำ
เดือนมีนาคม 2561 ของส่วนราชการ ระดับจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา เพื่อ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
ภาคพิเศษ จ.ยะลา

กีฬาสานสัมพันธ์

“รักผูกพันเพื่อผองเรา”
ครั้งที่ 2

คณะนิตศิ าสตร์ ร่วมกับคณะพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม คณะสถิตปิ ระยุกต์ และคณะ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ “รักผูกพันเพือ่ ผองเรา” ครัง้ ที่ 2
เพือ่ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของแต่ละ
คณะร่วมกัน เมือ่ วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ตรวจประเมิน

AUN-QA 4 หลักสูตร
จากความพยายามของสถาบันในการมุ่งสู่การเป็น World Class University โดยการ
ขับเคลื่อนคุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ์สากล ปัจจุบันหลักสูตร MBA ของคณะ
บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
จาก AACSB เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เศรษฐกิจ คณะสถิติประยุกต์ และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวม 4 หลักสูตร เมื่อ
นอกจากนี้ สถาบันได้เป็นสมาชิกของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN Associate วันที่ 24 – 26 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการตรวจครั้งที่ 113 ของ AUN-QA
Membership) สถาบันจึงได้ขอรับการตรวจประเมินคุณภาพของหลักสูตร AUN-QA โดยคณะกรรมการ จ�ำนวน 8 คน จากประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย
(ASEAN University Network – Quality Assurance) ในหลักสูตรของคณะพัฒนาการ Doctor of Philosophy (Human Resource and Organization Development)
(International Program)
Prof. Dr. Satria Bijaksana
อินโดนีเซีย
Lead Assessor
Prof. Dr. Arnulfo P. Azcarraga
ฟิลิปปินส์
Lead Assessor
Master of Economics (Economics and Management)
Prof. Dr. Hanna H. Bachtiar-Iskandar
อินโดนีเซีย
Lead Assessor
Mr. Prem Anand
ฟิลิปปินส์
Assessor
Master of Science (Logistics Management)
Prof. Dr. Marilou G. Nicolas
มาเลเซีย
Lead Assessor
M.Pd Maria Hidayati
อินโดนีเซีย
Assessor
Master of Science (Information Technology Management)
Prof. Dr. Raymund Sison
ฟิลิปปินส์
Lead Assessor

โดยคณะกรรมการทัง้ หมด ได้ตรวจประเมินจากการเยีย่ มชมสถานทีภ่ ายในสถาบัน การ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนผู้บริหารคณะ ผู้อ�ำนวยการหลักสูตร อาจารย์
ประจ�ำหลักสูตร เจ้าหน้าทีข่ องหลักสูตร เจ้าหน้าทีข่ องสถาบัน ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบนั
และผู้ใช้บัณฑิต ส�ำหรับผลการตรวจประเมินอย่างเป็นทางการ สถาบันจะทราบผล
ภายใน 2 เดือนนับจากวันที่ได้รับการตรวจประเมิน

“นิด้าโพล” จับมือ “ไนน์เอ็นเตอร์เทน”
MOU ครั้งที่ 3 “สำ�รวจความคิดเห็นของ

ประชาชนไทยที่มีต่อวงการบันเทิง
ตลอดปี พ.ศ. 2561-2562”

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบัน
บัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ และศาสตราจารย์ ดร. ก�ำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบั น บั ณ ฑิ ตพั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ ร่ วมลงนามกั บ
คุณเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) และ
คุณฤทธิไกร ทองมาลา ผู้อ�ำนวยการฝ่ายธุรกิจไนน์เอ็นเตอร์เทน บริษัท อสมท จ�ำกัด
(มหาชน) ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ “การท�ำโพลส�ำรวจความคิดเห็นของ
ประชาชนไทยที่มีต่อวงการบันเทิงตลอดปี พ.ศ. 2561 - 2562” ระหว่าง ศูนย์ส�ำรวจ
ความคิดเห็น “นิด ้าโพล” สถาบั น บั ณ ฑิ ตพั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ กั บ รายการไนน์
เอ็นเตอร์เทน บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) โดยมี ผู้อ�ำนวยการ รองผู้อ�ำนวยการ และ
เจ้าหน้าที่ จากศูนย์สำ� รวจความคิดเห็น “นิดา้ โพล เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม
ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 601 อาคารอ�ำนวยการ 1 บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน)
ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน) ศูนย์ส�ำรวจความคิดเห็น
“นิดา้ โพล” ร่วมกับรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน ช่อง 9 อสมท ได้ทำ� การส�ำรวจความคิดเห็น

ประชาชนทั่วประเทศเกี่ยวกับทุกมิติของวงการบันเทิงกว่า 200 เรื่อง วัตถุประสงค์เพื่อ
สะท้อนความคิดเห็นและความรูส้ กึ ของประชาชนต่อวงการบันเทิงและคนบันเทิงซึง่ เป็น
บุคคลสาธารณะ โดยรายงานผ่านโพลมหาชน (Thailand People’s Chart ) ออกอากาศ
ในรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน ช่อง 9 อสมท ทั้งนี้รายการอื่นๆ ตลอดจนองค์กรต่างๆ ยัง
ได้น�ำข้อมูลเชิงลึกจากส�ำรวจดังกล่าวไปใช้ในการอ้างอิงอย่างต่อเนื่อง
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แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีไว้หน้า ผศ.ดร.ปริยดา สุขเจริญสิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ในโอกาสได้รับรางวัล “อาจารย์
ราชพฤกษ์ ด้านการเรียนการสอน ประจ�ำปี 2560” และเข้ารับโล่พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาทจาก รศ.ดร.ประดิษฐ์
วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในงานประชุมวิชาการ ครบรอบ 52 ปีแห่งการสถาปนาสถาบัน
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
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ขอเชิญติดตามรับชมรายการ
WISDOM for Change by NIDA
ออกอากาศ ทุกวันพุธ เวลา 9.30 - 10.00 น.
ทางช่อง NATION TV ช่อง 22
หรือรับชมย้อนหลังในตอนอื่นๆ ได้ทาง
YouTube “NIDA THAILAND” Channel
และ tv.nida.ac.th
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