
GSTM NIDA ได้รับการรับรองคุณภาพ

มาตรฐานสากล UNWTO.TedQual
แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย

เมื่อ วันที่  14 มิถุนายน 2561 ภายในงานการประชุมเผยแพร ่และ 
   ประชาสัมพันธ์ผลการด�าเนินโครงการจัดท�าแนวทางการพัฒนาการท่อง
เที่ยวอย่างยั่งยืนที่เหมาะสมกับประเทศไทยซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง กระทรวง

การท่องเที่ยวและกีฬา และ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ได้มีการแถลงข่าว
เนื่องในโอกาสที่คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้
รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลจาก UNWTO.TedQual เป็นแห่งแรกและแห่ง
เดยีวในประเทศไทย โดยปลดักระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา นายพงษ์ภาณ ุเศวตรนุทร์ 
ได้ให้เกียรติมอบดอกไม้พร้อมกล่าวแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ 
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบ�ารุง คณบดี
คณะการจัดการการท่องเทีย่ว สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ ณ ห้อง Conference 
Room 4 องค์การสหประชาชาติ

รศ.ดร.ประดษิฐ์ วรรณรัตน์ กล่าวแถลงข่าวว่า รู้สกึเป็นเกยีรตอิย่างยิง่ทีค่ณะการจัดการ
การท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
สากล UNWTO.TedQual ในครั้งนี้ เพราะนอกจากจะแสดงถึงคุณภาพของหลักสูตร 
ในคณะการจัดการการท่องเที่ยวแล้ว ยังแสดงถึงมาตรฐานต่อการจัดตั้งนโยบายเพ่ือ
พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ทาง NIDA และ ภาครัฐ ได้
ท�างานร่วมกัน ทั้งด้านหลักสูตร สนับสนุนด้านงานวิจัย ความรู้ด้านวิชาการ ให้
สอดคล้องและบรรลุเป้าหมายกับนโยบายของรัฐฯ โดยคณะการจัดการการท่องเท่ียว
ของ NIDA ก่อตั้งเมื่อปี 2556 ใช้เวลาเพียง 7 ปี ซึ่งถือว่าน้อยที่สุด และเป็นสถาบันแรก
ในเมืองไทยที่ได้รับการรับรองจาก UNWTO.TedQual ในระดับปริญญาโท และ เอก 
มาได้ นอกจากน้ียังถือเป็นการแสดงศักยภาพของหลักสูตรการท่องเที่ยวของสถาบัน 
และนโยบายการบริหารของภาครัฐฯ สู่สายตานานาประเทศ ซ่ึงต่อจากนี้ สถาบันต้อง
รักษาคุณภาพหลักสูตรให้ตรงตามเกณฑ์และพัฒนาหลักสูตรต่อไปเพื่อสร้างมาตรฐาน
อันดี น�าพาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสร้างมูลค่าและประโยชน์ต่อประเทศ รวมถึง
น�าพาอุตสาหกรรมภาคอ่ืนๆ ให้เกดิการเตบิโตไปด้วยกนั เช่น อุตสาหกรรมอาหาร ท่ีพกั 
การเดินทาง และแฟชั่นของช�าร่วย น�าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้ในที่สุด 
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นิด้าจับมือ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

สร้างความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวไทย

คณะการจัดการการท ่อง เที่ ยว  สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ ได้ร่วมมือกับกระทรวงการท่อง
เท่ียวและกีฬา จัดท�านโยบายพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน น�าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็น
แนวทาง โดยได้ประชุมผลการด�าเนินโครงการ พร้อม
แถลงข่าวนิด้าได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับ
สากลจาก UNWTO.TedQual เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 
2561 ณ องค์การสหประชาชาติ

โดยนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนี้ จัด
ท�าขึ้นเป็นครั้งแรก มีแนวทางการพัฒนา 3 ด้าน ได้แก่ 
1) นโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระยะ 15 

ปี 2) ระบบติดตามและตรวจสอบ การพัฒนาการท่อง
เที่ยวอย่างยั่งยืนของไทย (Thailand Tourism Watch) 
และ 3) คู่มือการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ
ไทย พร ้อมน ้อมน�าองค ์ความรู ้จากหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์เข้ากับองค์ความรู้จาก
หลักเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (GSTC) 
ของสภาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนโลก ซ่ึงเป็นแนวทางท่ี
ได้รับการยอมรับในระดับสากลอีกด้วย

โดยมีเป้าหมายเพ่ือบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ เปิด
ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และสามารถวัดผล 

ได้อย่างยั่งยืน ลดผลกระทบจากการท่องเท่ียว พร้อม
พัฒนาในเชิงเศรษฐกิจ คาดการณ์ว่า ภายใน 12 ปี จะ
มีจ�านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มเป็น 60 ล้านคน ถือเป็นส่วน
ส�าคัญต่อเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ 
การได้มาซึ่งความส�าเร็จตามเป้าหมายนิด้าได้ร่วมเป็น
ส่วนหน่ึงของการพัฒนาบุคลากร และหลักสูตรที่รองรับ
อุตสาหกรรมและนโยบายของภาครัฐฯ ให้บรรลุผล และ
จากการพัฒนา หลักสูตรที่ได้มาตรฐาน ท�าให้ NIDA ได้
รับการรับรองคุณภาพจาก UNWTO.TedQual 
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เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนว 
ผู ้ช ่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับมอบหมายจากท่าน
เลขาธิการ กพฐ. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร Youth Empowerment for Shaping the future หรือ โครงการ YES 

เมือ่วนัที ่9 มถุินายน 2561 กลุม่งานกิจการนานาชาตไิด้จดัโครงการกจิกรรมนนัทนาการ
ให้แก่นักศึกษานานาชาติที่ก�าลังศึกษาในปัจจุบันและเข้าศึกษาใหม่ ณ สถาบันบัณฑิต
พฒันบรหิารศาสตร์ เพือ่น�านกัศกึษาดงักล่าวไปทัศนศึกษา (International Outing) ณ  
สถานที่ส�าคัญของประเทศไทย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สถานที่ส�าคัญทาง

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศ.ดร.ก�าพล 
ป ัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ ่ายวิ จัยและบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ และ ผศ.ดร.ณพงศ์ นพเกตุ ผู้อ�านวยการศูนย์ส�ารวจความคิดเห็น 
“นิด้าโพล” สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ ร่วมพธิลีงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วม
มือ (MOU) ทางวชิาการว่าด้วยการส�ารวจความคดิเหน็ของประชาชน ระหว่างส�านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา กับ ศูนย์ส�ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ และสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เนื่องด้วยคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เล็งเห็นว่าการ
ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารระหว่างประชาชนกับ

YES for You
“Generation 2”

NIDA International 
Outing 2018

“นิด้าโพล” และ “สวนดุสิตโพล” 
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ว่าด้วยการสำารวจ

ความคิดเห็นของประชาชนกับสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

for YOU 2018 ร่วมกับ ผศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และหัวหน้าโครงการฯ ณ โรงเรียน
รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน กรุงเทพฯ 

นติบิญัญตัแิห่งชาต ิเพ่ือการได้มาซึง่ข้อมลูอนัเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิงานตามหน้าที่
และอ�านาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยที่ผ่านมาส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วม
กบัสถาบนับณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์ โดยศนูย์ส�ารวจความคดิเหน็”นด้ิาโพล” และสวน
ดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ด�าเนินการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการภายใต้
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งบันทึกข้อ
ตกลงฯ ดังกล่าว ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ทั้ง 3 ฝ่ายจึงพิจารณาเห็นควร
พฒันาความร่วมมือทางวชิาการ ด้วยการส�ารวจความคดิเห็นของประชาชนต่อเนือ่งเป็น
ฉบับที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภา
นติบิญัญตัแิห่งชาต ิ(สนช.) เป็นประธานในพิธ ีณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา 2 วนัพฤหสับดี
ที่ 10 พฤษภาคม  2561 

ประวตัศิาสตร์ แหล่งเรียนรู้โครงการทีส่�าคญั ตามพระราชด�าริ และแหล่งท่องเทีย่วต่างๆ 
ของประเทศไทย ซึ่งในปีนี้ได้น�าคณะนักศึกษานานาชาติ ไปทัศนศึกษา ณ โครงการชั่ง
หวัมนัตามพระราชด�าร ิ และตลาดท่ายาง จงัหวดัเพชรบรุ ีโดยเจ้าหน้าทีก่ลุ่มงานกิจการ
นานาชาติเป็นผู้อ�านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
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คณะผู้บริหารสถาบันฯ 
เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงเวียนนา

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี, รศ.ดร.ระวีวรรณ 
เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร, ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และ ผศ.ดร.
กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ เยี่ยมคารวะ ฯพณฯ ทรงศัก 
สายเช้ือ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ 
ท�าเนียบเอกอัครราชทูต - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา 

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิต
พฒันบรหิารศาสตร์, รศ.ดร.ระววีรรณ เอือ้พนัธ์วริยิะกลุ รอง
อธกิารบดีฝ่ายวชิาการ, รศ.ดร.ประพนธ์ สหพฒันา รอง
อธกิารบดฝ่ีายบรหิาร, ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพนัธุ์ 
รองอธกิารบดฝ่ีายวางแผน และ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนชุ 
ผู ้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ เดินทางเยือน
มหาวิทยาลยั ณ สาธารณรฐัออสเตรยีและสาธารณรฐัเชก็ 
เพือ่หารอืและสร้างความร่วมมือทางวิชาการ รวม 4 แห่ง ดงันี้

1. University of Natural Resources and Life 
Sciences
คณะผูบ้รหิารของสถาบนั เดินทางไปเยอืน University of 
Natural Resources and Life Sciences (BOKU) ณ กรงุ
เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดยมี Dr. Margarita 
Calderón-Peter, Head of the Center for Interna-
tional Relations และ Prof. Dietmar Haltrich ผู้ประสาน
งานฝ่ายเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ให้การต้อนรบัและร่วมรบั
ประทานอาหารกลางวนั นอกจากนี ้ คณะผู้บรหิารได้เดิน
ทางพบปะพูดคุยกบัผูแ้ทนศูนย์ต่างๆ ของมหาวทิยาลยั ดงันี้ 

คณะผู้บริหารสถาบันเดินทางเยือนมหาวิทยาลัย 
ณ ออสเตรียและเช็ก

University of Natural Resources 
and Life Sciences

MODUL University University of Applied Sciences BFI Vienna University of Economic, Prague สาธารณรัฐเช็ก

Dr. Andreas Melcher, Head of the Center for De-
velopment Research, Mag. Michael Ambros และ 
Mag. Richard Kromp จาก the Center for Global 
Change & Sustainability และ Prof. Erwin Schmid 
จาก the Department of Economic and Social Sci-
ences เม่ือวันที ่17 พฤษภาคม 2561

2. MODUL University
คณะผู้บริหารสถาบันเยือน MODUL University ณ กรุง
เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย เพื่อเข้าพบปะพูดคุยทาง
วิชาการร่วมกับ Mr. Karl Wöber, President – Rector, 
Assoc. Prof. Dr. Dimitris Christopoulos, Dean of 
the Professional School & MBA, Department of 
Public Governance and Sustainable Develop-
ment, Prof. Dr. Astrid Dickinger, Dean of Graduate 
School, Department of Tourism and Service 
Management และ Ms. Johanna Aigner, Corporate 
Relations officer, Administration Office  เมื่อวันที่ 
18 พฤษภาคม 2561

3. University of Applied Sciences BFI Vienna 
คณะผู้บริหารสถาบันเยือน University of Applied 
Sciences BFI Vienna ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐ
ออสเตรีย โดยมี Ms. Ingrid Pleschberger, Head of 
International Office ให้การต้อนรับ เพื่อพบปะพูดคุย
และแลกเปลีย่นข้อคดิเหน็ทางด้านหลกัสตูรการเรยีนการ
สอน วันที่ 18 พฤษภาคม 2561

4. University of Economic, Prague สาธารณรฐัเชก็
คณะผู้บริหารสถาบันเยือน University of Economic, 
Prague ณ สาธารณรัฐเช็ก เพ่ือพบปะพูดคุยเกี่ยวกับ
หลักสูตรและโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Dr. Jiri 
Hnilica รองอธิการบดีฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
และ Ms Dana BRÁZDOVÁ หวัหน้าฝ่ายต่างประเทศของ 
University of Economic, Prague เมื่อวันที่ 21 
พฤษภาคม 2561 
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เมือ่วนัที ่16 พฤษภาคม 2561 รศ.ดร.ประดษิฐ์ วรรณรัตน์ อธกิารบด,ี รศ.ดร.ระววีรรณ 
เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ศ.ดร.ก�าพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดี
ฝ่ายวจิยัและบรกิารวชิาการ และ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผูช่้วยอธกิารบดีฝ่ายกิจการ
นานาชาติ ให้การต้อนรับและพบปะพูดคุยกับ Mr. Phil Schuman, Senior Director 
of Financial Literacy จาก Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา และ  
คณุสวุภิา ฉลาดคดิ ทีป่รกึษาด้าน Business & Economic Development จาก Kenan 
Institute Asia ในโอกาสเดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อพูดคุย
ทางวิชาการร่วมกบั ผศ.ดร.ณดา จนัทร์สม คณบดคีณะพฒันาการเศรษฐกจิ และ  รศ.ดร.
พรเพ็ญ วรสิทธา อาจารย์จากคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ณ ห้องประชุม 803 อาคาร
นราธิปพงศ์ประพันธ์ นอกจากนี้ คณะผู้แทนเดินทางไปเยี่ยมชมห้องสมุดสุขุม นวพันธ์ 
และห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ ก่อนเดินทางกลับจากสถาบัน 

รศ.ดร.ประดษิฐ์ วรรณรตัน์ อธกิารบด ีพร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร และคณาจารย์จากคณะ
ต่างๆ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เดินทางไปเยือน Inha University 
สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 11 
พฤษภาคม 2561 

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรตัน์ อธกิารบดสีถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ พร้อมผูบ้ริหาร
สถาบนัและคณาจารย์จากคณะต่างๆ เดินทางเยอืน Kyung Hee University สาธารณรฐั
เกาหลี เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 

ผู้แทนจาก Department of Financial 
Literacy, Indiana University
และ Kenan Institute Asia 

เยือนสถาบัน

ลงนามความร่วมมือกับ 
Inha University

NIDA เยือน 
Kyung Hee University
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เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และบริการสังคม และ ผศ.ดร. ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงานด้านการขับเคลื่อนงานตามพันธกิจ
ของส�านักวิจัย การบริหารจัดการงานวิจัย และการบริหารจัดการคุณภาพงานภายใน
องค์กรของส�านักวิจัย รวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนิน
งาน เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ให้กับผู้บริหารและเป็นแนวทางน�าความรู ้ไปพัฒนา
มหาวทิยาลัยวลยัลกัษณ์ โดยม ีรศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา ผู้อ�านวยการส�านกัวิจัยพร้อมด้วย
นกัวิจยั เจ้าหน้าที ่และผูช่้วยวจิยัให้การต้อนรบัพร้อมแลกเปลีย่นข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาองค์กร 

คณะนติศิาสตร์ สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์ (NIDA) จดัโครงการประชุมเชงิปฏบิตัิ
การปรบัปรงุกฎระเบียบของคณะทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการด�าเนนิงาน ในวันพฤหัสบดีที ่24 
พฤษภาคม 2561 ณ ห้องวิมานทิพย์ 1 - 2 โรงแรมรอยัลปริ๊นเซสหลานหลวง 
กรุงเทพมหานคร 

เมือ่วนัที ่11 พฤษภาคม 2561 รศ.ดร.วสิาขา ภู่จนิดา ผูอ้�านวยการส�านกัวิจยั ในนามของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MoU) ในการพจิารณาจรยิธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบนัระหว่างสถาบนัภาคแีละ 
วช. โดย พล.อ.อ.ประจนิ จัน่ตอง รองนายกรฐัมนตร ีและรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม 
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี สถาบันภาคีทั้งหมด 40 สถาบัน ประกอบด้วย  
1) โรงพยาบาลรัฐและเอกชน เช่น ร.พ.ต�ารวจ ร.พ.กรุงเทพ และ ร.พ.บ�ารุงราษฎร์  
2) หน่วยงานภาครัฐทีเ่กีย่วข้องกบัสาธารณสขุ เช่น กระทรวงสาธารณสขุ กรมการแพทย์ 
และกรมควบคมุโรค 3) มหาวทิยาลยัรฐัและเอกชน เช่น NIDA จฬุาฯ ธรรมศาสตร์ มศว. 
มหดิล รังสติ ฯลฯ โดยสาระส�าคญัของความร่วมมอื คอื หากสถาบันภาคใีดต้องการจัดตัง้
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน วช. จะช่วยให้ค�าปรึกษาเก่ียวกับ 
การจัดตั้ง และสามารถไปศึกษาดูงานที่สถาบันภาคีอื่นที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการฯ 
แล้วได้ และอาจารย์/นกัวจิยัของสถาบนัภาคสีามารถส่งโครงการวจิยัเข้ารบัการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในคนโดยคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน  
(Central Research Ethics Committees: CREC) 

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม 
ม.วลัยลักษณ์

ศึกษาดูงานสำานักวิจัย นิด้า

คณะนิติฯ
ประชุมปรับปรุงกฎระเบียบคณะ

สำานักวิจัย ร่วม MoU 
กับ 40 สถาบันภาคี และ วช.
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เมือ่วนัที ่8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 1) Prof. Dr. Mustari, Education and Culture 
Attache, 2) Mr. Dodo Sudrajat, Minister Counselor 3) Mr. Abdullah Zulkifli, 
the Counselor 4) นายอดลุย์ หลเีส็น เจ้าหน้าที ่Education and Culture Division 
และ 5. Miss Sari Suharyo, Staff of Education and Culture Division จาก สถาน
เอกอคัรราชทตู สาธารณรฐัอนิโดนเีซยี ประจ�าประเทศไทย (KRBI) สาธารณรัฐอนิโดนเีซยี 
เดนิทางเยอืนสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์อย่างเป็นทางการ เพือ่หารือกับผู้บรหิาร
ของสถาบันเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ในการนี้ รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ 
อธกิารบด ีและ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนชุ ผูช่้วยอธกิารบดฝ่ีายกจิการนานาชาติ พร้อม
ด้วยเจ้าหน้าทีก่ลุม่งานกจิการนานาชาต ิร่วมให้การต้อนรบัและน�าเยีย่มชมสถาบนัฯ 

สถานเอกอัครราชทูต 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำา

ประเทศไทย (KRBI) 
เยือนสถาบัน
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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

ขอเชิญติดตามรับชมรายการ
รายการที่จะสืบสานพระราชปณิธาน

สร้างนักบริหารการพัฒนา

สร้างปัญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง
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