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GSTM NIDA ได้รับการรับรองคุณภาพ

มาตรฐานสากล UNWTO.TedQual
แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย

เมื่อ

วั น ที่ 14 มิ ถุ น ายน 2561 ภายในงานการประชุ ม เผยแพร่ แ ละ การท่องเที่ยวและกีฬา และ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้มีการแถลงข่าว
			 ประชาสัมพันธ์ผลการด�ำเนินโครงการจัดท�ำแนวทางการพัฒนาการท่อง เนื่องในโอกาสที่คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้
เที่ยวอย่างยั่งยืนที่เหมาะสมกับประเทศไทยซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง กระทรวง รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลจาก UNWTO.TedQual เป็นแห่งแรกและแห่ง
เดียวในประเทศไทย โดยปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
ได้ให้เกียรติมอบดอกไม้พร้อมกล่าวแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบ�ำรุง คณบดี
คณะการจัดการการท่องเทีย่ ว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ ห้อง Conference
Room 4 องค์การสหประชาชาติ
รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ กล่าวแถลงข่าวว่า รูส้ กึ เป็นเกียรติอย่างยิง่ ทีค่ ณะการจัดการ
การท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
สากล UNWTO.TedQual ในครั้งนี้ เพราะนอกจากจะแสดงถึงคุณภาพของหลักสูตร
ในคณะการจัดการการท่องเที่ยวแล้ว ยังแสดงถึงมาตรฐานต่อการจัดตั้งนโยบายเพื่อ
พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ทาง NIDA และ ภาครัฐ ได้
ท�ำงานร่วมกัน ทั้งด้านหลักสูตร สนับสนุนด้านงานวิจัย ความรู้ด้านวิชาการ ให้
สอดคล้องและบรรลุเป้าหมายกับนโยบายของรัฐฯ โดยคณะการจัดการการท่องเที่ยว
ของ NIDA ก่อตั้งเมื่อปี 2556 ใช้เวลาเพียง 7 ปี ซึ่งถือว่าน้อยที่สุด และเป็นสถาบันแรก
ในเมืองไทยที่ได้รับการรับรองจาก UNWTO.TedQual ในระดับปริญญาโท และ เอก
มาได้ นอกจากนี้ยังถือเป็นการแสดงศักยภาพของหลักสูตรการท่องเที่ยวของสถาบัน
และนโยบายการบริหารของภาครัฐฯ สู่สายตานานาประเทศ ซึ่งต่อจากนี้ สถาบันต้อง
รักษาคุณภาพหลักสูตรให้ตรงตามเกณฑ์และพัฒนาหลักสูตรต่อไปเพื่อสร้างมาตรฐาน
อันดี น�ำพาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสร้างมูลค่าและประโยชน์ต่อประเทศ รวมถึง
น�ำพาอุตสาหกรรมภาคอืน่ ๆ ให้เกิดการเติบโตไปด้วยกัน เช่น อุตสาหกรรมอาหาร ทีพ่ กั
การเดินทาง และแฟชั่นของช�ำร่วย น�ำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้ในที่สุด
ข้อมูลส่วนหนึ่งจาก www.matichon.co.th

นิด้าจับมือ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สร้างความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวไทย
คณะการจั ด การการท่ อ งเที่ ย ว สถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์ ได้ร่วมมือกับกระทรวงการท่อง
เที่ยวและกีฬา จัดท�ำนโยบายพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน น�ำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็น
แนวทาง โดยได้ประชุมผลการด�ำเนินโครงการ พร้อม
แถลงข่าวนิด้าได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับ
สากลจาก UNWTO.TedQual เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน
2561 ณ องค์การสหประชาชาติ

ปี 2) ระบบติดตามและตรวจสอบ การพัฒนาการท่อง
เที่ยวอย่างยั่งยืนของไทย (Thailand Tourism Watch)
และ 3) คู่มือการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ
ไทย พร้ อ มน้ อ มน� ำ องค์ ค วามรู ้ จ ากหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์เข้ากับองค์ความรู้จาก
หลักเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (GSTC)
ของสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก ซึ่งเป็นแนวทางที่
ได้รับการยอมรับในระดับสากลอีกด้วย

โดยนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนี้ จัด โดยมีเป้าหมายเพื่อบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
ท�ำขึ้นเป็นครั้งแรก มีแนวทางการพัฒนา 3 ด้าน ได้แก่ มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ เปิด
1) นโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระยะ 15 ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และสามารถวัดผล
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ได้อย่างยั่งยืน ลดผลกระทบจากการท่องเที่ยว พร้อม
พัฒนาในเชิงเศรษฐกิจ คาดการณ์ว่า ภายใน 12 ปี จะ
มีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มเป็น 60 ล้านคน ถือเป็นส่วน
ส�ำคัญต่อเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้
การได้มาซึ่งความส�ำเร็จตามเป้าหมายนิด้าได้ร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากร และหลักสูตรที่รองรับ
อุตสาหกรรมและนโยบายของภาครัฐฯ ให้บรรลุผล และ
จากการพัฒนา หลักสูตรที่ได้มาตรฐาน ท�ำให้ NIDA ได้
รับการรับรองคุณภาพจาก UNWTO.TedQual
ข้อมูลส่วนหนึ่งจาก www.matichon.co.th

YES for You

“Generation 2”
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนว for YOU 2018 ร่วมกับ ผศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่าย
ผู ้ ช ่ ว ยเลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ รั บ มอบหมายจากท่ า น วางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และหัวหน้าโครงการฯ ณ โรงเรียน
เลขาธิการ กพฐ. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน กรุงเทพฯ
หลักสูตร Youth Empowerment for Shaping the future หรือ โครงการ YES

“นิด้าโพล” และ “สวนดุสิตโพล”

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ว่าด้วยการสำ�รวจ
ความคิดเห็นของประชาชนกับสำ�นักงานเลขาธิการวุฒิสภา
รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศ.ดร.ก�ำพล
ปั ญ ญาโกเมศ รองอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ สถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์ และ ผศ.ดร.ณพงศ์ นพเกตุ ผู้อ�ำนวยการศูนย์ส�ำรวจความคิดเห็น
“นิดา้ โพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมพิธลี งนามบันทึกข้อตกลงความร่วม
มือ (MOU) ทางวิชาการว่าด้วยการส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชน ระหว่างส�ำนักงาน
เลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา กั บ ศู น ย์ ส� ำ รวจความคิ ด เห็ น “นิ ด ้ า โพล” สถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์ และสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ เพือ่ การได้มาซึง่ ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินงานตามหน้าที่
และอ�ำนาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยที่ผ่านมาส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วม
กับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยศูนย์สำ� รวจความคิดเห็น”นิดา้ โพล” และสวน
ดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ด�ำเนินการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการภายใต้
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งบันทึกข้อ
ตกลงฯ ดังกล่าว ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ทั้ง 3 ฝ่ายจึงพิจารณาเห็นควร
พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ด้วยการส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อเนือ่ งเป็น
ฉบับที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภา
เนื่องด้วยคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เล็งเห็นว่าการ นิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ (สนช.) เป็นประธานในพิธี ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา 2 วันพฤหัสบดี
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารระหว่างประชาชนกับ ที่ 10 พฤษภาคม 2561

NIDA International

Outing 2018

เมือ่ วันที่ 9 มิถนุ ายน 2561 กลุม่ งานกิจการนานาชาติได้จดั โครงการกิจกรรมนันทนาการ
ให้แก่นักศึกษานานาชาติที่ก�ำลังศึกษาในปัจจุบันและเข้าศึกษาใหม่ ณ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ เพือ่ น�ำนักศึกษาดังกล่าวไปทัศนศึกษา (International Outing) ณ
สถานที่ส�ำคัญของประเทศไทย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สถานที่ส�ำคัญทาง

ประวัตศิ าสตร์ แหล่งเรียนรูโ้ ครงการทีส่ ำ� คัญ ตามพระราชด�ำริ และแหล่งท่องเทีย่ วต่างๆ
ของประเทศไทย ซึ่งในปีนี้ได้น�ำคณะนักศึกษานานาชาติ ไปทัศนศึกษา ณ โครงการชั่ง
หัวมันตามพระราชด�ำริ และตลาดท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยเจ้าหน้าทีก่ ลุม่ งานกิจการ
นานาชาติเป็นผู้อ�ำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

NIDA
3
NEWS

4 NIDA
NEWS

NIDA
5
NEWS

คณะผูบ้ ริหารสถาบันเดินทางเยือนมหาวิทยาลัย

ณ ออสเตรียและเช็ก

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์, รศ.ดร.ระวีวรรณ เอือ้ พันธ์วริ ยิ ะกุล รอง
อธิการบดีฝา่ ยวิชาการ, รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รอง
อธิการบดีฝา่ ยบริหาร, ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์
รองอธิการบดีฝา่ ยวางแผน และ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ เดินทางเยือน
มหาวิทยาลัย ณ สาธารณรัฐออสเตรียและสาธารณรัฐเช็ก
เพือ่ หารือและสร้างความร่วมมือทางวิชาการ รวม 4 แห่ง ดังนี้

Dr. Andreas Melcher, Head of the Center for Development 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 Sciences เมือ่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561

1. University of Natural Resources and Life
Sciences
คณะผูบ้ ริหารของสถาบัน เดินทางไปเยือน University of
Natural Resources and Life Sciences (BOKU) ณ กรุง
เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดยมี Dr. Margarita
Calderón-Peter, Head of the Center for International Relations และ Prof. Dietmar Haltrich ผูป้ ระสาน
งานฝ่ายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้การต้อนรับและร่วมรับ
ประทานอาหารกลางวัน นอกจากนี้ คณะผูบ้ ริหารได้เดิน
ทางพบปะพูดคุยกับผูแ้ ทนศูนย์ตา่ งๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

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 Development, 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

MODUL University

University of Applied Sciences BFI Vienna

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
และแลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นทางด้านหลักสูตรการเรียนการ
สอน วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
4. University of Economic, Prague สาธารณรัฐเช็ก
คณะผู้บริหารสถาบันเยือน University of Economic,
Prague ณ สาธารณรัฐเช็ก เพื่อพบปะพูดคุยเกี่ยวกับ
หลักสูตรและโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Dr. Jiri
Hnilica รองอธิการบดีฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
และ Ms Dana BRÁZDOVÁ หัวหน้าฝ่ายต่างประเทศของ
University of Economic, Prague เมื่ อ วั น ที่ 21
พฤษภาคม 2561

University of Natural Resources
and Life Sciences

University of Economic, Prague สาธารณรัฐเช็ก

คณะผูบ้ ริหารสถาบันฯ

เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต
ณ กรุงเวียนนา
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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
สายเชื้อ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ
ท�ำเนียบเอกอัครราชทูต - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา
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ลงนามความร่วมมือกับ

Inha University

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร และคณาจารย์จากคณะ
ต่างๆ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เดินทางไปเยือน Inha University
สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 11
พฤษภาคม 2561

NIDA เยือน

Kyung Hee University
รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พร้อมผูบ้ ริหาร
สถาบันและคณาจารย์จากคณะต่างๆ เดินทางเยือน Kyung Hee University สาธารณรัฐ
เกาหลี เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561

ผู้แทนจาก Department of Financial
Literacy, Indiana University

และ Kenan Institute Asia
เยือนสถาบัน
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เมือ่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี, รศ.ดร.ระวีวรรณ
เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ศ.ดร.ก�ำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจยั และบริการวิชาการ และ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผูช้ ว่ ยอธิการบดีฝา่ ยกิจการ
นานาชาติ ให้การต้อนรับและพบปะพูดคุยกับ Mr. Phil Schuman, Senior Director
of Financial Literacy จาก Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
คุณสุวภิ า ฉลาดคิด ทีป่ รึกษาด้าน Business & Economic Development จาก Kenan
Institute Asia ในโอกาสเดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อพูดคุย
ทางวิชาการร่วมกับ ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ และ รศ.ดร.
พรเพ็ญ วรสิทธา อาจารย์จากคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ณ ห้องประชุม 803 อาคาร
นราธิปพงศ์ประพันธ์ นอกจากนี้ คณะผู้แทนเดินทางไปเยี่ยมชมห้องสมุดสุขุม นวพันธ์
และห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ ก่อนเดินทางกลับจากสถาบัน

สำ�นักวิจัย ร่วม MoU

กับ 40 สถาบันภาคี และ วช.
เมือ่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 รศ.ดร.วิสาขา ภูจ่ นิ ดา ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักวิจยั ในนามของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(MoU) ในการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในคนแบบสหสถาบันระหว่างสถาบันภาคีและ
วช. โดย พล.อ.อ.ประจิน จัน่ ตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม
ให้ เ กี ย รติ เ ป็ น ประธานในพิ ธี สถาบั น ภาคี ทั้ ง หมด 40 สถาบั น ประกอบด้ ว ย
1) โรงพยาบาลรัฐและเอกชน เช่น ร.พ.ต�ำรวจ ร.พ.กรุงเทพ และ ร.พ.บ�ำรุงราษฎร์
2) หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับสาธารณสุข เช่น กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์
และกรมควบคุมโรค 3) มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน เช่น NIDA จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ มศว.
มหิดล รังสิต ฯลฯ โดยสาระส�ำคัญของความร่วมมือ คือ หากสถาบันภาคีใดต้องการจัดตัง้
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน วช. จะช่วยให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับ
การจัดตั้ง และสามารถไปศึกษาดูงานที่สถาบันภาคีอื่นที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการฯ
แล้วได้ และอาจารย์/นักวิจยั ของสถาบันภาคีสามารถส่งโครงการวิจยั เข้ารับการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในคนโดยคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
(Central Research Ethics Committees: CREC)

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
ม.วลัยลักษณ์

ศึกษาดูงานสำ�นักวิจัย นิด้า
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และบริการสังคม และ ผศ.ดร. ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงานด้านการขับเคลื่อนงานตามพันธกิจ
ของส�ำนักวิจัย การบริหารจัดการงานวิจัย และการบริหารจัดการคุณภาพงานภายใน
องค์กรของส�ำนักวิจัย รวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนิน
งาน เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ให้กับผู้บริหารและเป็นแนวทางน�ำความรู้ไปพัฒนา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี รศ.ดร.วิสาขา ภูจ่ นิ ดา ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักวิจยั พร้อมด้วย
นักวิจยั เจ้าหน้าที่ และผูช้ ว่ ยวิจยั ให้การต้อนรับพร้อมแลกเปลีย่ นข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาองค์กร

คณะนิติฯ

ประชุมปรับปรุงกฎระเบียบคณะ
คณะนิตศิ าสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิ
การปรับปรุงกฎระเบียบของคณะทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการด�ำเนินงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 24
พฤษภาคม 2561 ณ ห้องวิมานทิพย์ 1 - 2 โรงแรมรอยัลปริ๊นเซสหลานหลวง
กรุงเทพมหานคร
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สถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำ�
ประเทศไทย (KRBI)
เยือนสถาบัน

เมือ่ วันที่ 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) นายอดุลย์ หลีเส็น เจ้าหน้าที่ Education and Culture Division
และ 5. Miss Sari Suharyo, Staff of Education and Culture Division จาก สถาน
เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจ�ำประเทศไทย (KRBI) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการ เพือ่ หารือกับผูบ้ ริหาร
ของสถาบันเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ในการนี้ รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์
อธิการบดี และ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผูช้ ว่ ยอธิการบดีฝา่ ยกิจการนานาชาติ พร้อม
ด้วยเจ้าหน้าทีก่ ลุม่ งานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับและน�ำเยีย่ มชมสถาบันฯ
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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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