
นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวนิด้าอีกครั้ง เมื่อ 4 
หลักสูตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(NIDA) ผ่านการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN 
University Network Quality Assurance :  
AUN-QA) ซ่ึงเป็นเกณฑ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับ
อาเซียนและสากล 

ผลการประเมินดังกล่าวเป็นเครื่องยืนยันให้เห็นถึงระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐานทัดเทียม
ประเทศในระดับอาเซียนและความพร้อมของ NIDA ใน
การผลิตบณัฑติทีม่คีณุภาพออกไปพฒันาประเทศ เป็น
ที่ยอมรับในระดับอาเซียน และนานาชาติต่อไป

4 หลักสูตร NIDA 
ได้รับการรับรองในระดับสากล
ตามมาตรฐานของ AUN-QA

 คณะสถิติประยุกต์

* หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการ 
 โลจิสติกส์)

* หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหาร 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ)

 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

* หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ (เศรษฐศาสตร์ 
 และการบริหาร) 

 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

* หลักสูตรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ (การพฒันาทรพัยากร
มนษุย์และองค์การ) (นานาชาต)ิ

ปีที่ 25 ฉบับที่ 6/2561
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เมือ่วนัที ่ 18 กรกฎาคม 2561 ศนูย์ส�ารวจความคดิเหน็ 
“นิด้าโพล” สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ร่วมกบัสภา
อุตสาหกรรมแถลงผลส�ารวจ “CEO Survey ทิศทาง
เศรษฐกจิอตุสาหกรรม ครึง่หลงัปี 2561” โดย ศ.ดร.ก�าพล 
ปัญญาโกเมศ รองอธกิารบดฝ่ีายวิจัยและบรกิารวิชาการ 
เปิดเผยว่า จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหาร
ระดบัสงู (CEO) ในภาคอตุสาหกรรมต่างๆ ทีก่ระจายทัว่
ทกุภมูภิาครวมทัง้สิน้ 81 ราย ระหว่างวนัที ่25 มถินุายน 
ถงึ 10 กรกฎาคม 2561 พบว่า ร้อยละ 41.98 ระบวุ่า แนวโน้ม 
เศรษฐกจิไทยในช่วงครึง่หลงัปี 2561 จะขยายตวั ร้อยละ 
43.21 ระบวุ่า ทรงตัว และร้อยละ 14.81 ระบวุ่า หดตวั

ส�าหรบัปัจจยัเอือ้ต่อการประกอบกจิการในช่วงครึง่หลังปี 
2561 พบว่า ร้อยละ 23.46 ระบวุ่า การลงทนุโครงสร้าง
พืน้ฐานของภาครฐั รองลงมา ร้อยละ 21.19 ระบวุ่า ค่า
เงนิบาทท่ีมแีนวโน้มอ่อนค่า ช่วยสนบัสนนุการส่งออก และ 
ร้อยละ 19.34 ระบวุ่า การส่งออกทีข่ยายตวัอย่างต่อเนือ่ง
ตามการขยายตวัของเศรษฐกจิโลก ขณะท่ีปัจจัยเส่ียงต่อ
การประกอบกิจการ พบว่า ร้อยละ 22.76 ระบวุ่า ก�าลัง

พม. Poll ศูนย์ส�ารวจความคิดเห็นทางสังคม โดย
ส�านกังานส่งเสรมิและสนบัสนนุวชิาการ 1 - 12 กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับศูนย์
ส�ารวจความคิดเหน็ “นด้ิาโพล” ส�ารวจความคดิเหน็เรือ่ง 
“หญงิไทยยคุใหม่ สไตล์ 4.0” ระหว่างวันที ่24 พฤษภาคม -  
15 มิถุนายน 2561 จากประชาชนที่มีอายุระหว่าง  
18 - 72 ปี กระจายทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จ�านวน 4800 
หน่วยตัวอย่าง และเมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ได้
มีการแถลงผลส�ารวจดังกล่าวภายในงานแถลงข่าว  
การจัดงานวันสตรีไทย ประจ�าปี 2561 ณ สภาสตร ี
แห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ หอประชุมมนังคศิลา  
ถนนหลานหลวง กรุงเทพมหานคร 

โดยนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ได้แถลงผลส�ารวจหญิงไทย 
ยุคใหม่ สไตล์ 4.0 สองประเด็นหลักคือ บทบาทของ 

เมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2561 ผศ.ดร. ณพงศ์ นพเกตุ  
ผู้อ�านวยการศูนย์ส�ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” พร้อม
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้จัดพิธีท�าบุญอาคารส�านักงานใหม่  
ณ อาคารเสรีไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้ง
พธีิกรรมทางศาสนาอิสลามและท�าบญุถวายภตัตาหารแด่

นิด้าโพลร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(ส.อ.ท.) แถลงผลสำารวจ “CEO Survey ทิศทาง
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ครึ่งหลังปี 2561”

หญิงไทยยุคใหม่ 
สไตล์ 4.0

พิธีทำาบุญอาคารสำานักงานใหม่ 
ศูนย์สำารวจความคิดเห็น 

“นิด้าโพล”

พระภิกษสุงฆ์ จ�านวน 9 รปู เพือ่เสรมิสร้างความเป็นศริมิงคลให้แก่องค์กร ผูบ้รหิาร และเป็นขวญัก�าลงัใจในการปฏบิตัิ
งานของเจ้าหน้าที่ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันมาร่วมงาน 
พร้อมมอบเงินท�าบุญร่วมกันและมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี 

ซือ้ในประเทศและความไม่แน่นอนเกีย่วกบัภาวะเศรษฐกจิ รองลงมา ร้อยละ 19.51 ระบวุ่า ราคาน�า้มนัในประเทศที่
ปรบัตวัสูงขึน้ตามราคาน�า้มนัดบิในตลาดโลกทีส่่งผลกระทบต่อต้นทนุการผลติโดยรวม และ ร้อยละ 10.77 ระบวุ่า การ
แข่งขันทีร่นุแรงขึน้จากตลาดในประเทศ นอกจากนีย้งัได้สอบถามความคดิเหน็ในประเด็นการวางแผนของของผู้บริหาร
ระดบัสูงในการด�าเนนิกจิการและสิง่ทีต้่องการให้ภาครัฐออกมาตรการช่วยเหลอืผูป้ระกอบการ 

หญงิไทยต่อการมีครอบครัวและศักยภาพของผูห้ญงิ โดย
บทบาทของหญิงไทยต่อการมีครอบครัวพบว่า ส�าหรับ
ความจ�าเป็นท่ีผู้หญิงต้องมีคู่ครอง ประชาชนส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 64.38 ระบวุ่า จ�าเป็นต้องมคีูค่รอง ขณะทีร้่อยละ 
35.62 ระบุว่า ไม่จ�าเป็นต้องมีคู่ครอง โดยให้เหตุผลว่า
สภาพสังคมในปัจจุบันเอื้อให้ผู ้หญิงสามารถประกอบ
อาชีพ ดูแลตัวเองและครอบครัวได้ อีกทั้งผู้ชายที่มีความ
ประพฤติดีหายาก ส่วนมากเจ้าชู้ไม่ซื่อสัตย์ ขาดความรับ
ผิดชอบและชอบใช้ความรุนแรง ด้านความจ�าเป็นที่ต้อง
จดทะเบียนสมรสเมื่อแต่งงานแล้ว พบว่า ประชาชนส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 60.52 ระบวุ่า จ�าเป็น เพราะเป็นหลกัประกนั
ความมัน่คงในชีวติครอบครัวทีไ่ด้เป็นสามภีรรยาทีถู่กต้อง
ตามกฎหมาย มีสิทธิในทรัพย์สินหรือมรดกอันพึงได้ของ
คู่สมรส และเป็นเด็นค�าถามด้านอื่นๆ เช่น การมีบุตร  
วธิกีารแก้ไขปัญหาความรนุแรงทีเ่กดิขึน้ในครอบครวัหลงั
จากแต่งงานแล้ว หน้าที่การท�างานบ้านของผู้หญิงและ

การให้เวลากับการท�างานนอกบ้านมากกว่าในบ้านทีอ่าจ
ก่อจะท�าให้เกิดปัญหาครอบครัว 

ขณะที่ประเด็นศักยภาพของผู้หญิง พบว่า ด้านการเป็น
นกัการเมอืงในระดบัท้องถ่ินและระดบัประเทศ ประชาชน
ส่วนใหญ่ร้อยละ 94.90 ระบวุ่าผูห้ญงิสามารถเป็นได้ โดย
ให้เหตผุลว่าปัจจบุนัผูห้ญงิมคีวามรูค้วามสามารถ มคีวาม
เป็นผู้น�า มีสิทธิท่ีจะเป็นนักการเมืองเท่าเทียมกับผู้ชาย 
เช่นเดียวกับการเป็นผู้บริหารระดับสูง ร้อยละ 94.46 
ประชาชนส่วนใหญ่ ระบุว่า ผู้หญิงสามารถเป็นผู้บริหาร
ระดบัสงูได้เช่นกนั ทัง้น้ีคณุสมบตัทิีผู่ห้ญงิในยคุไทยแลนด์ 
4.0 ควรเป็นมากที่สุดสามอันดับแรก พบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 23.95 ระบุว่า อาชีพด้านการรักษา
สขุภาพ ร้อยละ 15.42 ระบุว่า อาชพีด้านการใช้ภาษาต่าง
ประเทศ ร้อยละ 12.81 ระบุว่า อาชีพด้านความงาม

สามารถติดตามผลการส�ารวจฉบับสมบูรณ์ได้ท่ีเว็บไซต์ 
ศนูย์ส�ารวจความคดิเหน็ “นด้ิาโพล” http://nidapoll.
nida.ac.th 
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สัมมนาวิชาการ
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ด้วยปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันท่ี 12 กรกฎาคม 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยศูนย์ศึกษา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน และคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกันจัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “องค์กรภาค
รัฐและชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา ภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง 

“ประชารัฐกับการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย 
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการ
เสวนา เรื่อง “องค์กรภาครัฐและชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยคณาจารย์จากนิด้า รวมถึงผู้แทนจากองค์กรภาครัฐและ
ชุมชนเป็นผู้ร่วมเสวนา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ความไม่เป็นเหตุเป็นผลของชีวิต  
และการตัดสินใจในเรื่องความตาย

เพราะเหตุใด เราถึงต้องรักษาชีวิตของเด็กติดถ�้าถึง
แม้ว่าจะต้องใช้ทรัพยากรในการช่วยเหลือมากน้อย
เพียงใดก็ตาม? หรอืเราควรทุม่เทแค่ไหนในการยือ้ชวีติ
พ่อแม่ทีน่อนป่วยตดิเตยีง? ค�าถามแบบนีผ้ดุขึน้มาอย่าง
ง่ายๆ แต่ตดัสินใจยากโดยเฉพาะเมือ่เราต้องเผชญิหน้า
กับการตัดสินใจเรื่องความเป็นความตาย ถ้าทุกๆ การ
ตดัสนิใจของมนษุย์ มาจากการคดิใคร่ครวญอย่างมเีหตุ
มีผลอย่างแท้จริง เราคงไม่เหน็ข้อถกเถยีงมากมายเกีย่ว
กับเรื่องพวกนี้ การฆ่าตัวตาย การได้รับโทษประหาร 
การเสียชีวิตที่เกิดจากภัยพิบัติ สงคราม รวมไปถึงการ
ท�าการณุยฆาต การยือ้-ไม่ยือ้ชวีติ การตาย-ไม่ตาย ฯลฯ

ในความเป็นจริง มนุษย์ไม่ได้มีเหตุมีผลที่สมบูรณ์หรือ
คดิใคร่ครวญไปได้ไกลนกั อดุมคตใินทางเศรษฐศาสตร์
ที่ต้องการให้คนเกิดการตัดสินใจอย่างเป็นเหตุเป็นผล
นั้นจึงเกิดได้ยากในทางปฏิบัติ เมื่อพิจารณาถึงการ
ตัดสินใจของเราในหลายๆ คร้ัง กลับพบว่ามันมีแต่
ความไร้เหตุผลจากสมองส่วนสัญชาตญาณซึ่งก็ไม่ต่าง
อะไรจากสัตว์ชนิดอื่นๆ

ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ ได้อธิบายผลงาน
วชิาการทีไ่ด้เขยีนขึน้ซึง่มชีือ่ว่า Behavioral Economics 
of Death and Dying Decision: Both Rational and 
Irrational Approach โดยเป็นงานวจัิยน�าหลักการณ์ทาง
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมมาอธิบายในเรื่องของความตาย 
งานวิจัยนี้ยังได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
Journal of Human Behavior in Social Environment 
ผ่านการสัมภาษณ์จากนิตยสาร a day ไว้ดังนี้

อยากรู้ว่าวชิาเศรษฐศาสตร์มีมมุมองต่อเร่ืองความตาย
อย่างไร

ก่อนจะเข้าไปสู่เรื่องความตายในมุมมองเศรษฐศาสตร์ 
จ�าเป็นต้องพดูถงึหลกัแนวคดิในด้านการตัดสินใจท่ีสมเหตุ
สมผลในทางเศรษฐศาสตร์เสยีก่อน หลายๆ คนทีไ่ม่ได้เรยีน
เศรษฐศาสตร์มา ชอบนึกว่าเศรษฐศาสตร์สอนเรื่อง
เศรษฐกิจหรือเรื่องของการเงินและการลงทุนเท่านั้นแต่
แท้จรงิแล้วเศรษฐศาสตร์สอนวธิคีดิและการตัดสนิใจทกุๆ 
เรื่องในชีวิตของเรา โดยในการตัดสินใจเราจ�าเป็นต้อง
ประเมินและวิ เคราะห ์จากต ้นทุนและประโยชน ์ 
(Cost-Benefit Analysis) จากการตดัสินใจนัน้

เศรษฐศาสตร์จะดูว่าหลังจากตัดสินใจแล้ว ประโยชน์ที่
เขาได้รับกับต้นทุนที่เสียไปจะเป็นอย่างไร คนคนหนึ่งจะ
ตัดสินใจอย่างไรภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัดตั้งแต่
เกิดจนตาย เช่น คู่รักควรจะมีลูกมั้ย ถ้ามีควรมีกี่คน ควร
ส่งลกูเรยีนอะไรทีไ่หน เรยีนถงึระดบัชัน้ใด แม้กระท่ังการ
ที่คุณตื่นขึ้นมาเช้านี้แล้วจะตัดสินใจว่ากินอะไรดี แต่งตัว
แบบไหน เลือกท�างานอะไร ลงทุนให้หุ้นตัวไหน หากเรา
จะท�างานนี้เรื่อยไปจนถึงวัยเกษียณเราควรมีแผนการ
เกษยีณอายุอย่างไร ฯลฯ ความคิดเหล่าน้ีมนัน�าไปสูค่วาม
คิดต่อเรื่องความตายได้ด้วยเช่นกัน

เมื่อเศรษฐศาสตร์ส่งเสริมให้คนเรามีการตัดสินใจอย่างมี
เหตมุผีล แล้วคนเราได้มโีอกาสในการตดัสนิใจอย่างมเีหตุ
มีผลในด้านการตายแล้วหรือยัง และการตายของเรามา
จากการวางแผนที่จะตาย หรือมาจากการตัดสินใจของผู้
อื่นๆ

“คนมักจะมีอคติกับภาพปัจจุบันที่ตัวเองเป็นอยู ่ 
เหมือนคนท่ีฆ่าตัวตายมักจะรู้สึกว่า ณ ปัจจุบันน้ีเขา
เครียดเหลือเกิน ชีวิตแย่จัง ทุกข์ใจจัง และสุดท้ายเขา
อาจเลือกที่จะฆ่าตัวตายเพื่อหลีกหนีจากความทุกข์ที่
ก�าลังเป็นอยู่ ซึ่งแน่นอนว่าถ้าคิดแบบการเปรียบเทียบ
ต้นทนุและผลได้แบบเศรษฐศาสตร์ การตดัสนิใจฆ่าตวั
ตายนั้นเป็นการตัดสินใจแบบมีอคติ”
ถ้าประโยชน์ของการตัดสินใจเลือกที่จะตาย คือการที่
ไม่ต้องตื่นขึ้นมาเผชิญกับทุกข์โศกอีกแล้ว แค่นี้พอจะ
เป็นการตายที่มีเหตุมีผลหรือยัง

สิ่งที่ดูเหมือนเป็นประโยชน์ของการตายแท้จริงแล้วอาจ
จะเป็นแค่การหลีกหนีปัญหา ซึ่งนั่นไม่ใช่ประโยชน์ที่แท้
จรงิ เช่น ผู้ป่วยทีเ่ป็นโรคซมึเศร้าอาจมโีอกาสในการฆ่าตวั
ตายสูง ซึ่งอธิบายแบบเศรษฐศาสตร์ได้ว่า โรคซึมเศร้าท�า
หน้าทีเ่ป็นตวัเร่งของการใช้สญัชาตญาณทีไ่ม่มเีหตมุผีลใน
การตัดสินใจ ดังนั้น หลายคนก็เลยพยายามแก้ไขโรคซึม
เศร้าโดยการพาคนๆ น้ันให้หลุดออกมาจากการอยู่คน
เดยีว นัน่กค็อืเพือ่ให้เขาหลดุออกจากการใช้สญัชาตญาณ
ที่ไม่มีเหตุผล และมีเวลาในการมีสติและใช้สมองในส่วน
ของการคิดวิเคราะห์ให้มากขึ้น

ถ้าเรามองเรือ่งประโยชน์และต้นทนุในการตายจรงิๆ แล้ว
เราจะไม่ค่อยเห็นประโยชน์หรอก ขณะที่ต้นทุนนั้นมี
มหาศาลเลย ทั้งต้นทุนบุคคล (Private Cost) ท่ีเกิดได้
จากค่าเสียโอกาสของการไม่มชีีวติอยู่ การมชีวีติอยูถึ่งแม้
จะทุกข์บ้างสุขบ้าง แต่ก็นับว่าเป็นประโยชน์มากกว่า ดัง
นัน้ ค่าเสยีโอกาสของการไม่ได้มชีวีติอยู ่กคื็อต้นทุนอย่าง
แรก ส่วนต้นทุนอย่างที่สองคือ ค่าใช้จ่ายทางด้านตัวเงิน
ท่ีต้องเกิดขึน้หลงัการตาย เช่น การท�าศพ ซึง่การวจิยัระบุ
แล้วว่า ค่าใช้จ่ายในการท�าศพนั้นสูงมากๆ สูงกว่าถึง 3 
เท่าของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนนั้นๆ หรือบางคนที่มี
ฐานะหน่อยอาจเสียค่าท�าศพเป็นหลักล้านบาท แต่สิ่งท่ี
เกิดขึ้นหลังจากเขาตาย คือคนตายไม่ต้องเสีย แต่คนรอบ
ข้างและครอบครัวต่างหากกลับเป็นคนที่ต้องเสีย เท่ากับ
ว่าการตายสร้างภาระทางการเงินให้กับคนอื่น

นอกจากนี้ ถ้าการตายนั้นเป็นการตายของคนที่เป็น
หวัหน้าครอบครัว กย็ิง่สร้างภาระตามมามากมาย กระทบ
ไปถึงความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวที่เหลือ โดยงาน
วจัิยบอกว่าการเสยีชวีติของหวัหน้าครอบครัวจะส่งผลต่อ
การลดลงของสวัสดิการการครองชีพของครอบครัวท่ี
เหลือประมาณ 25-50% เลยทีเดียว

แล้วกับคนที่มีชีวิตอยู่ไปวันๆ ไม่ท�างานท�างาน เปรียบ
เหมอืนว่าเขาได้ตายไปแล้วในทางเศรษฐศาสตร์หรอืไม่

ไม่หรอก ไม่มีใครที่ไม่มีประโยชน์ในทางเศรษฐศาสตร์ 
สิ่งที่คุณถาม ผมจะคิดไปถึงตอนเด็กที่ต้องเจอกับครูที่มี
มุมมองต่อเด็กที่เรียนไม่เก่งหรือไม่ได้เร่ืองเสียมากกว่า 
หรือที่เขาเรียกว่าขอนไม้ตายซาก คือถึงอยู่ไปก็เหมือน
ตายไปแล้ว ครูจะชอบด่าเด็กว่า พวกเธอมันไม่ได้เรื่อง 
พวกคุณมันตายซาก แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ มนุษย์ทุกคนท�า
ประโยชน์ได้หมด

แต่ในองค์กรธุรกิจ เราไม่ต้องการพนักงานที่เป็นพวก
ตายซาก

มนัคือการมองผลลพัธ์เพียงด้านเดยีว พนกังานคนนีส้ร้าง
เงิน สร้างผลงานเท่าไหร่ เพราะเขามองเราเป็นแรงงาน 
เหมือนที่คุณครูมองว่าเด็กจะต้องเรียนเก่ง แต่ในทาง
เศรษฐศาสตร์เรามองสังคมโดยรวม ลองคิดภาพต้นไม้ใน
สวนแห่งหนึ่ง ถ้ามองแบบที่คุณว่ามา แปลว่าต้นไม้ที่มี
ประโยชน์คือต้นไม้ใหญ่ทีใ่ห้ดอกผลเท่านัน้หรอื แล้วต้นไม้
ที่เล็กๆ หรือต้นหญ้าก็ต้องเป็นต้นไม้ที่แย่น่ะสิ

“ผมว่าต้นไม้ทุกต้น ต่อให้เป็นต้นหญ้าเล็กๆ ก็มี
ประโยชน์ ต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา ต้นหญ้าเล็กๆ คือต้นไม้
ที่ยอมให้เราเดินเหยียบ เมื่อมาอยู่รวมกันกลับท�าให้
สังคมงดงามไปด้วยความหลากหลาย”
ดังนั้น เศรษฐศาสตร์จึงให้คุณค่ากับความหลากหลาย
ของคนทุกคน คุณเก่งทางนี้ คุณก็ท�างานของคุณไปให้ดี 
ผมเก่งด้านนี้ ผมก็ท�างานของผมไป เมื่อเรามาอยู่ด้วย
กัน มันก็สร้างอะไรบางอย่างให้สังคม แน่นอนว่าทุก
องค์กรย่อมมีเป้าหมายผลลัพธ์ที่เขาอยากได้ ถ้าคุณไม่
สามารถสร ้างประโยชน์ได ้ตามแบบที่ เขาต ้องการ 
แนวทางท่ีถูกก็คือคุณควรจะย้ายไปอยู่ในองค์กรที่ให้ค่า
กับความเก่งในแบบของคุณ

วิธีการจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลัก
เศรษฐศาสตร์ก็คือ การที่เราเอาสิ่งนี้ไปอยู่ให้ถูกที่ถูกทาง 
แต่ไม่มทีรพัยากรอะไรทีจ่ะใช้ประโยชน์ไม่ได้ ผลประโยชน์
และต้นทุนในทางเศรษฐศาสตร์ มันกว้างขวางกว่าแค่ตัว
บุคคล ในการตัดสินใจแต่ละครั้งเราจึงรวมผลประโยชน์
ทางสังคมและต้นทุนทางสังคมด้วย สมมติว่าคนๆ หนึ่ง
เป็นแม่บ้านทีไ่ม่ได้ออกไปท�างานหาเงนินอกบ้าน คณุมอง
ว่าเขามีประโยชน์มากแค่ไหน 

ติดตามอ่านฉบับเต็มได้ท่ี https://adaybulletin.
com/talk-conversation-piriya-pholphir-
ul/18953

ศ. ดร. พิริยะ ผลพิรุฬห์

ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
ศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง (ศาสตราจารย์ 11) 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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หลักสูตร 
“ผู้นำาด้านดิจิทัลภาครัฐ” 

(Digital Leadership for Executive Level)

ศ.ดร.ก�าพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดฝ่ีายวจิยัและบริการวชิาการ ให้เกยีรตกิล่าวเปิด
งานปฐมนเิทศ หลักสตูร “ผูน้�าด้านดจิทิลัภาครฐั” (Digital Leadership for Executive 
Level) จัดโดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ 
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ
มหาชน) (สพร.) เร่ิมอบรมวนัที ่3 สงิหาคม - 8 กันยายน 2561 (เฉพาะวนัศกุร์. วนัเสาร์) 
เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 9010 ชั้น 9 อาคารนวมินทราธิราช 

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จัดงานปฐมนิเทศ หลักสูตร นักบริหาร
การพัฒนาในยุคดิจิทัล รุ่นที่ 2 (Development Administrator in Digital Era-DAD) โดย
ได้รับเกียรติจาก นางจีราวรรณ บุญเพ่ิม กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวเปิดการอบรม และ ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล คณบดี
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติ
จาก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ เรื่อง อนาคตประเทศไทย ณ 
ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี 
โดยหลักสูตรจะอบรมระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2561 - 15 ธันวาคม 2561 เฉพาะวันเสาร์ 
เวลา 10.00-16.30 น. ณ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เมื่อวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดสัมมนาผู้
บริหาร ครั้งที่ 28 ประจ�าปี 2561 ขึ้น ณ โรงแรม เดอะ ซายน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี 
โดยมีคณะผู้บริหารสถาบัน ผู้บริหารคณะ ส�านัก และหน่วยงานเข้าร่วมสัมมนา ภาย
ใต้หัวข้อ “Transformation NIDA” โดยมี รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี 
กล่าวเปิดการสัมมนา พร้อมรับฟังการบรรยาย เรื่อง “การปรับตัวของอุดมศึกษาใน
อนาคต” โดย ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ประธานคณะอนุกรรมาธิการอุดมศึกษา 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และการบรรยาย เรื่อง “แนวทางและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาและการประชุมของกรรมการ อนุกรรมการ NIDA Transformation” 
โดย คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม และ นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม กรรมการสภาสถาบัน

ปฐมนิเทศ หลักสูตร 
นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล รุ่น 2

สัมมนา
ผู้บริหารสถาบัน 
ประจำาปี 2561

ผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากน้ียังมีการจัดกิจกรรม Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ 
Transformation NIDA โดย รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ, ศ.ดร.ก�าพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ. รศ.ดร.
จิรประภา อัครบวร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับรองมาตรฐานสากล, รศ.ดร.ดนุวศิน เจริญ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ, รศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล รองคณบดี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ และ ผศ.ดร.ดาวิษา ศรีธัญรัตน์ รองคณบดี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยภายหลังการสัมมนาเสร็จ
สิ้น รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี ได้กล่าวสรุปแนวทางในการขับเคล่ือน
สถาบัน พร้อมกล่าวปิดการสัมมนาอย่างเป็นทางการ 
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เกมพฤติกรรมว่าด้วย “การโกง”
(Behavioral Game of “Cheating”)

พฤติกรรมมนุษย์นั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและหลายครั้งที่
มีความไม่เป็นเหตุเป็นผลในการตัดสินใจ ดังนั้นการ
ท�าความเข้าใจในการตัดสินใจเลือกของมนุษย์จึงไม่
สามารถใช้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์แบบดั้งเดิมมา
อธิบายได้ ยกตัวอย่างในเรื่องของการโกงและการทุจริต 
ถ้าเราต้องการศึกษาว่าท�าไมคนถึงโกง หากเราใช้การ
เก็บแบบสอบถาม โอกาสที่จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องน้อยมาก
เพราะโอกาสที่คนจะยอมรับว่าตัวเองโกงนั้นย่อมเป็นไป
ได้ยาก ดังนั้นจึงเป็นท่ีมาของการทดลองเชิงพฤติกรรม
เกิดขึ้น โดยนักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม (Behavioral 
Economist) จะยกทฤษฎีเกมที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่มีชื่อ
ว ่า “เกมความล�าบากใจของนักโทษ (Prisoner’s  
Dilemma)” มาใช้ในการศึกษา โดยเกมดังกล่าวอธิบาย
กรณีศึกษาของนักโทษสองคน โดยนักโทษดังกล่าวมี
การกระท�าความผิดร่วมกัน ซึ่งถ้าหากใครคนใดคนหนึ่ง
รับสารภาพผิด อีกคนจะได้รับโทษ ดังนั้น ทั้งคู่จึงตกลง

กันว่าถ้าต่างฝ่ายต่างจะไม่ยอมรับสารภาพ ต�ารวจย่อม
ไม่มีหลักฐานเพียงพอ และนักโทษทั้งสองก็จะได้รับการ
ปล่อยตัวเป็นอิสระ นักเรียนนักศึกษาที่ศึกษาเกมน้ีมา
ย่อมรู้ว่า ผลลัพธ์ของเกมน้ีท่ีออกมาก็คือ นักโทษท้ังสอง
คนจะเลือกที่จะสารภาพความผิด เนื่องจากเกมได้
อธิบายว่า โดยพื้นฐานของมนุษย์ย่อมมีความเห็นแก่ตน 
ดังนั้น โอกาสที่ นักโทษ ก. จะรับสารภาพว่ากระท�าผิด
เพื่อให้ตนเองได้ลดโทษ ในขณะที่นักโทษ ข. เองก็คิด
เช่นเดียวกับนักโทษ ก. ซึ่งแสดงว่า สุดท้ายนักโทษท้ัง
สองจะเลือกที่จะ “โกง” และหักหลังกันเอง ดังนั้นตาม
ทฤษฎีจึงพบว่า คนทุกคนจะเลือกที่จะโกง ถ้าเขาจะได้
รับประโยชน์จากการโกงดังกล่าว

จากงานสัมมนาของศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เรื่อง “กฎหมายและ
การโกง: การทดลองเชิงเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม” เมื่อ

บทสรุปเนื้อหาบางส่วนจากงานเสวนา “กฎหมายและ
การโกง : การทดลองเชิงเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม” 
เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ผู้ร่วมเสวนา
ประกอบด้วย รศ.ดร.ยิ่งยศ เจียรวุฑฒิ วิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล อ.ดร.ทองใหญ่ อัยยะ
วรากูล รองคณบดีฝ ่ายบริหาร คณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด�าเนิน
รายการโดย ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ ผู้อ�านวยการศูนย์
ศึ กษ า พัฒนากา ร เ ศ รษฐกิ จ  ส ถ าบั นบัณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์

คุณลักษณะที่แตกต่างกันของผู ้ทดลอง เช่น ถ้าเปิด
โอกาสให้ผู้ทดลองได้ รู้จักกันก่อน (โดยคุยกันประมาณ 
15 นาที) พบว่าอัตราการโกงจะลดลง ผู้ชายจะมีแนว
โน ้ม ในการโกงมากกว ่ าผู ้ หญิ ง  นักศึกษาสาขา
เศรษฐศาสตร์จะมีแนวโน้มที่จะโกงมากกว่านักศึกษาที่
ไม่ใช่สาขาเศรษฐศาสตร์ การเปลี่ยนชื่อเกมเป็นชื่อ Wall 
Street Game จะมีการโกงที่สูงกว่าช่ือเกมท่ีช่ือเกมที่
ชื่อว่า Community Game หรือการพยายามติดภาพที่
เป็นรูปตากับรูปดอกไม้และพบว่า การติดรูปดวงตาจะ
ท�าให้คนมีอัตราส่วนของการโกงที่ลดลง เป็นต้น

นอกจากนี้ อาจารย์ยิ่งยศยังลองจัดการฝึกอบรมทาง
ด้านจริยธรรมให้กับผู้ท�าการทดลองบางกลุ่มก่อน โดย
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ทดลองที่ผ่านการอบรมทางด้าน
จริยธรรมจะมีสัดส่วนการโกงท่ีลดลงเหลือเพียงร้อยละ 
38 ซ่ึงสูงกว่าผู้ทดลองที่ไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมที่มีระดับ
การโกงสูงถึงร้อยละ 68

นอกจากเกมความล�าบากใจของนักโทษแล้ว อาจารย์ยิ่ง
ยศยังอธิบายถึงเกมประเภทอ่ืนๆ เช่น Investment 
Game ซึ่งเป็นเกมที่ใช้วัดทั้งการโกงและการเชื่อใจ โดย
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ทดลองมีระดับของ
ความเช่ือใจ (Trust) ประมาณร้อยละ 55 ซ่ึงต�่ากว่าประ
เทศอ่ืนๆ อย่างสหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 65) เกาหลีใต้ 
(ร้อยละ 67) ญี่ปุ่น (ร้อยละ 69) และจีน (ร้อยละ 71) 
ซึ่งแน่นอนว่าระดับของความเชื่อใจนี้ก็แตกต่างตาม
คุณลักษณะของผู้ท�าการทดลองเช่นเดียวกัน เช่น ถ้าเป็น
ผู้ท�าลองที่เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันก็จะมีระดับของความ
เชื่อใจที่สูงกว่าคนละกลุ ่ม หรือถ้ามีการเล่นการซ�้าๆ 
หลายครั้ง (Repeated Game) ระดับของความเชื่อใจ
กันก็จะสูงขึ้น เป็นต้น

ผลที่พบจากงานวิจัยนี้ท�าให ้ เราสามารถเข ้าใจถึง
พฤติกรรมและระดับของการโกงของคนไทยมากข้ึนโดย
ใช้ผลศึกษาจากการทดลองผ่านห้องแลป ซึ่งแน่นอนว่า
จะเป็นประโยชน์ต ่อผู ้ก�าหนดนโยบายในการออก
กฎหมายหรือมาตรการแก้โกงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ติดตามความเคลื่อนไหวงานวิชาการด้านพัฒนาการ
เศรษฐกจิ ได้ที่ www.facebook.com/CDESNIDA
Email: cdes.nida@gmail.com โทร 027273644 

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคมที่
ผ่านมา ได้รับเกียรติจากรอง
ศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งยศ เจียร
วุฑฒิ จากวิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดลซ่ึงได ้ใช ้
แ น ว ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า แ บ บ
เศรษฐศาสตร์การทดลอง (Ex-
perimental Economics) 
โดยท�าการทดลองโดยให ้ผู ้
ทดลองที่เป็นนักศึกษา (และ
ไม่มีใครรู้จักกันมาก่อน) ท�าการ
สุ่มจับคู่เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรม
ของการโกงและทรยศในรูป
แบบของเกมความล�าบากใจ
ของนัก โทษ (Pr i soner’s  
Dilemma) ดังกล่าว ผลการ
ทดลองพบว่า ผู้ท�าการทดลอง
คนไทยมีการโกงอยู่ที่ประมาณ
ร้อยละ 52.5 - 65 ซึ่งแตกต่าง
จากดุลยภาพตามทฤษฎีที่ทุก
คนจะต่างรับสารภาพหรือจะ
ต้องจะโกงเพ่ือให ้ตนเองได ้
ประโยชน์ทั้งหมด 100%

นอกจากนั้น อาจารย์ยิ่งยศยัง
ได ้ ลองท� าการทดลอง โดย
พ ย า ย า ม เ ป รี ย บ เ ที ย บ
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NIDA เยือน   
Hochschule Bremen 
สหพันธรัฐเยอรมนี

เมื่อวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2561 ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
กจิการนานาชาต,ิ ผศ.ดร.วพุิธ อ่องสกลุ คณบดคีณะบริหารธรุกจิ, รศ.ดร.ดนวุศนิ เจรญิ 
รองคณบดฝ่ีายวชิาการ คณะบริหารธรุกจิ และ รศ.ดร.กาญจ์นภา อมรชักลุ ผู้อ�านวยการ
หลักสูตร คณะสถิติประยุกต์ เดินทางเยือน International Graduate Center (IGC), 
Hochschule Bremen สหพันธรัฐเยอรมนี เพื่อพบปะหารือกับ Prof. Dr.rer.pol. 
Karin Luckey อธิการบดีของ Hochschule Bremen และ Prof. Dr. Frank Giesa 
คณบดี International MBA ถึงความร่วมมือในอนาคตระหว่างสองสถาบัน และหา
แนวทางสร้างกิจกรรมความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์
ระหว่างกัน ณ เมืองเบรเมน สหพันธรัฐเยอรมนี 

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2561 รศ. ดร. ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี 
ผู้บริหารสถาบัน พร้อมด้วยคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เดินทาง
ไปเยือนมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา อย่างเป็นทางการ เพื่อลงนามบันทึกข้อ
ตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน กับ Indiana University และ
เข้าร่วมหารือข้อตกลงความร่วมมือกับผู้บริหารของ 1) Northwestern University 
2) DePaul University 3) University of Chicago และ 4) University of  
Wisconsin ในการนี ้ผูบ้ริหาร คณาจารย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีข่อง Indiana University, 
Northwestern University, DePaul University, University of Chicago และ 
University of Wisconsin ร่วมให้การต้อนรับ และน�าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยด้วย 

NIDA & IU MoU   
พร้อมเยือนมหาวิทยาลัยอีก 

4 แห่งในสหรัฐอเมริกา

Indiana University

Northwestern University

DePaul University University of Chicago University of Wisconsin
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ผู้บริหารสถาบันฯ แสดงความยินดี 
แก่นักศึกษาที่ได้รับทุน HES ประจำาปี 2561

เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี, รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองศาสตราจารย์ 
ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้พูดคุยและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาของสถาบันฯ 
ที่ได้รับทุน Huayu Enrichment Scholarship ประจ�าปี 2561 เพื่อไปศึกษาภาษาจีน ณ สถาบันภาษา

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู ้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและกิจกรรมเพ่ือสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และเครือข่าย
มหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University of Thailand) จ�านวน 
22 สถาบัน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่องการลดขยะพลาสติกในร้านสะดวก

กลุ่มงานกิจการนานาชาติ จัดโครงการ NIDA Summer Camp ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ  
“Economic Development Versus Sustainable Development” ระหว่างวัน
ที่ 11 - 20 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ มีนักศึกษา
ชาวต่างชาติและชาวไทยเข้าร่วมโครงการ รวม 93 คน จาก 21 ประเทศ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่าง
ประเทศ และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบันให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ 
วันเปิดโครงการฯ คณะผู้บริหารสถาบันได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และรับประทาน
อาหารค�่าร่วมกับผู้แทนจากสถานทูต พร้อมทั้งชมการแสดงวัฒนธรรมของนักศึกษา
จากนานาประเทศ สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก โดย

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นางสาวฐานิสร พันธุ์ครุฑ นักศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาบริหารงานยุติธรรมทางอาญา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ที่จะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Graduate 
Student Exchange ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างเป็น
ทางการ โดยได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารสถาบันฯ เพื่อรับโอวาทก่อนออกเดินทางไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ใน
การนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะ
กุล ได้ให้การต้อนรับ ให้โอวาท และแสดงความยินดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติด้วย 

NIDA ร่วมลงนาม MOU่ 
ลดขยะพลาสติกในร้านสะดวกซ้ือ 7-11

NIDA 
Summer Camp ครั้งที่ 7

พิธีแสดงความยินดีแก่ นางสาวฐานิสร พันธุ์ครุฑ 
นักศึกษาจะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยอินเดียน่า

ซื้อ ในมหาวิทยาลัยทุกแห่ง กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) เพื่อด�าเนิน
การลดขยะพลาสติกแบบคร้ังเดียวทิ้ง ในร้าน 7-11 ในมหาวิทยาลัย เพื่อก้าว
สู ่มหาวิทยาลัยไทยปลอดขยะพลาสติกให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ข ้อที่  12 คือการบริโภคอย่างรับผิดชอบ (Responsible  
Consumption) ของสหประชาชาติ ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักด์ิ  
ตึกโดม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

กิจกรรมต่างๆ ของโครงการประกอบด้วยการจัดบรรยายแนวทางด้านการพัฒนาทาง
ด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ห้องเรียนภาษาไทยเบื้องต้น กิจกรรมสันทนาการ 
และทัศนศึกษาเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โครงการส่วน
พระองค์สวนจิตรลดา และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมทั้งศึกษาดูงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืนในจังหวัดนครนายก และจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ของมหาวิทยาลยัในสาธารณรฐัจนี (ไต้หวัน) เป็นเวลา 3 เดอืน ได้แก่ นายกล้าณรงค์ มาเนยีม นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท คณะพฒันาการเศรษฐกจิ ซึง่จะเดนิทางไปเรยีน ณ Chung 
Yuan Christian University ในเดือนกันยายน 2561 และ ม.ล.กติกา สุขสวัสดิ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จะเดินทางไปเรียน ณ National Chengchi 
University ในเดือนมีนาคม 2562 
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คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการสนับสนุนกิจกรรม
การเข้าสู่มาตรฐานสากล ครั้งที่ 2

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(NIDA) จัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมการเข้าสู่มาตรฐานสากล คร้ังที่ 2 เพ่ือเป็นการ
ระดมความคิดเห็นในการน�าพาหลักสูตรของคณะสู่เกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA ระหว่าง
วันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

รศ.นเรศร์ เกษะประกร คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
จัดการประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือเสริมสร้าง
สิทธิมนุษยชน กับคณะกรรมการสิทธิมนุษชนแห่งชาติ โดยนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ 

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า จัดงานเสวนาวิชาการ 
เรื่อง “การสังเคราะห์บทเรียนทีมหมูป่าอะคาเดมีสู่การจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ” ผู้ร่วม
เสวนาประกอบด้วย นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธบิดกีรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื  
นาวาเอก อนนัต์ สรุาวรรณ์ ผูบ้งัคบัการกรมรบพิเศษที ่1 หน่วยบญัชาการสงครามพเิศษ
ทางเรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
นิด้า ด�าเนินการเสวนา ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล 
ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

MOU่ 
การส่งเสริมด้านสิทธิ

มนุษยชน

ประชุมหารือร่วมกับ 
กสม.

เสวนาวิชาการ 
การสังเคราะห์บทเรียนทีมหมูป่า

กรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตเิข้าร่วมประชมุในการนีด้้วย เมือ่วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2561 
ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เนื่องในวันสถาปนาองค์กร กสม. ครบรอบ 17 ปี ได้จัด
ให้มีการเสวนา เร่ือง โรดแมป: สิทธิมนุษยชนบนเส้น
ทางประชาธิปไตย และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ
การส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชน โดย รศ.นเรศร์ เกษะ
ประกร คณบดีคณะนิติศาสตร ์  สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ

กับอีก 4 สถาบัน ได้แก่ ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะ
นิติศาสตร ์  จุุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลัย และคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 
กรกฎาคม 2561 ณ ห้องเสวนา ส�านักงานคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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Indiana University (IU) เยือนสถาบันฯ

ผู้บริหารสถาบันร่วมงาน
China-ASEAN Development and 

Governance Forum

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 Mr. Timothy L. Smith, Director of International 
Relations and Business Development, Institute for International Business, Kelly 
School of Business จาก Indiana University, Bloomington (IUB) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการ เพื่อหารือกับผู้บริหารของ
สถาบันฯ เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ กับผู้บริหารคณะ ในการนี้  รองศาสตราจารย์ 
ดร.ไพบูลย์ ภูริเวทย์ คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ์ สุนทรายุทธ รองคณบดี วิทยาลัย
นานาชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม คณบดี คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ พร้อม
ด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับด้วย 

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนอืและคณะ ให้เกียรตมิาเยีย่มเยอืนและหารอืทางวิชาการกบั ศาสตราจารย์ 

รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อ
สังคม เป็นผู้แทนสถาบัน เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม “China-ASEAN Develop-
ment and Governance Forum” ครั้งที่ 1 ณ เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ระหว่างวันที่ 24 - 27 สิงหาคม 2561 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 Mr. Charles Chaw, Managing Director น�าทีมคณะ
ผู้บริหารจาก China Knowledge (Shanghai) Co. Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน 
เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการเพื่อหารือกับผู ้
บริหารของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน 
ในการนี้ ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม คณบดี อ.ดร.ศรัณย์ ศานติศาสน์ และ อ.ดร.อัธกฤตย์ 

China Knowledge 
(Shanghai) Co., Ltd. 
เยือนสถาบันฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
เยือนสถาบันฯ

เทพมงคล คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ 
ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่ง Mr. Charles Chaw และคณะได้จัดบรรยายพิเศษ เร่ือง ตลาด
การเงินในสาธารณรัฐประชาชนจีนและโอกาสการได้รับทุนฝึกงาน ณ นครเซ่ียงไฮ้ ให้
แก่นักศึกษาของสถาบันด้วย 

ดร.บรรเจดิ สงิคะเนต ิอดตีคณบดคีณะนติศิาสตร์ สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์ ใน
วนัองัคารที ่3 กรกฎาคม 2561 ณ คณะนติศิาสตร์ สถาบนับัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
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คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอแสดงความยินดี
แก่ นายธันวา ถนอมเกียรติ นักศึกษาเก่าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ใน
โอกาสผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการฯ พ.ศ. 2560 
(สนามใหญ่) และผ่านการสอบข้อเขียนเพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการใน
ต�าแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ. 2561 (สนามเล็ก) 

แสดงความยินดี
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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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