


“นิด้า” กับความสำาเร็จในการ 
“พัฒนาคุณภาพจากภายใน” สู่การรับรอง 

“คุณภาพระดับสากล”

จากการที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้วางระบบการประกัน
คุณภาพภายในด้วยการใช้เกณฑ์คุณภาพระดับสากลในการขับเคลื่อนคุณภาพ ตั้งแต่
ปี 2557 จนปัจจุบันนิด้าเป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพสากลจาก 3 เกณฑ์คุณภาพ คือ AACSB TedQual และ AUN-QA 
นับเป็นก้าวย่างท่ีส�าคัญท่ีในการยกระดับสู่ความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนท่ีได้
มาตรฐานสากล ส่งผลประโยชน์ต่อผู้เรียนให้ได้รับความรู้ที่มีมาตรฐานสากล สามารถ
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ น�าไปสู่การพัฒนาตน สังคม ประเทศชาติต่อไปในอนาคต

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
กล่าวว่า “ความส�าคัญจริงๆ ของการได้มีซึ่งคุณภาพการศึกษาระดับโลก อาจไม่ได้
ข้ึนอยู่กับการจัดล�าดับมหาวิทยาลัยอย่างเดียว แม้ว่าสถาบันการศึกษาท่ัวโลกจะให้
ความส�าคัญกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย หรือ QS World University Ranking 
ซึ่งมีมหาวิทยาลัยชั้นน�าระดับโลกเข้าร่วมกว่า 900 แห่ง การจัดอันดับเป็นผลการ
ส�ารวจความเห็นโดยคะแนนร ้อยละ 40 มาจากความเห็นของนักวิชาการ  

(Academic Reputation) อีกร้อยละ 10 มาจากความเห็นของนายจ้างหรือ 
ผู ้ประกอบการ (Employer Reputation) ซึ่งเห็นได้ว่าการพิจารณาผลการ 
จัดอันดับครึ่งหนึ่งมาจากการรับรู้ของคนสองกลุ่มน้ี ส่วนเกณฑ์เร่ืองการเรียนการ
สอนพิจารณาโดยดูตัวเลขสัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา (Faculty/Student 
Ratio) นอกจากน้ี การพิจารณาผลงานด้านการวิจัยก็เป็นการพิจารณาจากการ
อ้างอิงผลงานต่ออาจารย์ (Citations per faculty) ซึ่งเหมาะสมกับมหาวิทยาลัย
ที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์มากกว่าสังคมศาสตร์ เนื่องจากสามารถน�าผลงานวิจัย
ไปต่อยอดได้ ส่วนความเป็นนานาชาตินั้น มีการใช้เกณฑ์พิจารณาจากอัตราส่วน
ของนักศึกษาและอาจารย์ต่างชาติอีกร้อยละ ดังนั้นการใช้เกณฑ์ Ranking จึงอาจ
ไม่ใช่เคร่ืองชี้วัดที่เหมาะสมในการน�ามาใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินคุณภาพของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์”

“ตั้งแต่ปี 2557 นิด้าได้วางระบบการประกันคุณภาพภายในด้วยการใช้เกณฑ์
คุณภาพระดับสากลในการขับเคลื่อนคุณภาพ ซ่ีงสอดคล้องกับปรัชญาการบริหาร
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สถาบันเรื่อง WISDOM for Change และหลักการทรงงานของรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงก่อ
ตั้งนิด้า เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาสถาบันจึงเป็นไปในแนวทางของการ 
ระเบิดจากภายใน ท�าให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของสถาบัน  
ซึ่งนิด้าใช้แนวทางการการเสริมสร้างกระบวนการคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) 
การบริหารจัดการด้วยข้อมูล (Management By Fact) สู ่การด�าเนินงานตาม
กระบวนการ PDCA (Plan Do Check Act) ถือเป็นสิ่งส�าคัญที่ท�าให้บุคลากร และ
องค์กรยุคใหม่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นลักษณะเดียวกัน ท�าให้ปัจจุบันนิด้า
เป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทยท่ีมีหลักสูตรท่ีได้รับการรับรอง
คุณภาพสากลจาก 3 เกณฑ์คุณภาพ คือ AACSB TedQual และ AUN-QA รวม
จ�านวน 10 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 24 หรือ 1 ใน 4 ของหลักสูตรทั้งหมด 41 
หลักสูตร รวมถึงการน�าเกณฑ์ ISO ในการพัฒนาระบบงานสนับสนุนที่ส�าคัญทุก
ระบบ ซึ่งปัจจุบัน สถาบันมี 3 หน่วยงานที่ได้รับ ISO9001:2015 

AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of 
Business) 

ให้การรับรองต้ังแต่ปี 2556 โดยรับรองคุณภาพของคณะบริหารธุรกิจ ครอบคลุม
ทุกหลักสูตร จ�านวน 4 หลักสูตร คือ

 -  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

 -  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการลงทุนและการจัดการความ 
  เสี่ยงทางการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)

โดยสถาบันที่ได้รับการรับรองจาก AACSB มีเพียงร้อยละ 5 ของสถาบันการศึกษา
ทั่วโลกที่ได้รับการรับรองนี้ และ โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจภาษาไทยของ
นิด้าถือเป็นแห่งแรกที่ได้รับการรับรองจาก AACSB

TedQual (Tourism Education Quality)

ให้การรับรองหลักสูตรของคณะการจัดการการท่องเที่ยว ทุกหลักสูตร จ�านวน 2 
หลักสูตร คือ

 -  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบ 
  บูรณาการ
 -  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบ 
  บูรณาการ

ซึง่เป็นการรบัรองหลกัสตูรมาตรฐานสากลทางการท่องเทีย่ว จากองค์การการท่องเทีย่ว
โลก (UNWTO: World Tourism Organization) โดยได้รับรองมาตรฐานหลักสูตรทั้ง
ปริญญาโทและปริญญาเอกเป็นแห่งแรกของประเทศไทย

AUN-QA (ASEAN University Network – Quality Assurance) 

ให้การรับรองหลักสูตร จ�านวน 4 หลักสูตร ใน 3 คณะ คือ

 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (หลักสูตรนานาชาติ)

 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ : หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์และการบริหาร

 คณะสถิติประยุกต ์ : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ในส่วนการพัฒนากระบวนงานสนับสนุนที่ส�าคัญ สถาบันมีกระบวนการของ 4 หน่วย
งานที่ได้รับการรับรอง ISO9001:2015 Quality management คือ ส�านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส�านักวิจัย กองบริหารทรัพยากรบุคคล และกองบริการ 
การศึกษา 

NIDA
NEWS

3



NIDA
NEWS

4





นิด้า
การเลือกตั้ง 2562

การเลือกต้ังท่ีจะเกิดขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภาย
ใต้ตามรัฐธรรมนูญ 2560 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่
พระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
(พ.ร.ป.) สองฉบับสุดท้ายลงราชกิจจานุเบกษา คือ พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พ.ศ. 2561 และ พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 
(ส.ว.) พ.ศ. 2561

ดังนั้น ศูนย์ส�ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึง
ได้จัดท�าโครงการ การเลือกตั้ง 2562 เพื่อส�ารวจ เผยแพร่ และสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ให้กับประชาชน ในการเตรียม
ตัวไปเลือกตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  เพื่อส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยว
กับความรู้ ความเข้าใจ การเลือกตั้ง 2562 และเพื่อคาดการณ์คะแนนเสียงของ
ประชาชนของผู้ที่จะได้ด�ารงต�าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ภายใต้การเลือกตั้ง
ระบบจัดสรรปันส่วนผสม รวมทั้งเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่โพล เกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง 2562 ของศูนย์ส�ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” และสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ 

ส�าหรับวิธีด�าเนินการ นิด้าโพลจะท�าการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
โพลประจ�าสัปดาห์ ด้วยวิธีการจัดท�าโพล จ�านวน 10 ครั้ง  การจัดเสวนา การเลือก
ตั้ง 2562 จ�านวน 3 ครั้ง  การส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโพลส�าหรับ
การจัดเสวนา จ�านวน 3 ครั้ง และส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโพ
ลการเลือกตั้ง 2562 ด้วยวิธีการจัดท�าโพล (Poll) จ�านวน 3 ครั้ง การจัดท�าโพล 
(Poll) จะครอบคลุมในประเด็นเนื้อหาและหัวข้อต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 
อาทิ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง นโยบายของพรรคการเมืองในการ
หาเสียง เศรษฐกิจ ผลกระทบโซเชียลมีเดีย หรืออนาคตประเทศไทยหลังการ 

เลือกตั้ง เป็นต้น ส�ารวจกลุ่มประชาชนผู้มีสัญชาติไทย ที่มีอายุไม่ต�่ากว่า 18 ปี 
บริบูรณ์ ทั่วประเทศ 

การก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการส�ารวจครั้งนี้ เน่ืองจากทราบจ�านวนประชากร
ที่แน่นอน จึงเลือกก�าหนดขนาดตัวอย่างขั้นต�่า โดยใช้ตารางส�าเร็จรูปของ ทาโร ยา
มาเน่ (Yamane) ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 % และค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิด
ขึ้นได้ ไม่เกินร้อยละ 3 หรือ 0.03 ดังนี้ 

   - โพลประจ�าสัปดาห์ จ�านวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง (ต่อการจัดท�าโพล 1 ครั้ง)

   - โพลเสวนา จ�านวน 2,500 หน่วยตัวอย่าง (ต่อการจัดท�าโพล 1 ครั้ง)

   - โพลการเลือกตั้ง 2562 จ�านวน 2,500 หน่วยตัวอย่าง (จ�านวน 2 คร้ัง) และ  
   จ�านวน 10,000 หน่วยตัวอย่าง (จ�านวน 1 ครั้ง)

 ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย วิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Telephone 
Interview) จากประชากรเป้าหมาย ตามขอบเขตเนื้อหาการส�ารวจที่ได้ก�าหนดไว้ 
ท�าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS For Windows) และ
เลือกใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นสถิติเบ้ืองต้นในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ แจกแจงความถี่ (Frequency-Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ระยะเวลาในการด�าเนินการ ระหว่างพฤศจิกายน 2561 - มีนาคม 2562

ผลการส�ารวจจะถูกน�ามาวิเคราะห์ผล หรือคาดการณ์คะแนนเสียงของประชาชนของ
ผู้ที่จะได้ด�ารงต�าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ภายใต้การเลือกตั้งระบบจัดสรร 
ปันส่วนผสม 
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“นางสาวเมทยา ปรียานนท์” 
จากนักศึกษา ป.เอก และพิธีกรมืออาชีพ...

สู่ภารกิจตัวแทนเยาวชนไทย 
ในโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ 

The Ship for Southeast Asian and Japanese 
Youth Program (SSEAYP) ประจำาปี 2561

หลายท่านอาจจะคุ้นหู หรือเคยได้ยินกันมาบ้างแล้ว ส�าหรับโครงการเรือเยาวชนเอเชีย
อาคเนย์ โครงการแลกเปลีย่นเยาวชนร่วมกนัระหว่างประเทศญีปุ่น่และประเทศสมาชกิ
อาเซียน ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ โดยโครงการนี้
ได้ผลิตเยาวชนซ่ึงกลายมาเป็นก�าลังส�าคัญในการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่าง
ประเทศญีปุ่น่และอาเซยีนมาต้ังแต่เริม่ด�าเนนิโครงการในปี พ.ศ. 2516 ปัจจุบนัโครงการ
เรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ได้จัดข้ึนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 45 โดยในปีนี้เยาวชนกว่าสาม
ร้อยคนจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศสมาชิกอาเซียน รวม 11 ประเทศ จะได้ท�า
กิจกรรมร่วมกันเป็นเวลา 52 วัน เช่น การอภิปรายทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นปัญหาทางสังคมในภูมิภาค การแลกเปลี่ยนความสนใจ
และความเชี่ยวชาญระหว่างเยาวชน การท�ากิจกรรมสันทนาการกลุ่มย่อย การเข้าพบ
บุคคลส�าคัญของประเทศต่างๆ การท�ากิจกรรมกับเยาวชนท้องถิ่น และการเข้าพักกับ
ครอบครัวอุปถัมภ์ มีก�าหนดเดินทางจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อแวะเยือนประเทศสมาชิก
อาเซียน ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม ฟิลิปปินส์ ไทย และ เวียดนาม โดยจะมีก�าหนดเข้า
จอดเทียบท่าประเทศไทย ระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นี้

สาวสวยมากความสามารถ เมย์ - เมทยา ปรียานนท์ นักศึกษาเก่า MBA NIDA และ
ปัจจุบันเธอก�าลังศึกษาในระดับปริญญาเอก คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการ
จัดการ นิด้า เคยด�ารงต�าแหน่งประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ปัจจุบัน
เธอมีความโดดเด่น และมีความสามารถทางด้านการสื่อสารในฐานะพิธีกรมืออาชีพ 
โดยได้สั่งสมประสบการณ์การท�างานพิธีกรและผู้ด�าเนินรายการให้กับหน่วยงานภาค
รัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ รวมไปถึงงานในรูปแบบ Event มากมาย 
ด้วยใจที่รักและทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มท่ี ประกอบกับความรู้ท้ังภาคทฤษฎีและภาค
ปฏิบัติที่ได้จากการเรียนท่ีนิด้า ท�าให้เธอมองเห็นเป้าหมายในชีวิตและการท�างานใน
อนาคตที่ชัดเจนยิ่งข้ึน 

“ จบ ป.เอก แล้วเมย์อยากไปเป็นอาจารย์ที่บ้านเกิด เมย์รักการ
พูด ชอบสื่อสาร มีความสุขเวลาที่เราพูดแล้วมีคนต้ังใจฟัง ยิ้ม
ให้เรา เข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสาร ”

ในวันน้ีเธอมีอีกหน่ึงบทบาท ซึ่งถือเป็นภารกิจส�าคัญในฐานะตัวแทนเยาวชนไทย ที่
ได้ผ่านการคัดเลือกในประเภทตัวแทนจังหวัด (จ.จันทบุรี) เพื่อเข้าร่วมในโครงการเรือ
เยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจ�าปี 2561 วันนี้เธอได้มาเปิดเผยถึงเรื่องราว และความ
ประทับใจที่ก�าลังจะเกิดขึ้นบนเรือเดินทะเลล�าใหญ่สัญชาติญี่ปุ่น ที่มีชื่อว่า NIPPON 
MARU ให้เราได้ฟังกันค่ะ

ทราบข่าวเกี่ยวกับโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์จากท่ีไหน?

“เมย์เคยได้ยินชื่อโครงการน้ีมานานแล้วค่ะ ส่วนหน่ึงคือเมย์เคยเป็นประธานสภาเด็ก
และเยาวชนจังหวัดจันทบุรีมาก่อน ก็พอจะคุ้นหูกับชื่อโครงการเรือเยาวชนเอเชีย
อาคเนย์มาก่อนแล้ว แต่ตอนนั้นด้วยความที่เราเรียนอยู่ด้วย แล้วโครงการนี้ต้องออก
ไปใช้ชีวิตบนเรือเกือบ 2 เดือน เลยตัดสินใจพับโครงการไว้ก่อน”

ท�าไมเลือกมาสมัครในปี 2561 ?

“เมย์จะบอกว่า โครงการนี้เขารับเยาวชนตั้งแต่อายุ 18-30 ปี แล้วคือปีนี้เมย์อายุ 29 
แล้ว เป็นปีสุดท้ายท่ีจะมีสิทธิ์สมัคร ประจวบเหมาะกับมีเพื่อนของเมย์เข้ามา Print 
ใบสมัครโครงการนี้ที่ห ้องพอดี เลยคิดว่าอยากลองดูซักตั้ง อยากพิสูจน์ตัวเอง  
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ด้วยความที่เรากลัวเรื่องภาษามาตลอดเราเลยไม่กล้า แต่นี่จะเป็นปีสุดท้ายแล้ว ถ้าไม่
ท�าตอนนี้ เราก็คงต้องอยู่กับความกลัวไปตลอดชีวิต ตอนสัมภาษณ์มีกรรมการถาม
เมย์ว่า ท�าไมมาเอาป่านนี้ ก็เลยบอกกรรมการไปว่า แค่หนูมาสมัคร หนูก็รู้สึกว่าหนู
ชนะใจตัวเองแล้ว ด้วยความที่เมย์เป็นเด็กต่างจังหวัด มันมีก�าแพงท่ีเรารู้สึกว่าเรากลัว 
เราไม่เก่ง เลยคิดว่าถ้าเรามีโอกาสได้เข้าโครงการ ได้ไปสัมผัสประสบการณ์ตรงนั้น 
วันหนึ่งถ้าเรากลับไปสอนหนังสือเด็กต่างจังหวัด เราก็คงพูดได้เต็มปากว่า เด็กต่าง
จังหวัดอย่างเราก็สู้คนอื่นได้นะ พอประกาศผลมาแล้วว่าติดก็รู้สึกตื่นเต้น ดีใจและ
ภูมิใจ เหมือนมันได้ทลายก�าแพงความกลัวในใจเราไปได้”

บทบาทท่ีต้องรับผิดชอบบนเรือ?

“ส�าหรับบทบาทหน้าท่ีของเมย์บนเรือ หลักๆคือเมย์ได้รับเลือกให้เป็น Head ดูแลใน
เรื่องของการแสดงประจ�าชาติหรือ National Presentation ซึ่งต้องบอกว่าเป็นงาน
หนัก และต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกๆคนในทีม เพราะการแสดงไม่ใช่แค่ 3-5 นาที 
แต่เป็น 75 นาที เสมือนละครเวทีเรื่องหนึ่งเลยค่ะ แล้วกฎคือต้องให้ทุกคนได้มีบทบาท 
มีส่วนร่วมในการแสดง ต้องมีการเตรียมตัว ต้องซักซ้อมกันค่อนข้างหนักตั้งแต่ก่อน
ขึ้นเรือ ซึ่งกิจกรรมบนเรือจริงๆเยอะมากค่ะ ทั้งกิจกรรมหลักๆ เช่น การสัมมนา
วิชาการ Discussion Group การแสดงประจ�าชาติ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมย่อยอื่นๆ
อีก เช่น การจัดเทศกาลงานวัด การนวดแผนไทย ดนตรีไทย อาหารไทย ซึ่งอีก 10 
ประเทศ เขาก็จะมีการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้วัฒนธรรมให้เราได้เข้าไปมีส่วน
ร่วมเหมือนกันค่ะ”

กิจกรรมทางด้านวิชาการ? 

“อย่างทีเ่มย์บอกว่ากจิกรรมบนเรอืค่อนข้างเยอะค่ะ ดโูปรแกรมแล้วเราแทบจะไม่ได้อยู่
ว่างๆ เลย โครงการนีไ้ม่ใช่แค่ให้เราไปใช้ชวีติบนเรอื แลกเปล่ียนวฒันธรรมกบัเพ่ือนๆ อกี
หลายประเทศเท่านัน้นะคะ แต่จะมีเวทีการสัมมนาวิชาการ การระดมสมอง การ Discus-
sion ซึง่เมย์เลอืก Discussion Group ในหวัข้อ Media and Information เพราะรู้สกึ
ว่าตรงกบัความชอบและดเูป็นตัวตนเรามากทีสุ่ด ซึง่เรากต้็องมาดวู่าสถานการณ์ปัจจบุนั 
Media and Information ในประเทศไทยเราเป็นอย่างไร แนวโน้มในอนาคตทีจ่ะไปสูย่คุ
ดจิทิลัมนัมคีวามเสีย่ง ปัญหาอปุสรรค หรอืผลกระทบอะไรบ้าง และเราในฐานะตวัแทน
เยาวชน เราจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา หรอืพฒันาประเทศในด้านนีไ้ด้อย่างไร 
อนันีก้ค็อืโจทย์ท่ีเราจะต้องไปร่วม Discussion กนับนเรอืค่ะ”

ฟังดูเหมือนภารกิจน้ีค่อนข้างหนัก?

“ต้องบอกว่ากิจกรรมและการใช้ชีวิตบนเรือ ทุกอย่างมันมีระบบ มีระเบียบ ที่หลายสิ่ง
ที่เราต้องจัดการ ต้อง Manage เองทั้งหมด เราต้องมีการวางแผน ซักซ้อม และเตรียม
การมาเป็นอย่างดีตั้งแต่ก่อนขึ้นเรือ ไม่ใช่พอถึงเวลาก็ลากกระเป่าลงเรือสวยๆอย่างที่
หลายคนเข้าใจ โชคดีที่ก่อนลงเรือ ทางโครงการจะมีการเข้าค่าย เป็นเวลา 13 วัน ซึ่งจะ
มรีุน่พีโ่ครงการเรอืปีก่อนๆ กลบัมาช่วยแชร์ประสบการณ์ แนะแนว และส่งต่องานให้กบั
รุ่นน้อง ซึ่งเมย์ว่ามันได้ประโยชน์ ทุกคนน่ารักและอบอุ่นมากค่ะ” 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้?

“แน่นอนว่าเราจะได้เพ่ือน ได้มิตรภาพดีๆ และท่ีส�าคัญคือประสบการณ์การใช้ชีวิต 
การปรับตัวในการอยู่ร่วมกันกับคนต่างเชื้อชาติ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม สิ่งที่ได้เมย์
เชื่อว่ามันจะคุ้มค่า เพราะมันคือประสบการณ์ที่ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน และหาไม่ได้
ง่ายๆจากที่ไหน ตลอดระยะเวลาที่อยู่บนเรือ เมย์เชื่อว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างรอ
ให้เราได้เรียนรู้อีกมากค่ะ”

หลังกลับจากลงเรือแล้วต้องท�าอะไรอีกบ้าง?

“หลังกลับมาจากโครงการเรือฯ แล้ว พวกเราทั้ง 28 คน ต้องมาท�า Project เพื่อสังคม
หนึ่งโครงการ ซึ่งรุ่นพี่ปีก่อนๆก็จะมีไปสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆ บ้าง ปีนี้เราก็ก�า
ลังคุยๆกันอยู่ว่าอาจจะจัดเป็นมินิมาราธอนการกุศล ซึ่งในทีมก็ก�าลังโหวตกันอยู่ค่ะ
ว่าจะจัดกิจกรรมไปในทิศทางไหนดี”

จาก ป.โท MBA สู่ ป.เอก นิเทศ นิด้า และเป้าหมายในอนาคต?

“เมย์มองว่า ชีวิตเมย์เหมือนเป็นเป็ด ที่สามารถท�าอะไรได้หลายๆอย่าง แต่ไม่ได้เป็น 
expert ในทุกๆเรื่อง เมย์รู้สึกแฮปปี้ที่มาเลือกเรียนที่นิด้า แฮปปี้ที่ได้เรียน MBA 
Marketing มันให้อะไรมากกว่าในบทเรียน ความรู้ที่ได้มันสามารถใช้คิดวิเคราะห์ได้
ในชีวิตจริง ในโลกธุรกิจจริงๆ คุณสามารถวางแผนชีวิตการเงินของคุณเองได้เลย พอ
เราได้กลยุทธ์ทางด้าน Marketing ตรงนั้นแล้ว เราก็มาต่อยอดกับศาสตร์ทางด้านการ
สื่อสาร ด้วยความที่เมย์รักในการพูดการเป็นพิธีกรอยู่แล้ว เลยเป็นที่มาของการเรียน
ต่อ ป.เอก ที่คณะนิเทศศาสตร์ฯ นิด้า ซึ่งพอเราได้เรียนรู้ทั้งสองศาสตร์นี้แล้ว เราเข้าใจ
เลยว่ามันสามารถน�ามาต่อยอด มาบูรณาการร่วมกันได้ และเมย์เช่ือว่าสุดท้ายแล้ว 
ถึงแม้การเรียน ป.เอก ทางด้านนิเทศศาสตร์ จะเป็นบันไดที่ทั้งไกล และยากที่จะปีน
ไปถึง แต่เมย์เชื่อว่าบันไดนี้จะสามารถพาเมย์ไปสู่ชีวิตที่มั่นคง และเป็นชีวิตที่เมย์มอง
แล้วว่าเราจะมีความสุข นั่นก็คือการได้ไปท�างานทางสายวิชาการ ได้ไปเป็นอาจารย์
สอนหนังสือตามที่เราหวังไว้” 
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H.E. Mr. Philippe Kridelka เอกอัครราชทูต
ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ประจำาประเทศไทย   
เดินทางเยือนสถาบัน

Postgraduate College of Administration 
(STIA) Bina Taruna Gorontalo 
เยือนสถาบัน

คณาจารย์ และนักศึกษาจาก 
Tribhuvan University ประเทศเนปาล   

เยือนสถาบัน

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 H.E. Mr. Philippe Kridelka เอกอัครราชทูตราช
อาณาจักรเบลเยี่ยม ประจ�าประเทศไทย พร้อมด้วย Mr. Idesbald van der Gracht 
ต�าแหน่ง Counsellor, Mr. Marc Devriendt ต�าแหน่ง Trade Commissioner in 
Thailand and Cambodia และ Prof. Dr. Ludo Cuyvers, Centre for ASEAN 
Studies, University of Antwerp ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ได้เดินทางเยือนสถาบัน
เพ่ือพบปะกับคณะผู้บริหารและสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 
2 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ โดยมี รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์, รศ.ดร.ระวีวรรณ 
เอ้ือพันธ์วิริยะกุล, รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา, ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์  และ 
ศ.ดร.ก�าพล ปัญญาโกเมศ ให้การต้อนรับพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการสร้าง
ความร่วมมือ และเลี้ยงรับรองอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม 805 ชั้น 8 อาคารนราธิป
พงศ์ประพันธ์ 

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา จ�านวน 49 คน จาก 
Postgraduate College of Administration (STIA) Bina Taruna Gorontalo 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพ่ือเดินทางมาเยือนสถาบัน และร่วมหารือความร่วมมือ 
ทางวิชาการ พร้อมท้ังฟังบรรยายข้อมูลของคณะและหลักสูตรนานาชาติของ 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ในการน้ี รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ คณบดีคณะ
รัฐประศาสนศาสตร์ เจ้าหน้าที่คณะ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วม
ให้การต้อนรับ หารือความร่วมมือทางวิชาการ บรรยายข้อมูลคณะ และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา(หลักสูตรนานาชาติ) พร้อมทั้ง
น�าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายในสถาบันฯ ด้วย 

เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล, รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี, 
รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และเจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานกิจการ
นานาชาติ ให้การต้อนรับ Professor Dr. Tek Nath Dhakal, Head of Department 
of Public Administration จาก Tribhuvan University ประเทศเนปาล และ
นักศึกษาระดับปริญญาโทด้านรัฐประศาสนศาสตร์ จาก Tribhuvan University 
ประเทศเนปาล จ�านวน 16 คน ท่ีเดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เพื่อฟังการบรรยายด้าน Local Governance จากอาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
และเยี่ยมชมห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ พิพิธภัณฑ์ของสถาบัน และส�านัก 
บรรณสารการพัฒนา 
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ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ 
บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์

บรรยายพิเศษ วิชากฎหมาย

“ดีเอสไอ” จับมือ “นิด้าโพล” 
สำารวจความเชื่อมั่นของสาธารณชน

ที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ

คณะนิติศาสตร์ สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดการเรยีนการสอนหลักสูตร
ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิากฎหมายเพือ่การบรหิาร ภาคพเิศษ วิชากฎหมายเกีย่ว
กบัการบรหิารราชการแผ่นดิน โดยได้รบัเกียรตจิาก ศาสตราจารย์พเิศษธงทอง จันทรางศุ 
กรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ที่ปรึกษาอธิการบดีสถาบันบัณฑิต
พฒันบรหิารศาสตร์และอาจารย์พเิศษของคณะนติศิาสตร์ เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “การ
ปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 
- 12.00 น. ณ ห้อง 6007 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

คณะนติศิาสตร์ สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิากฎหมายเพ่ือการบริหาร ภาคพเิศษ วิชากฎหมายเก่ียว
กับการจัดซื้อจัดจ้างและการท�าสัญญาของภาครัฐ โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.ประสาท  
พงษ์สุวรรณ์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด บรรยายในหัวข้อ “พื้นฐานของกฎหมายและ
คดีปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการท�าสัญญาของภาครัฐ” ในวันที่ 27 - 28 
ตุลาคม 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมมือกับศูนย์ส�ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ส�ารวจความ
เชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
และน�าเสนอผลการส�ารวจเม่ือวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องบีบี 202 โรงแรมเซ็น
ทรา บายเซน็ทารา ศูนย์ราชการและคอนแวนชนัเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรงุเทพมหานคร 
โดยพันต�ารวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธาน และ
ทีมคณะที่ปรึกษาด�าเนินโครงการประกอบด้วย อ.ดร.วัชรชัย จิรจินดากุล รองคณะบดี 
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิติศาสตร์ ผศ.ดร.ณพงศ์ นพเกตุ ผู้อ�านวยการศูนย์

ส�ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” และนางสาวกัลยา มะโนนึก รองผู้อ�านวยการศูนย์
ส�ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”ร่วมน�าเสนอผลการส�ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ
ความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาปรับปรุงการด�าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้มีความเหมาะสม 
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการอ�านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน 
ต่อไป 
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คณะนิติศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่ ดร.สุชาดา เรืองแสงทองกุล นักศึกษาเก่า
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ในโอกาสผ่านการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็น
ข้าราชการตุลาการในต�าแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามจิ๋ว) ประจ�าปี พ.ศ. 2561 
ซึ่ง ดร.สุชาดา เรืองแสงทองกุล เป็นนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถสูง โดย
ได้รับรางวัลมากมาย อาทิ ได้รับทุนสนับสนุนการท�าวิทยานิพนธ์ จากส�านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเย่ียม การประกวดวิทยานิพนธ์เครือข่าย
พัฒนบริหารศาสตร์ 

CONGRATULATIONS
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February 2019

Suchmos



ตราสัญลักษณ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

จําหน่ายเข็มกลัดที่ระลึก

บาท
กลุ่มงานส่ือสารองค์การและกิจกรรมเพ่ือสังคม

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่

ชั้น G อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า *** รายได้จากการจำหน่ายนำเข้ากองทุนนิด้าพัฒนาสนับสนุนการพัฒนาสถาบันในด้านต่างๆ
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมการวิจัยการเรียนและการสอนของสถาบัน ***
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