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       นับต้ังแต่ผูบ้รหิารสถาบนัชุดใหม่
เข้ามาดำารงตำาแหนง่ต้ังแต่วันท่ี 25 ธนัวาคม 2564 
ได้แสดงวิสั ยทัศน์ ด้ วยการนำ าพา “นิ ด้า” พลิก
โฉมสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นและ
ก้าวย่างท่ีสำาคัญของประชาคมนิด้า ท้ั งในระดับ
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์
เก่า ท่ีจะเข้ามามสี่วนร่วมและเป็นพลังสำาคัญในการ
ขับเคล่ือนสถาบันไปสู่การเป็น “สถาบนัสรา้งสรรค์
ปัญญาของสังคม และสร้างผู้ นำาเพื่ อไปสู่ การ
พฒันาท่ียั่งยนืในระดับสากล” 

จากผลการดำาเนนิงานในรอบ 6 เดือนท่ีผา่นมาได้มี
การพัฒนาสถาบันอย่างต่อเนื่อง อาทิ งานวิจัยและ
บริการวิชาการ  งานวิชาการและกิจการนานาชาติ  
งานแผนและชุ มชนสั มพั นธ์   และงานด้ านการ
บริหารและเทคโนโลยีดิจิทัล ดังท่ีผู้บริหารสถาบัน
ได้แถลงผลงานเมื่อวันท่ี 4 สิงหาคม 2565 ท่ีผา่นมา 
ซึ่ งหลายงานประสบความสำาเร็จ  มีผลงานเป็น
รูปธรรม เหน็อนาคตอย่างชัดเจน

หลังจากนั้ นได้กล่าวถึง “NIDA for All >> ก้าว
ต่อไปของนิด้า” ในด้านต่าง ๆ และความท้าทาย
ท่ีจะต้องฝ่าฟัน เพื่ อให้ประชาคมทราบทิศทางใน
อนาคต ความสำาเร็จท่ีเกิดขึ้นดังกล่าวไม่ใช่ผลงาน
ของคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ  หากแต่เกิดจากพลัง
ความร่วมมอืของพวกเราทุกคนท่ีทุ่มเทแรงกาย แรง
ใจ สติปัญญาความสามารถ เพื่ อให้สถาบันมีความ
พัฒนาก้าวหนา้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

ในโอกาสนี้  ขอขอบพระคุณท่านกรรมการสภา
สถาบัน ท่ีปรึกษา ทีมงาน หนว่ยงาน คณะ คณาจารย์ 
นักศึกษา และศิษย์เก่าท่ีร่วมกันสนับสนุนและช่วย
กันขับเคล่ือน และเป็นส่วนหนึ่ งของความสำาเร็จ
ร่วมกันในครั้งนี้

สวัสดีประชาคมชาวนิด้าทุกท่านค่ะ

from the
M E S S A G E

P R E S I D E N T

ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรตัน์

อธิการบดี
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     นับต้ังแต่ผู้บริหารสถาบันชุดใหม่ ได้ดำารงตำาแหน่ง
เมื่ อ วั นท่ี  25 ธั นวาคม 2564  ศาสตราจารย์  ดร.
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ ได้เสนอสภาสถาบันแต่งต้ั งและ
มอบหมายงานให้รองอธิการบดีรับผิดชอบเป็น 4 ด้าน 
ดังนี้  ศาสตราจารย์ ดร. วิสาขา ภู่ จินดา รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  รองศาสตราจารย์  ดร. 
สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการ
นานาชาติ   รองศาสตราจารย์  ดร. อมรรัตน์  อภินันท์
มหกุล  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและชุมชนสัมพันธ์ 
และ ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ดร. สุ เทพ ทองงาม รอง
อธิการบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยี ดิ จิ ทัล  ซ่ึ งผล
การดำาเนินงานในแต่ละด้านได้มีการพัฒนาอย่างต่อ
เนื่ องดังท่ีผู้บริหารสถาบันได้แถลงผลงานครบรอบ 6 
เดือนในวันท่ี 4 สิงหาคม 2565 ท่ีห้องประชุมจีระ บุญ
มาก อาคารสยามบรมราชกุมารี  และมีการถ่ายทอด
ทางออนไลน์ด้วย โดยสรุปผลงานท่ีสำาคัญได้ดังนี้
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     เป็นพระมหากรุณาธคิุณอย่างหาท่ีสุดมไิด้ท่ีสมเด็จ
พระกนิษฐาธิ ราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้มพีระราชดำาริเรื่องโครงการ
ความร่วมมือศึกษาวิจัยเก่ียวกับวิทยาศาสตร์ขั้ วโลก
กับ Polar Research Institute of China เพ่ือให้นัก
วิจัย อาจารย์ นักศึกษา ได้มีโอกาสเพ่ิมพูนความรู้
และประสบการณ์ท า ง วิ ช า ก า ร ใ น ด้ า น ดั ง ก ล่ า ว   
โดยมีการลงนามในบันทึกทำ าความเข้ าใจ (MOU) 
ร่วมกันระหว่างสำานักงานพัฒนาวิ ทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยบูรพา  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แหง่ชาติ  มรีะยะเวลา 5 ปี  
ในวันท่ี 19 สิงหาคม 2565 ณ พระราชวังสระปทุม  
ท้ั งนี้ โดยนั กวิ จั ยของสถาบั นท่ี เข้ าร่ วมในโครงการ 
คือ ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์  คณะพัฒนา
สังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร  โอกาสท่ีอาจารย์ของ
สถาบันได้ร่วมงานวิจัยกับคณาจารย์จากสถาบันในต่าง
ประเทศท่ีมีชื่อเสียงจะช่วยยกระดับศักยภาพของสถาบัน
ในการวิจัยขึ้นสู่เวทีสากล

1.2  การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ   ซึ่ งเป็ นการจั ดการประชุ มระดั บชาติ 
นานาชาติ และกรณศีกึษาไว้รวมกัน ในหวัข้อ “Turning 
Challenges into Opportunities: Working toward 
SDGs, BCG and Inclusive Growth in the Global 
Economy” จัดวันท่ี 18-19 สิงหาคม  2565
โดยรูปแบบ Virtual Conference 

วันแรก เป็นเรื่ องเกี่ ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่ งยื น (SDGs)  โดยมี ผู้ ประสานงาน UN ประจำ า
ประเทศไทย Ms.Gita Sabharwal ให้ เกียรติมาเป็น 
Keynote Speaker ในงานประชุ มครั้ งนี้  นอกจาก
นี้ ยังมีท่านเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำานาจเต็มของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำาประเทศไทย H.E.Dr. 
Han Zhiqiang  และผู้ อำ านวยการศูนย์ ด้ านนโยบาย
สิ่งแวดล้อม จากฟินแลนด์ Professor Dr. Eeva Furman 
ร่วมเป็น Special Guest Speaker  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ
จากมหาวิ ทยาลั ยในประเทศเกาหลี  สหรั ฐอเมริ กา 
มาเลเซีย และเลขาธิการ ก.พ. นายปิยะวัฒน์ ศิวรักษ์ 
ร่วมเป็น Panelist  สำาหรับช่วงบ่ายเป็นการนำาเสนอผล
งานทางวิชาการในสาขาต่าง ๆ

1.1 การทำา MOU กับมลูนิธิสารสนเทศตามพระราชดำาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
และ Polar Research Institute of China 

1. ด้านการวิจัย
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วันทีส่องเป็นเรื่องเกีย่วกับเศรษฐกิจชวีภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวยีน และเศรษฐกิจสเีขยีว (Bio-Circular-Green 
Economy - BCG) โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ใหเ้กียรติเป็น Keynote Speaker  สำาหรับ 
Plenary Speaker ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สนทิ 
อักษรแก้ว  ประธานกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหง่ชาติ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธกิารคณะ
กรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
ผูบ้ริหารระดับสูงจากบริษัท สยามซีเมนต์ กรุ๊ป จำากัด 
(มหาชน)  บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ดร.ปรียานุช
ธรรมปิ ยา จากศู นย์ ศึ กษาการพั ฒนาท่ี ยั่ งยื นและ
เศรษฐกิจพอเพียง    นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเสวนาในด้าน
สิ่งแวดล้อม  สังคม และบริหารจัดการ โดยคณาจารย์ของ
สถาบัน  ในช่วงบ่ายเป็นการนำาเสนอผลงานทางวิชาการ
และกรณีศกึษา

1.3 การจัดทำายุทธศาสตร์วิจัยของสถาบัน จัดต้ัง
คณะทำางานเพื่อจัดทำาแผนยุทธศาสตร์การวิจัย 5 ปี (พ.ศ. 
2566 - 2570) มีการจัดเสวนาแลกเปล่ียนการอภิปราย
แนวทางการจัดทำาร่างยุทธศาสตร์การวิจัย โดยมท่ีีปรึกษา
คณะทำางาน คือ ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว  ประธานสภา
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ   ศ.ดร.เทิดชาย
ช่วยบำารุง และ รศ.ดร.อมรรัตน์  อภินันท์มหกุล รอง
อธิการบดีฝ่ายวางแผนและชุมชนสัมพันธ์ โดย ศ.ดร.
วิสาขา ภู่จินดา รองอธกิารบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
ประธานคณะทำางาน  ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำาเนินการ

1.4 การสังเคราะห์และจัดอันดับการพัฒนาเพื่ อ
ความยั่งยืนของสถาบัน เป็นโครงการท่ีผูบ้ริหารสถาบัน
ริเริ่มขึ้นเนื่องจากการพัฒนาท่ียั่งยืนถือเป็นหัวใจสำาคัญ
ของสถาบัน  ซึ่งควรรวบรวมและทำาการสังเคราะห์เพ่ือ
เผยแพร่ผลงานซึ่งอยู่ในรูปของโครงการวิจัย
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การบริการวิชาการ หลักสูตรการเรียนการสอน รวมท้ัง
นโยบายหรือระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในรอบสองปีท่ี
ผ่านมา  เพื่ อนำามาใช้ในการสังเคราะห์ โดยเฉพาะใน
โครงการหรือเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับเป้าหมายท่ีสำาคัญของ
การพัฒนาท่ียั่ งยืนเพ่ือลงในนิตยสาร NIDA Impacts 
และจัดทำารายงานสรุปเพ่ือนำาเสนอในการจัดอันดับ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ( I m p a c t  R a n k i n g )  โ ด ย  T i m e s
Higher Education  โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาท่ียั่งยืน
และเศรษฐกิจพอเพียง (ศยพ.) จะเป็น hub ในการ
รวบรวมข้อมูล  ส่วนสำานักวิจัยทำาหน้าท่ีสังเคราะห์เพื่ อ
ลงใน NIDA Impact และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันจัดทำา
รายงาน

1.5  การเผยแพร่ผลงานวิชาการ สำานักวิ จัยได้ จัด
กิจกรรม NIDA Academic Forum 3 ครั้ง โดยได้รับเกียรติ
จากผู้ทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอกสถาบันมาร่วม
แสดงปาฐกถาและเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่  1) การ
สร้างความย่ังยืนทางเศรษฐกิจต่อแรงงานท่ีเคล่ือนย้าย
กลับสู่ท้องถ่ินในภาคธุรกิจท่องเท่ียวและบริการภายใต้
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  2) แนวคิดการปรับโครงสร้าง
ภาษีสรรพสามิตน้ำามันเช้ือเพลิงบนพื้นฐานปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ 3) Travel Tech and the
Future of Smart Tourism  “โครงการการพั ฒนา
ศกัยภาพชุมชนนวัตกรรมและระบบนเิวศเมอืง”  

นอกจากนี้  สำ านักวิ จัยได้ร่ วมแสดงผลงานวิ จัยของ
คณาจารย์ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 
(Thailand Research Expo 2022)” จัดโดยสำานักงาน
การวิจัยแหง่ชาติ (วช.)  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพฯ  
โดยมีคณาจารย์และนักวิชาการของสถาบันหลายท่านได้
ส่งผลงงานเข้าร่วมการจัดแสดงในครั้งนีด้้วย
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1.6  วารสารวิชาการ จากผลการประเมนิการปรับกลุ่ม
คุณภาพวารสารท่ีอยู่ในฐานข้อมลู TCI รอบท่ี 4 ครั้งท่ี 3 
(2565-2567) สถาบันมวีารสารท่ีได้รับการยกระดับเข้าสู่
กลุ่ม TCI 1 ได้แก่  วารสารคณะรัฐประศาสนศาสตร์   
วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์และองค์การ  วารสาร
ไทยการวิจัย  วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม และวารสาร
นิด้าภาษาและการสื่อสาร และมีวารสารท่ียังคงอยู่กลุ่ม 
TCI 2 คงเดิมคือ NIDA Case Research Journal 

1.7  ระบบนิเวศของการทำาวิจัย

1) จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์  (IRB) ศนูย์ประสาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิ จัยในมนุษย์  ได้ จัด
ทำาร่างประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   
เรื่ อง โครงการวิ จัยในมนุษย์ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ 
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ท่ีต้องขอรับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์ พ.ศ. 
2565 ตามคำาแนะนำาของ ศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐพงษ์ 
ทองภั กดี  กรรมการสภาสถาบั นเพื่ อให้ เกิ ดความ
ชัดเจนในการดำาเนินงาน นอกจากนี้ สำานักวิจัยได้จัด
เตรียมพื้นท่ีใหม่เพ่ือรองรับการรวมศูนย์จริยธรรมฯ ไว้
ภายใต้โครงสร้างของสำานักวิจัย  รวมท้ังได้เรียนเชิญ 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ธรีะพันธ ์ เหลืองทองคำา ซึ่งเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภาวิชาการของสถาบัน อดีต
ประธานคณะกรรมการ IRB จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มาเป็นท่ีปรึกษาคณะทำางานปรับระบบและกลไกการ
ทำางานของ IRB ใหม้คีวามคล่องตัว มปีระสิทธภิาพ ตลอด
จนเอ้ืออำานวยต่อการทำาวิจัยใหกั้บคณาจารย์ นกัวิจัยและ
นกัศกึษามากยิ่งขึ้น

2) การจัดเวทีหารือและการพัฒนาข้อเสนอโครงการ
วิจัย  ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่ จินดา รองอธิการบดี
ฝ่ ายวิ จั ยและบริ การวิ ชาการ และคณาจารย์ ร่ วม
หารือกับหน่ วยงานซ่ึ งเป็นแหล่งทุน ประกอบด้วย 
สำานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)   สำานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิ จัย
และนวั ตกรรม (สกสว.)  สำ านั กงานพั ฒนาการวิ จั ย
การเกษตร (องค์การมหาชน)   การประปานครหลวง  
สถาบั น วิ จั ยระบบสาธารณสุ ข  และสำ านั กงาน
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิ จัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 
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3) การส่ งเสริ มประเภททุ นวิ จั ยใหม่   สำ านั กวิ จั ย
ได้ กำ าหนดให้ มี ทุ นสำ าหรั บการวิ จั ยเพิ่ มขึ้ น 3 ทุ น
ได้ แก่  1) ทุ นรางวั ลพี่ เ ล้ี ยงส่ งเสริ มการตี พิ มพ์
ระดั บนานาชาติ   (Top up เพิ่ มเติ มจากทุ นรางวั ล
ตี พิ มพ์ ในวารสารระดั บนานาชาติ ) วงเงิ นไม่ เกิ น 
60,000 บาท 2)  ทุ นสนั บสนุ นโครงการวิ จั ยจาก
ความร่ วมมื อภายนอก (Matching Fund) วงเงิ น
ไม่ เกิ น 500,000 บาท  และ3) ทุ นรางวั ลการเขี ยน
ข้ อเสนอโครงการวิ จั ยแบบบู รณาการ (Integra-
tion) เหมาจ่ ายไม่ เกิ น 200,000 บาท

4) การส่งเสริมระบบนิเวศและระบบพี่ เลี้ยงการวิจัย  

สำานักวิจัยได้มีการการจัดอบรมการเขียนกรณีศึกษาการ

ตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 1   เรื่อง “Trans-

forming Online Teaching with Case Pedagogy: Har-

nessing Technology for Higher-order Learning” ซึ่ง

ได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิชิต  ชัยดรุณ  Senior Lecturer & 

Director of Graduate Programmes by Coursework, 

Department of Communications and New Media, 

The National University of Singapore เป็นผูบ้รรยาย 

เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565  
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2.1  การทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
กับสำ านักงบประมาณ  ศาสตราจารย์  ดร.ทิพวรรณ
หล่ อสุ วรรณรั ตน์  อธิ การบดี สถาบั นบั ณฑิ ตพั ฒน
บริหารศาสตร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ เรื่อง “การประเมินความพร้อมและพัฒนา
บุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการขอรับ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำาปี ร่วมกับ นายเฉลิมพล
เพ็ญสูตร ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ เมื่ อวันท่ี 22 
กรกฎาคม 2565 ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร โดย
มี นายประยูร  รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน  ร่วมเป็นพยานในพิธีครั้งนี้ด้วย

2.2  สำานักสิรพิฒันา  ในรอบ 6 เดือน (มกราคม-มถิุนายน 
2565) สำานักสิริพัฒนามีจำานวนหลักสูตรฝึกอบรมท้ัง
แบบ In-House Training  และ Public Training รวม 
57 โครงการ รวมมลูค่ากว่า 17.64 ล้านบาท  สูงกว่าการ
ดำาเนนิงานท้ังปีของปี 2563 และ 2564 ท้ังในด้านจำานวน
โครงการและมลูค่าโครงการ

2.3 ศนูยบ์รกิารวิชาการ  ในรอบ 6 เดือน มโีครงการวิจัย
และโครงการท่ีปรึกษาท่ีเข้าศนูย์บริการวิชาการรวม 444 
โครงการ  รวมมลูค่า 121 ล้านบาท  

2. การบริการวิชาการ
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2.4 ศูนย์สำารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ในรอบ 
6 เดือนศูนย์สำารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ได้มีการ
สำารวจและเผยแพร่ผลโพลสาธารณะรวมกว่า 35 เรื่องท้ัง
ในมติิสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ  มติิการเมอืง  และ
โพลความร่วมมือจำานวน 5 เรื่ อง  มีการพัฒนาตัวอย่าง
หลัก (Master Sample) รวม 11,930 ตัวอย่าง  ธุรกิจ
โพลมจีำานวน 9 โครงการ ด้านมลูค่าสื่อท่ีได้รับจากการเผย
แพร่ผลโพลสาธารณะ รวมกว่า 216 ล้านบาท  นอกจาก
นี้ยังมีโครงการสำารวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่ อง 
“22 พ.ค. 2565 คนกรุงเทพฯ เลือกใครเป็นผูว่้าฯ กทม.” 
ท่ีมีสัดส่วนหรือส่วนต่างของตัวเลขความคลาดเคล่ือน
บวกลบไมเ่กินร้อยละ 3.00 ซึ่งถือว่าเป็นโพลท่ีมคีวาม
แมน่ยำามากท่ีสุด

3. ด้านวิชาการและ
    กิจการนานาชาติ

3.1  การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน   ศาสตราจารย์ 
ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์  อธิการบดีของสถาบัน 
และอธิการบดีของมหาวิทยาลัยรัฐและมหาวิทยาลัยใน
กำากับของรัฐกว่า 25 สถาบัน เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึก
ความเข้าใจการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันเมื่อวันท่ี 
13 มกราคม 2565  ซึ่งทำาใหน้กัศกึษามโีอกาสเลือกเรียน
หรือแสวงหาความรู้ตามรายวิชาท่ีตนสนใจ รวมถึงได้รับ
ประสบการณ์ท่ีหลากหลายจากมหาวิทยาลัยต่างๆ  โดย
สถาบันได้มีการประชุมหารือเพื่อจัดระบบรองรับกับการ
ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันแล้ว

3.2  หลักสูตรควบระดับปรญิญาโท  สถาบันมกีารพัฒนา
หลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา หรือ Dual de-
gree program  จำานวน 2 หลักสูตร  คือ  (1) หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์และการจัดการ
ความยั่งยืน หลักสูตรใหม ่ พ.ศ. 2564 และหลักสูตรศลิป
ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานเิทศศาสตร์และนวัตกรรม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563    (2) หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน 
หลักสูตรใหม ่ พ.ศ. 2564 และหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565
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3.3  สื่ อการเรียนการสอน   สถาบันได้มีการต้ั งคณะ
กรรมการนฤมตินวัตกรรมการเรียนการสอน (Metaversi-
ty)  เพื่อดำาเนนิการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรวม
ถึงส่ือการเรียนการสอน Metaverse ให้มีความทันสมัย
สอดคล้องกับความต้องการของนกัศกึษารุ่นใหม่

3.4   การปรับปรุงวิชาเสริมพื้ นฐานสำาหรับบัณฑิต
ศึกษา  ตามคำ าแนะนำ าของกรรมการสภาสถาบันท่ี
ต้องการให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่ อง Data 
Science มากขึ้น  จึงจะมีการปรับปรุงวิชาเสริมพ้ืนฐาน
สำาหรับบัณฑิตศกึษา โดยแทรกวิชาเรื่อง Data Science 
ลงในหลักสูตรดังกล่าว เพื่อช่วยใหน้กัศกึษาคณะต่าง ๆ มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนีดี้ขึ้น

3.5  ความรว่มมือกับสภาองค์กรของผู้บรโิภค (สอบ.)  
สถาบันได้ทำาความร่วมมือกับสภาองค์กรของผู้บริโภค 
(สอบ.) และสถาบันการศึกษาในภูมิภาค 6 สถาบัน 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัด
เวทีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการ
คุ้มครองผู้บริโภค และความร่วมมือทางวิชาการในการ
สำารวจความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อ
สภาองค์กรของผู้บริโภค ปี 2565 เมื่ อวันท่ี   3 สิงหาคม 
2565 ณ หอ้งนวัตสิกขาลัย อาคารมาลัยหวุะนนัทน ์ชั้น 5 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

3.6  กิจการนานาชาติ  
1) การเชื่ อมความสั มพั นธ์ กั บมหาวิ ทยาลั ยและ
หน่วยงานในต่างประเทศ กลุ่มงานกิจการนานาชาติได้
ประสานงานกับมหาวิทยาลัย/องค์กรระหว่างประเทศ 
เพื่อเชื่อมความสัมพันธ ์ เช่น United Nations, Indiana 
University และ Thailand Nordic Countries Innova-
tion Unit
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รวมท้ังการส่งนักศึกษามาเรียนปริญญาเอกท่ีสถาบัน  
Universitas Gadjah Mada อินโดนีเซีย (อันดับ 231 
ระดับโลก)  Huaqiao University ประเทศจีน อันดับ 400 
ด้าน Computer Science  นอกจากนี้ยังมี Universiti 
Teknologi Mara (UiTM) มาเลเซีย รวมท้ังมหาวิทยาลัย
และหนว่ยงานอ่ืน ๆ อีกหลายแหง่หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 และหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565

2)  ความรว่มมอืทางวิชาการโดยการทำา MOU/MOA มี
การหารือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศซึ่งมีชื่อเสียงระดับ
โลกเพื่อทำาความร่วมมอืทางวิชาการ  โดยมกีารลงนามใน
บันทึกความร่วมมอื MOU/MOA   อาทิ Excelia ท่ีฝรั่งเศส 
(อันดับ 61-70 ระดับโลก) ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ  
Singapore Management University (SMU) ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยท่ีมีชื่ อเสียงในด้าน Computer Sceince 
อันดับท่ี 177 ของโลก  เพ่ือจัดทำาหลักสูตรอบรมร่วม
กันกับคณะสถิติประยุกต์ ในด้าน Digital Transforma-
tion, Data Science และ Supply Chain มหาวิทยาลัย 
Communication University of China (CUC) อันดับ 
193 ของโลกในด้าน animation และอันดับ 418 ในด้าน
มัลติมีเดีย สนใจจะจัดต้ังสำานักงานของสถาบันท่ี CUC 
กรุงปักก่ิง 
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สถาบันผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำาเนนิงานของหนว่ยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 (ประเภทสถาบันอุดมศกึษา) อยู่ในลำาดับท่ี 4 จาก 
86 มหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 95.29 ระดับคะแนน AA

โดยเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมเพื่อกำาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
สถาบันท่ีชัดเจนเป็นท่ียอมรับร่วมกัน และเป็นแนวทาง
กำาหนดทิศทางการดำาเนินงานของสถาบันต่อไปใน
อนาคต 

4.1 การจัดทำาแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสถาบัน 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 – 2570)

Huaqiao University (HQU)

4. ด้านการวางแผน
    และชุมชนสัมพันธ์

4.2 การประเมินผลคณุภาพ ITA

4.3 งานด้านระดมทนุ
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สถาบันจัดต้ังกองทุน 56 บาท เพ่ือ 56 ปี นิด้า เพ่ือเชิญ
ชวนสบทบทุนสวัสดิการและกิจกรรมนกัศกึษา และร่วม
เป็นส่วนหนึ่ งในการสร้างพลังการพัฒนา สร้างความ
แข็งแกร่งจากภายในมุง่สร้างความรู้คู่คุณธรรม ผลิตผูน้ำา
การเปล่ียนแปลง ในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยผู้
บริจาคโครงการดังกล่าวสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

สถาบัน ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ดำาเนนิโครงการออมสิน
ยุวพัฒน์รักษ์ถ่ิน ปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อส่ง
เสริมศักยภาพของกลุ่มองค์กรชุมชน ในด้านการบริหาร
จัดการกลุ่มและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถเข้าสู่
ตลาด โดยท่ีผา่นมาดำาเนนิการไปแล้ว 7 ชุมชน นอกจาก
นี ้ สถาบันยังได้เข้าร่วมโครงการ U2T และผา่นเข้ารอบ
ระดับภมูภิาค จำานวน 13 ทีม

4.4 งานด้านชุมชนสมัพันธ์

4.5 งานด้านแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารหารอืรว่มลงทนุ
กับภาคเอกชน 

สถาบันดำาเนินการปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์ให้มีความน่า
สนใจ มีความทันสมัย เพิ่มช่องทางการสื่ อสารและการ
ประชาสัมพันธใ์ห้มีความหลากหลายเข้าถึงทุกกลุ่มคนใน
สังคม และในอนาคตงานด้านประชาสัมพันธ์จะดำาเนิน
การเชิงรุกและทำาการตลาดดิจิทัลมากยิ่ งขึ้น (Digital 
Marketing)

4.6 งานด้านสื่อสารองค์การ
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สถาบันได้ดำาเนินโครงการส่งเสริมสวัสดิภาพนักศึกษา
และบุคลากรกับรายการ “ดีดีท่ีนิด้า ในรูปแบบการนำา
เสนอคลิปใหค้วามรู้สั้นๆ” ซึ่งดำาเนนิการมาต้ังแต่วันท่ี 1 
มนีาคม 2565 (ออกอากาศทุกวันท่ี 1 และ 15 ของทุก
เดือน) แบ่งเป็น 2 รายการ คือ “ชวนคิด ชวนคุย” กับ “คุย
คลายเครียด” นอกจากนี ้ยังมโีครงการใหบ้ริการเข้ารับคำา
ปรึกษาสำาหรับนกัศกึษาปัจจุบัน ซึ่งดำาเนนิการมาต้ังแต่
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2565 เพื่อบริการใหค้ำาปรึกษาด้านต่าง 
ๆ อาทิ การเรียน การงานอาชีพ การเงิน ครอบครัว ความ
สัมพันธ ์อารมณ์ เป็นต้น โดยติดต่อผา่น Scan QR Code 
เพื่อลงทะเบียน หรือผา่นกลุ่มงานกิจการนกัศกึษา โทร. 
02727 3441 หรือผา่นช่องทาง Inbox facebook : NIDA 
SU

4.7 งานด้านสวัสดิการนักศกึษาและบุคลากร

สถาบันได้ดำาเนินการจัดทำาโครงสร้างองค์การของสถาบัน
ใหม่ภายในกรอบระยะเวลา 6 เดือน (นับต้ั งแต่สภา
สถาบันอนุมัติแผนการปรับปรุงโครงสร้างองค์การและ
กรอบอัตรากำาลัง) แล้วเสร็จ และท่ีประชุมสภาสถาบันได้
มมีติเหน็ชอบโครงสร้างฯ ดังกล่าวเมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม 
2565 โดยขณะนี้ สถาบันอยู่ ระหว่างการดำ าเนินการ
วิเคราะห์กรอบอัตรากำาลังตามโครงสร้างใหม่และจะแล้ว
เสร็จมผีลบังคับใช้ต้ังแต่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

5.1 งานด้านโครงสรา้งองค์การและกรอบอัตรากำาลัง

5. ด้านองค์การ
   และการบริหาร
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5.2 งานด้านระบบและข้อบังคับ

สถาบันได้ดำาเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการและคณะ
ทำางานปรับปรุงระบบงานและกฎหมายลำาดับรอง เพื่ อ
ปรับปรุงระบบงานและกฎหมายของสถาบัน ได้แก่ ข้อ
บังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบันใหม้คีวามเหมาะ
สมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งเป็นด้านต่าง 
ๆ ได้แก่ คณะกรรมการปรับปรุงระบบงานและกฎหมาย
ลำาดับรองคณะอนุกรรมการฯ ด้านการเงินและตรวจ
สอบ ด้านการศกึษาและกิจการนานาชาติ ด้านการวิจัย
และบริการวิชาการ คณะอนกุรรมการฯ ด้านการบริหาร
งานบุคคล (ต้ังคณะทำางานฯ ของบุคลากรสายสนบัสนนุ
วิชาการ/บุคลากรสายวิชาการ) และคณะทำางานพัฒนา
ระบบกฎหมายลำาดับรองภายในสถาบัน (ด้านกฎหมาย) 

5.4 งานด้านภูมิทัศน์และอ่ืน ๆ

สถาบันได้ดำาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถาบัน 
โดยได้ต้ังท่ีปรึกษาคณะทำางาน เพื่อร่วมประชุมหารือการ
ดำาเนนิการปรับปรุงภมูทัิศนต์ามบริเวณต่างๆ ของสถาบัน 
รวมถึงการลงสำารวจพื้นท่ีเพื่อให้ข้อเสนอแนะ แนวการ
แก้ไขปรับปรุงภมูทัิศนภ์ายในสถาบัน อีกท้ังมกีารติดตาม
ความก้าวหน้าการดำาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยเฉพาะ
งานเร่งด่วนเพื่อให้ทันงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ในช่วงเดือนเมษายน 2565 ท้ังนี ้ ได้รับความร่วมมอื
จากหลายฝ่าย อาทิ สวนนงนชุ สำานกัสิ่งแวดล้อม กทม. 
คณะทำางานปรับปรุงภมูทัิศน ์ สมาคมศษิย์เก่า สพบ. ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจนบุคลากรของสถาบัน

5.5 งานด้านความรว่มมือกับ กทม.

สถาบันไ ด้ ร่วมหา รือแนวทางในการนำ า พ้ืน ท่ีของ
สถาบันเข้าร่วมโครงการ “Green Bangkok 2030” กับ
กรุงเทพมหานคร ตามเจตนารมณ์ท่ีจะพัฒนาเมืองให้
เป็น GREEN BANGKOK ภายในปี ค.ศ.2030” เพื่อทำาให้
กรุงเทพฯ เป็นเมอืงสีเขียว ผลิตอากาศท่ีบริสุทธิใ์หแ้ก่คน
เมอืง สร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแ้ก่ประชาชนชาวกรุงเทพฯ 
นอกจากนี ้ ยังได้รับความอนเุคราะหร์ถกระเช้าในการเข้า
มาดำาเนินการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ภายใน NIDA ให้มีความ
สวยงามมากยิ่งขึ้น
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6. ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
6.1 คณะกรรมการยุทธศาสตรเ์ทคโนโลยดิีจิทัล

สถาบันได้ดำาเนินการแต่งต้ังท่ีปรึกษาและคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัลของสถาบัน เพื่อดำาเนนิการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัลให้บรรลุตามเป้า
หมายและนโยบายของผูบ้ริหารสถาบัน โดยสถาบันได้
เชิญผูเ้ชี่ยวชาญจากสาขาวิชาต่าง ๆ มาเป็นท่ีปรึกษา 
อาทิ ดร.สมศกัด์ิ เสกขุนทด คุณจีราวรรณ บุญเพิ่ม รศ.ดร.
วิชิต หล่อจีระชุณหก์ุล ดร.ปานระพี รพิพันธุ ์ อ.สราวุฒิ 
พันธุชงค์

6.2 Digital Transformation Plan ของสถาบนั

สถาบันได้ดำาเนนิการจัดทำาแผน Digital Transformation 
เพื่อเป็นเป้าหมายการดำาเนนิงานสู่การเป็น Digital Uni-
versity โดยสถาบันจะมกีารขับเคล่ือนแผนดังกล่าวต้ังแต่
ปี 2565 – 2568
• ปี 2565 เตรียมความพร้อมเพื่อดำาเนนิการ
• ปี 2566 ปรับภาพลักษณ์ และมุง่เนน้การสนบัสนนุ
   ผูม้สี่วนได้ส่วนเสียภายนอก
• ปี 2567 ยกระดับการบริหารจัดการภายในสู่
   Smart Service & Administration
• ปี 2568 ก้าวสู่การขับเคล่ือนองค์กรด้วยดิจิทัล

6.3 Digital Transformation

สถาบันได้ดำาเนินการจัดทำาแผน Digital Transforma-
tion เพื่อเป็นเป้าหมายการดำาเนนิงานสู่การเป็น Digital 
University โดยสถาบันจะเริ่มดำาเนนิการปรับปรุงเว็บไซต์
สถาบันให้มีความทันสมัยมากขึ้น อีกสิ่งหนึ่งท่ีสำาคัญคือ
การปรับปรุงกระบวนการรับสมัครนักศึกษาให้มีความ
คล่องตัว มปีระสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการปรับปรุง
ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของสถาบัน และการจัดอันดับ 
Webometrics Ranking ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการดึงดูด
นกัศกึษาใหม้ากขึ้น

6.4 สถาบันดำาเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราช
บัญญัติคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ 
PDPA นอกจากนี้ยังได้มีขอการรับรองมาตรฐาน ISO 
27001 ของสำานกัเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ (IDT) 
เพื่อประโยชนอั์นสูงสุดของประชาคมนด้ิา  
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