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ประวัติความเปนมา
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 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับการสถาปนาเป็น

ทางการเมื่อวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2509 โดยถือกําเนิดจากแนว       

พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ทรงสนพระทัยในเรื่องการ

พัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งในช่วงพ.ศ. 2503 ประเทศไทยต้องเผชิญกับ

ปัญหาการเปล่ียนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ

การเมืองภายในและภายนอกประเทศอย่างหนัก เป็นช่วงเวลาที่

ประเทศต้องการกําลังคนซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศ 

พระองค์ท่านทรงตระหนกัถึงภาวะขาดกาํลงัคนและทรงเห็นถงึความ

จําเป็นในการผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อนํา

วชิาความรูม้าร่วมกนัพฒันาประเทศชาตใิห้มคีวามเจรญิทดัเทยีมกบั

นานาอารยประเทศ ดังความตอนหน่ึงในพระบรมราโชวาทในพิธี

พระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 ณ สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์

 …ตามทีอ่ธิการบดกีลาวถงึการจดัต้ังสถาบันบัณฑติพฒันบรหิารศาสตรวามีความเกีย่วของ
อยูกับขาพเจาน้ัน ขอกลาวเสริมวา เดิมทีเดียวขาพเจาต้ังขอคิดเก่ียวกับการพัฒนาประเทศไววา        
ในการทําโครงการพัฒนาเศรษฐกิจตางๆ จะตองอาศัยใชขอมูลท่ีถูกตองเปนหลัก และจะตองใช               
นักสถิติท่ีมีความรูความสามารถข้ันสูงเปนผูปฏิบัติ ในประเทศไทยน้ันนักสถิติดังกลาวยังหาไดนอย 
ถาจะหาใหไดเพียงพอก็จะตองจัดสงนักสถิติออกไปศึกษา ณ ตางประเทศ ใหเขามีโอกาสเขาศึกษา 
เพิ่มเติม และนําวิชาความรูมาใชใหเปนประโยชน เม่ือไดแสดงความคิดน้ีแกนักเศรษฐกิจสําคัญ                
ของไทย คือ หมอมหลวงเดช สนิทวงศ หมอมหลวงเดช สนิทวงศ ก็สนับสนุนความคิดน้ัน ตอมา 
ขาพเจามีโอกาสไดแสดงความคิดน้ีแกนายเดวิด รอกกิเฟลเลอรอีก นายเดวิด รอกกิเฟลเลอร                   
ใหความเห็นวา นาจะใหผูเช่ียวชาญมาสํารวจภาวะเศรษฐกิจและมาทําการสอนในประเทศไทย จะได
ประโยชนย่ิงกวาสงคนออกไปตางประเทศ แลวนายเดวิด รอกกิเฟลเลอร เลือกเฟนหานักเศรษฐกิจ
และนักบริหารที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกา คือ ดอกเตอร สเตซี เมย ใหเขามาชวยเหลือ 
ดอกเตอร สเตซี เมย เขามาพบขาพเจาและมาสํารวจ แลวทํารายงานเสนอวา รัฐบาลควรจะดําเนิน
การอยางไรในการจัดตั้งสถาบันการศึกษาที่ตองการที่สุด เมื่อรัฐบาลรับไปดําเนินการ ก็ไดรับความ
รวมมือชวยเหลือจากมูลนิธิฟอรดอีกทางหน่ึง และต้ังสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรน้ีข้ึนได 
สําเร็จ เปนสถาบันการศึกษาชั้นสูง เพื่ออบรมวิชาเศรษฐกิจ ตลอดจนวิชาการบริหาร สําหรับผูที่
มีหนาที่พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ นับเปนความสําเร็จที่นายินดีอยางยิ่ง…
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 ปัจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีสถานที่ตั้งหลัก

ของสถาบันอยู่ท่ีเขตบางกะป กรุงเทพมหานคร ในเนื้อที่ 45 ไร่          

โดยเปดให้มีการเรียนการสอน 11 คณะ 1 วิทยาลัย คือ คณะ

รัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

คณะสถิติประยุกต์ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะภาษา

และการสื่อสาร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะนิติศาสตร์ คณะ

การจัดการการท่องเที่ยว คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการ

จัดการ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และวิทยาลัยนานาชาติ 

นอกจากนี้ ยังได้มีการขยายโอกาสทางการศึกษาออกไปสู่ส่วน

ภมูภิาค เพือ่เป็นการกระจายความรูแ้ละความร่วมมอืสูท้่องถิน่ โดย

สถาบันได้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทในส่วนภูมิภาค            

4 คณะ คือ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ทําการเปดสอนนอกที่ต้ัง  

5 ศูนย์ คือ จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดพิษณุโลก, 

จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี, จงัหวดัชลบรุ ีคณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดล้อม 

ได้ทาํการเปดสอนทีจั่งหวดัยะลา คณะบรหิารการพฒันาสิง่แวดล้อม 

ได้ทาํการเปดสอนทีจั่งหวัดระยอง และคณะการจดัการการท่องเทีย่ว 

ได้ทาํการเปดสอนทีจ่งัหวดัภเูกต็ สาํหรบัหน่วยงานสนบัสนนุสถาบนั 

ประกอบด้วย 5 สํานัก คือ สํานักงานอธิการบดี สํานักวิจัย สํานัก 

สิริพัฒนา สํานักบรรณสารการพัฒนา และสํานักเทคโนโลยี

สารสนเทศ



สร้างป�ญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง
(WISDOM for Change)

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ถือกําเนิดจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร           

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สถาบันจึงน้อมนําพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรม        

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระราชทานแก่บัณฑิตทั้งหลายในพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตรครั้งแรกของสถาบัน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจ โดยนํา

ความรูแ้ละคณุธรรม มาสร้างปัญญา สร้างจติสาํนกึ และความรบัผดิชอบต่อสงัคม ประเทศชาต ิเพือ่ให้เกดิการพฒันา

อย่างต่อเนือ่ง โดยมุง่เน้นการพฒันาคณุภาพการศกึษา เพือ่ยกระดบัให้เป็นสถาบนัการศึกษาของประเทศ ทีม่ศีกัยภาพ

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

 ข้อความตามพระบรมราโชวาท ซึ่งสถาบันน้อมนํามาใช้เป็นปณิธานของสถาบัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ปรัชญา

ปณิธาน

  

 …ทานท้ังหลายท่ีสําเร็จการศึกษาจากสถาบันแหงน้ี เปนผูท่ีเช่ือไดวา มีความรูความสามารถสูง จึงเปนท่ีหวัง
ของคนไทยท้ังชาติ รวมท้ังของขาพเจาดวย ท่ีจะไดอาศัยความรู ความคิด สติปญญา และความสามารถ ในอันท่ีจะ
นําพาประเทศชาติใหกาวไปสูความม่ันคง และสมบูรณพูนสุข ขอใหทานรับหนาท่ีอันมีเกียรติน้ีดวยความม่ันใจ ต้ังใจ
และบริสุทธ์ิใจ แลวรวมกันปฏิบัติหนาท่ีนอยใหญใหลุลวงไป ดวยความขยันหม่ันเพียรและดวยความสุจริต เท่ียงตรง 
ทั้งตอตนเองและตอประชาชน…
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ความเป็นสถาบัน

อุดมศึกษาชั้นนํา

ด้านการบริหาร

การพัฒนา

ความเป็นสถาบัน 

อุดมศึกษาแห่งชาติ

ความเป็นสถาบัน

ที่ได้มาตรฐานสากล

ความเป็นสถาบัน

ที่มุ่งเน้นศาสตร์ 

ด้านการเปลี่ยนแปลง 

และการพัฒนา

ความเป็นสถาบัน

ที่มีความเป็นเลิศใน 

3 ภาระกิจหลัก คือ

การจัดการเรียนการสอน 

งานด้านการวิจัย และ

บริการวิชาการ

พันธกิจ

สร้างผู้นําที่มีปัญญาคู่คุณธรรม
เพื่อพัฒนาประเทศ

สร้างเสริมค่านิยมและ
จิตสํานึก มุ่งมั่นพัฒนาประเทศ 
บนพื้นฐานความเข้มแข็งของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย

สร้างองค์ความรู้ ศึกษาวิจัย 
ด้านการบริหารการพัฒนา

สร้างเสริมการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้
คุณค่ากับการพัฒนาและการ
มีส่วนร่วมของบุคลากร

สร้างงานบริการวิชาการที่มี
คุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ

สร้างประโยชน์ให้กับสังคม
เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

วิสัยทัศน์
สถาบันชั้นนำาแห่งชาติที่สร้างผู้นำาและองค์ความรู้ในระดับสากล

เพื่อการเปลี่ยนแปลง
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W S OI D M

World Class

กําหนดทิศทาง
สู่ระดับโลก

Social 
Responsibility 

สํานึกรับผิดชอบ
ต่อสังคม

Open-

Mindedness

ยอมรับฟัง
ความคิดเห็น

ของผู้อื่น

Innovation 

สร้างสรรค์
นวัตกรรม

ให้กับสังคมไทย

Discipline 

มีระเบียบวินัย

Morality 

มีคุณธรรม

ซื่อสัตย์สุจริต
ยึดหลัก

ธรรมาภิบาล

สมรรถนะหลัก

 มีความเปนเล�ศในศาสตร์ด้านการบริหารการพัฒนา 
 ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ

ค่านิยมร่วม
WISDOM เปนคำาย่อมาจากพยัญชนะ

ตัวแรกของค่านิยมร่วมของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

6 ค่านิยมร่วม ดังนี้
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ยุทธศาสตรที่ 1
Teaching & Learning

เพิ่มขีดความสามารถในการหารายได้

ยุทธศาสตรที่ 2
Reseach

เพิ่มชื่อเสียง การยอมรับ Brand Value

ยุทธศาสตรที่ 3
Academic Services

การปฎิบัติการที่เป็นเลิศ

ยุทธศาสตรที่ 4
Asset Management

ทรัพยากรที่เป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์สถาบัน
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ศ.ดร.กําพล	ปญญาโกเมศ
อธิการบดี

ผศ.ดร.รักษพงศ	วงศาโรจน
รองอธิการบดีฝายวางแผน

รศ.ดร.จิรประภา	อัครบวร	

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝายทรัพยากรบุคคล

รศ.ดร.อัศวิน	เนตรโพธิ์แกว	

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝายสื่อสารองค์การ
และกิจการนักศึกษา 

รศ.ดร.กนกกานต	แกวนุช	

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝายกิจการนานาชาติ

 

อ.ดร.ฌานิทธิ์	สันตะพันธุ	

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝายกฎหมาย 

รศ.พ.ต.อ.ดร.ประพนธ	สหพัฒนา
รองอธิการบดีฝายบริหาร

ผศ.ดร.ณดา	จันทรสม
รองอธิการบดีฝายวิชาการ

รศ.ดร.จงสวัสดิ์	จงวัฒนผล

รองอธิการบดีฝายวิจัย
และบริการวิชาการ

คณะผู้บริหาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

(วาระการดํารงตําแหนงตั้งแต วันที่ 25 ธันวาคม 2561 - 24 ธันวาคม 2564)
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การนําองค์กรอย่างมีว�สัยทัศน์



 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ NIDA (นิด้า)        
เป็นสถาบันอุดมศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่จัด
ตัง้ขึน้ตามพระราชดํารขิองพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อป พ.ศ. 2509 
เนื่องจากทรงเห็นว่า การพัฒนาประเทศไทยในขณะนั้น มีความ
จาํเป็นทีต้่องมีบคุลากรท่ีมคีวามรูค้วามสามารถมาช่วยกนัพฒันา
ประเทศ ดังพระราชปรารภที่ว่า “ประเทศไทยมีความจําเป็นที่
ต้องผลิตผู้เชี่ยวชาญสถิติ และผู้เชี่ยวชาญในสาขาอื่น ๆ เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ” ส่งผลให้ความ  
คาดหวังของประชาชนและสังคมท่ีมีต่อบทบาทของนิด้านั้น         
สูงมาก ซึ่งตลอดระยะเวลายาวนานกว่า 50 ปที่ผ่านมา นิด้าได้
รบัการยอมรบัและมชีือ่เสยีงเป็นอนัดบัต้น ๆ  เมือ่เทยีบกบัสถาบนั
การศึกษาอื่น ๆ ในประเทศไทย สามารถผลิตนักบริหารท่ีมี
คุณภาพในสาขาต่าง ๆ ออกมารับใช้สังคมจํานวนมาก และเป็น
เสาหลักในการพัฒนาศาสตร์การบริหารของประเทศ 

 นอกจากด้านการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ ดังที่เห็นได้จาก
ทุกคณะของนิด ้าได ้รับการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาของชาติแล้ว ในด้านของบุคลากร นิด้าก็มีคณาจารย์
และบุคลากรระดับชั้นแนวหน้าของประเทศจํานวนมาก ถือเป็น
สถาบนัการศึกษาทีมี่สดัส่วนอาจารย์วฒุปิรญิญาเอก และสดัส่วน
อาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการสูงที่สุดในประเทศไทย สําหรับ
ในด้านการวิจัยและบริการวิชาการในสาขาต่าง ๆ นิด้าเองก็มี
ความเชี่ยวชาญ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับ        
สากล ซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาและกําหนดนโยบายของ
องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งมีเครือข่ายทาง
วิชาการระดับชาติและระดับสากลในหลากหลายภูมิภาคท่ัวโลก 

มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ห้องสมดุ และอาคารเรยีนทีท่นัสมยั 
มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ร่มรื่น อีกทั้งด้วยประวัติอันยาวนาน 
จึงทําให้นิด้าเป็นสถาบันที่มีเครือข่ายศิษย์เก่าที่กว้างขวางและ
เข้มแข็งที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ และอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ
ของนิด้า ก็คือ การเข้าไปมีส่วนร่วมในการเสนอทางแก้ไขปัญหา
ยามที่สังคมต้องการเสมอมา และได้ปลูกจิตสํานึกเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมเพื่อประโยชน์       
ส่วนรวมเหนอืกว่าประโยชน์ส่วนตนให้แก่นกัศกึษา บคุลากร และ
คณาจารย์ของสถาบัน 

 เปาหมายต่อไปของนิด้า คือ การก้าวไปสู ่การเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก หรือ World Class University         
ภายใต้ความพร้อมท่ีเตรียมการไว้อย่างครบถ้วนในทกุมติ ิอย่างไร
ก็ตาม การเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันนั้นรวดเร็วและรุนแรง 
อย่างมาก ดังนั้น นิด้าจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องมีการปรับตัว 
(Transform) และคณะผู้บริหารทุกท่าน จึงมีความมุ่งมั่นท่ีจะ
พัฒนานิด้าภายใต้กรอบแนวคิด “Transforming NIDA through 
Excellence, Inclusion, and Connectivity” โดยมุ่งหวังให้
นิด้าสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง เพ่ือนําไปสู่
การเตบิโตของนิด้าท่ีมัน่คงและยัง่ยนื (NIDA Sustainable Growth) 
ทัง้ในด้านความยัง่ยนืขององค์กร (Organizational Sustainability) 
ความยั่งยืนด้านการเงิน (Financial Sustainability) และความ
ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental and Social 
Sustainability) โดยผ่านเปาสัมฤทธิ์หลัก คือ ความเป็นเลิศ 
(Excellence) การมีส่วนร่วม (Inclusion) และความเชื่อมโยง 
(Connectivity) และมกีลไกเสรมิทีส่าํคัญในการส่งเสรมิการบรรลุ      
เปาสมัฤทธิดั์งกล่าว คือ การปรับระบบผลตอบแทนและแรงจงูใจ 
(Incentive Alignment) ของบคุลากรนด้ิา เพือ่ให้บคุลากรทกุคน 
ร่วมแรงร่วมใจกันขับเคลื่อนนิด้าไปในทิศทางตามยุทธศาสตร์  
และเปาหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงการปฏิบัติตามปรัชญาของนิด้าที่ว่า 
“สร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Wisdom for Change)”          

อนัจะทาํให้นด้ิาสามารถบรรลุ
ภารกิจสมดังเจตนารมณ์ของ  
ล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 รวมทั้งมี
บทบาทในการสร ้ า งการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นตามที่
ประชาชนและสังคมได ้ ต้ัง       
ความหวังไว้ 

Transforming NIDA through Excellence,
Inclusion and Connectivity

GUR 2562
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การดําเนินภารกิจของสถาบัน



ด้านการศึกษา
หน่วยงานที่ทำาหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 11 คณะ

และ 1 วิทยาลัย ประกอบด้วย

รัฐประศาสนศาสตร

บริหารธุรกิจ

คณะสถิติประยุกต

การจัดการการทองเที่ยว

พัฒนาทรัพยากรมนุษย

นิติศาสตร

พัฒนาการเศรษฐกิจ

คณะ

วิทยาลัย

นิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ

บริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม

พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

ภาษาและการสื่อสาร

วิทยาลัยนานาชาติ

GUR 2562
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การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 ในปการศึกษา 2562 มีหลักสูตรที่เปดสอนทั้งสิ้น 48 

หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรปริญญาเอก 18 หลักสูตร เป็น

หลักสูตรภาษาไทย 8 หลักสูตร หลักสูตรนานาชาติ 10 หลักสูตร 

และหลักสูตรปริญญาโท 30 หลักสูตร เป็นหลักสูตรภาษาไทย 

24 หลักสูตร หลักสูตรนานาชาติ 6 หลักสูตร

 รายชื่อหลักสูตรที่ได ้รับการรับรองสู ่มาตรฐานสากล               

มีจํานวน 18 หลักสูตรจากทั้งหมด 48 หลักสูตร ดังนี้

• Doctor of Philosophy Program in Integrated Tourism Management
• Master of Arts Program in Integrated Tourism and Hospitality Management  • Master of Arts Program in Integrated Tourism and Hospitality Management  

Tourism Education Quality (TedQual)

• Doctor of Philosophy Program in Business Administration (International Program)
• Master of Business Administration Program
• Master of Business Administration Program (International Program)
• Master of Science Program in Financial Investment and Risk Management (International Program) 

• Research Center (สํานักวิจัย)
• Information Technology Center (สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ)
• Human Resource Management Division (กองบริหารทรัพยากรบุคคล)
• Educational Service Division (กองบริการการศึกษา)

• Master of Public Administration Program
• Master of Economics Program in Economics and Management
• Master of Science Program in Logistics Management
• Master of Science Program in Information Technology Management
• Doctor of Philosophy Program in Human Resource and Organization Development (International Program) 
• Master of Science Program in Human Resource and Organization Development
• Doctor of Laws Program
• Master of Arts Program in Communication and Innovation
• Doctor of Philosophy Program in Environmental Management
• Master of Science Program in Environmental Management
• Master of Management Program (International Program) 

Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)

International Organization for Standardization
(ISO9001:2015 Quality Management)

ASEAN University Network - Quality Assurance (AUN-QA)

GUR 2019
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ป�จจัยสนับสนุนการศึกษา

1

3

6

2

4

ทุนการศึกษา

• ทุนส่งเสริมการศึกษาระดับ
 ปริญญาโท-เอก 
• ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา
• ทุนช่วยเหลือการศึกษา
• ทุนเรียนดี
• ทุนสนับสนุนการวิจัย

การให้บริการด้านสุขภาพ

• การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
 โดยพยาบาล 
• การตรวจรักษาโดยแพทย์  
 ด้านอายุรกรรม/ 
 ด้านจิตเวช

ส��งอำานวยความสะดวก

• ศูนย์อาหาร ร้านค้าและเครื่องดื่ม
• ร้านสะดวกซื้อ
• ร้านจําหน่ายสินค้า
• ระบบเครือข่าย Internet 
• บริการเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi)
• ไปรษณีย์
• ธนาคาร/ ตู้ ATM

ศูนย์การเรียนรู้

• หอสมุดสุขุม นวพันธ์/ 
 ห้องสมุด อาเซียน ถนัดคอมันตร์/  
 NIDA MUSEUM
• ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
• NIDA Mobile Application
• ศูนย์หนังสือ
• ชมรมต่าง ๆ

สถานที่ออกกำาลังกาย

• สนามแบดมินตัน /
 บาสเกตบอล
• ห้องฟตเนส

5 หอประชุมเฉล�มพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

• สถานที่พักผ่อนที่ร่มรื่น
• กล้องวงจรปด CCTV
• อาคารที่จอดรถ 
• หอพักนักศึกษา

GUR 2562
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ศูนย์บริการวิชาการ

สำานักส�ริพัฒนา

สำานักวิจัย

ศูนย์บริการวิชาการ

บริการงานวิจัย บริการที่ปรึกษา บริการอื่นๆ

ฝกอบรมเฉพาะ
หนวยงาน

(In-houseTraining)

ฝกอบรมแก
บุคคลทั่วไป

(Public Training)

ฝกอบรมเฉพาะทาง
(Specialized 

Training)

ฝกอบรมนานาชาติ	
(International 

Training)

บริการวิชาการ
แกสังคม

(Public Academic 
Training Service)

ผลิตผลงาน
วิจัยทางดาน

พัฒนบริหารศาสตร

ประสานงานสงเสริม
และสนับสนุนงาน
วิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน

ปฏิบัติภารกิจตาม
นโยบายที่ไดรับมอบ
หมายที่เกี่ยวของกับ

งานวิจัย

เปนสํานักงาน
เลขานุการของคณะ
กรรมการกองทุน
วิจัยของสถาบัน

จัดทําวารสารทาง
วิชาการของสถาบัน	

รวมทั้งสงเสริม
สนับสนุนการจัด
ทําวารสารภายใน

สถาบัน

บริการวิชาการ	
การเผยแพรขอมูล
ขาวสารผลงานวิจัย	
และงานวิชาการอื่น

ที่เกี่ยวของ

ศูนย์สำารวจ
ความคิดเห็นนิด้าโพล

ใหคําปรึกษาทาง
ดานงานวิจัยเชิง

สํารวจ

บริการเก็บรวบรวม
ขอมูลงานวิจัยภาค
สนามทั่วประเทศ

บริการบันทึก	
ประมวลผล	และ

วิเคราะหขอมูลงาน
วิจัยเชิงสํารวจ

บริการเก็บรวบรวม
ขอมูลงานวิจัย

ทางโทรศัพทดวย
หนวยตัวอยาง

หลักครอบคลุมทั่ว
ประเทศ

ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการสู่สังคม

ศูนย์ฝกอบรม
(Training Center)

ส่งเสริมและดำาเนินการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์

ศูนย์สำารวจ
ความคิดเห็น

GUR 2019
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กิจกรรมการบริการวิชาการ 

ศูนย์สาธารณ
ประโยชน์และ
ประชาสังคม

ศูนยขอมูล
ทางกิจกรรม

สาธารณประโยชน
และประชาสังคม

สงเสริมใหประชาชน
เขาใจ	สนับสนุน	และ
มีสวนรวมในกิจกรรม
สาธารณประโยชนและ

ประชาสังคม

บริการวิชาการ	เชน	
การฝกอบรม	การจัด
สัมมนา	การประชุม	
การใหคําแนะนํา

ปรึกษาแกภาคประชา
สังคม

ประสานกิจกรรมและ
โครงการดานกิจกรรม
สาธารณประโยชน	และ
ประชาสังคมในประเทศ

และตางประเทศ

สถาบัน คณะ สํานัก จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจําทุกป

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดการประชุมวิชาการในวัน

คล้ายวันสถาปนาสถาบัน ครบรอบ 53 ป ในหัวข้อเรื่อง “เปลี่ยนโฉม

ประเทศไทย ให้ก้าวไกลอย่างมั่นคง (Thailand Transformation for 

Sustainable Growth)” ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรม
สาธารณประโยชน์และประชาสังคม
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การสร้างเคร�อข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

ความร่วมมือ

ด้านการวิจัย

ความร่วมมือ

ด้านวิชาการ

• การเสริมสร้างและส่งเสริมการกําหนดนโยบายและ

กฎหมายสําหรับการปฏิบัติตามข ้อกําหนดของ

อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ และวิธีการจัดการรีไซเคิล

โลหะอย่างเหมาะสม ระหว่างคณะพฒันาสงัคมและสิง่

แวดล้อม (ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์) ร่วมกับ องค์การ

พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) 

ออสเตรีย

• REPESEA Assessing and Improving Research 

Performance at South East Asian Universities 

ระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ (รศ.ดร.อาวีวรรณ ปัญญา

โกเมศ และ ผศ.ดร.สิทธิ์ สุนทรายุทธ) 

• คณาจารย์เข้าร่วมประชมุ/นาํเสนอผลงานวชิาการ/รบั

เชญิเป็นผูบ้รรยาย จํานวนการเข้าร่วมมากกว่า 30 ครัง้

• สถาบัน/คณะ/วิทยาลัย ทําความร่วมมือทางด้าน

วิชาการกบัมหาวิทยาลยัต่างประเทศ จาํนวนกจิกรรม

ที่เข้าร่วมมากกว่า 34 กิจกรรม

การสร้างเคร�อข่ายความร่วมมือ
กับองค์กรภายนอกในระดับชาติและนานาชาติ
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การสร้างเคร�อข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษา
และองค์การต่าง ๆ ภายในประเทศ

สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์ (นด้ิา) และสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั (สจล.) จดักจิกรรม Open 

House หลักสูตรร่วม (ตรีควบโท) ในสาขาวิศวกรรมการเงิน เพื่อเจาะลึกรายละเอียดหลักสูตร เปดเส้นทางอาชีพด้านฟนเทค 

(เทคโนโลยี ทางการเงิน) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562

คณะบริหารธุรกิจ ได้ร่วมมือกับบริษัท SIAM ICO บริษัทที่

ปรึกษาและออกแบบการพัฒนาธุรกิจและการลงทุนด้าน

ดิจิทัล โดยกําหนดเปดหลักสูตรพิเศษ Blockchain for 

Enterprise Transformation เพ่ือให้ความรู้และพัฒนา           

ผูบ้รหิารขององค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชนทีมี่ความตัง้ใจ หรอื

สนใจท่ีจะพัฒนากลยุทธ์ด้านดิจิทัลให้กับองค์กร โดยอาศัย

เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นกลไกสําคัญ

ผศ.ดร.ณดา จนัทร์สม รองอธิการบดฝีายวิชาการ ร่วมลงนาม

บนัทึกข้อตกลงความร่วมมอื กับธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) กรมการค้า       

ต่างประเทศ พร้อมกับ 3 สถาบนัการศกึษา ได้แก่ มหาวิทยาลยั

สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี ใน “โครงการ SME D Scaleup 

Society” ปันสตาร์ท อัพเอสเอ็มอีไทยโกอินเตอร์ เพื่อสร้าง

เครือข่ายระบบการศึกษา ยกระดับและส่งเสริมเทคโนโลยี 

นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลให้กลุ่มสตาร์ทอัพ และเอสเอ็มอี          

ได้แจ้งเกิดและขยายกิจการทางธุรกิจไปสู่เวทีสากล เมื่อวันที่ 

18 กุมภาพันธ์ 2562 
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การสร้างเคร�อข่ายกับศิษย์เก่า

รวมพลศษิย์เก่านด้ิา ส.ว. 46 คน และ ส.ส. 59 คน สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ จดัปาฐกถา “นด้ิากบัการพฒันาประเทศไทย

อย่างยัง่ยนื” โดยองค์ปาฐกถาคือ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร นายจรุนิทร์ ลกัษณวิศษิฎ์ รองนายกรฐัมนตร ีและ

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณิชย์ พลเอก อนพุงษ์ เผ่าจนิดา รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย นายอตุตม สาวนายน รฐัมนตรว่ีาการ 

กระทรวงการคลัง

สมาคมนัก ศึกษาเก ่ าสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมงานกฐิน

พระราชทาน ประจําป  2562         

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 256 ณ  

วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร 

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

ร้านกาชาดนิด้า ป62 Nida for the Thai Red Cross Fair
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ผลลัพธ์ของสถาบัน



จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษา

ปริญญาโท ภาคปกติ  624 คน
ปริญญาโท ภาคพิเศษ 1,613 คน
ปริญญาเอก 142 คน

เงินเดือนเฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิต

ปริญญาโท ภาคปกติ	 31,053 บาท
ปริญญาโท ภาคพิเศษ 42,467 บาท
ปริญญาเอก 49,917 บาท

ร้อยละการได้งานทำาของบัณฑิต

ปริญญาโท ภาคปกติ ร้อยละ 69.60
ปริญญาโท ภาคพิเศษ ร้อยละ 98.00
ปริญญาเอก ร้อยละ 90.23

ร้อยละการได้งานทำาตรงสาขา

ปริญญาโท ภาคปกติ ร้อยละ 84.73
ปริญญาโท ภาคพิเศษ ร้อยละ 89.30
ปริญญาเอก ร้อยละ 99.17

ระดับความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอน

ด้านเนื้อหาของหลักสูตร  คะแนนเฉลี่ย 4.15
ด้านอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตร คะแนนเฉลี่ย 4.25
ด้านอุปกรณ์สิ่งอํานวยความสะดวก
ในการเรียนการสอน  คะแนนเฉลี่ย 3.56

ด้านการศึกษา
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ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2562

81.80 ล้าน

18.75 ล้าน

14.25 ล้าน

เงินอุดหนุนงานวิจัย
งบประมาณแผ่นดิน

เงินทุนคณะ

เงินอุดหนุนงานวิจัย
นอกเหนืองบประมาณ
แผ่นดิน

136.76 ล้าน
มูลค่าโครงการวิจัย
ผ่านศูนย์บริการ
วิชาการ

จำานวนโครงการและมูลค่าโครงการวิจัย (ผานศูนยบร�การว�ชาการ)

2558 2559 2560 2561 2562

425

695 687 653
607

190.77
146.44 181.61

75.55 136.76

ปงบประมาณ

จํานวนโครงการ มูลคาโครงการ	(ลานบาท)
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จำานวนโครงการและมูลค่าโครงการงานที่ปร�กษา (ผานศูนยบร�การว�ชาการ)

2558 2559 2560 2561 2562 ปงบประมาณ

จํานวนโครงการ มูลคาโครงการ	(ลาน)

90 95
81

42 48

170.74

159.53

131.55

62.97

173.39

จำานวนโครงการและมูลค่าโครงการฝกอบรม (ผานสํานักส�ร�พัฒนา)

2558 2559 2560 2561 2562 ปงบประมาณ

จํานวนโครงการ มูลคาโครงการ	(ลาน)

244

260

290

216

177
185.08 183.72

190.56
227.40

168.00
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จำานวนการให้บริการสำารวจทางวิชาการ (นิดาโพล: ธุรกิจโพล)

2558 2559 2560 2561 2562 ปงบประมาณ

14

7

13

17

20

13

3

2

12

9
12

2 1

5 5 4
6

บุคคลภายในสถาบัน หนวยงานภาคเอกชน หนวยงานภาครัฐ/

รัฐวิสาหกิจ/องคกรอิสระ

ไมแสวงหาผลกําไร

จำานวน (เรื่อง)

จำานวนการเผยแพร่ผลการสำารวจความคิดเห็นของประชาชน (นิดาโพล:โพลสาธารณะ)

2558 2559 2560 2561 2562 ปงบประมาณ

จำานวน (เรื่อง)

มิติดานสังคม

มิติดานสิ่งเเวดลอม

24

14
4
2

51

13
6
3
1

2
1

28

4
6

35

56

45

24

10

2

1

24

39

20 17
37

มิติดานการเมือง

มิติดานเศรษฐกิจ

มิติดานบันเทิงและกีฬา

มิติดานวัฒนธรรม
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ด้านบุคลากร

จำานวนบุคลากร สายสนับสนุน สายวิชาการ

ร้อยละของอาจารย์ที่มีตำาแหน่งทางวิชาการ

	 ประเภท	 ขาราชการ	 พนักงาน	 พนักงาน	 ลูกจาง	 ลูกจาง	 ลูกจางชั่วคราว	 ลูกจางชั่วคราว	 รวม
	 บุคลากร	 	 สถาบัน	 คณะ	 ประจํา	 สถาบัน	 เงินรายได	 งบประมาณแผนดิน

สายวิชาการ 43 132 15   3 4 197
สายสนับสนุน 79 298 45 41 2 39  504
					รวม	 122	 430	 60	 41	 2	 42	 4	 701

พนักงานสถาบัน	430,	61%

พนักงานคณะ	60,	9%

ลูกจางประจํา	41,	6%

ลูกจางสถาบัน	2,	0%
ขาราชการ	122,	17%

ลูกจางชั่วคราวเงินรายได	42,	6%

ลูกจางชั่วคราวงบประมาณแผนดิน	4,	1%

2558 2559 2560 2561 2562 ปงบประมาณ

20.62

39.18

19.27

41.15

21.83

40.21 39.09

18.04 15.23

33.51

6.70

30.21

38.07

32.99
36.04

9.38 10.15

29.95.

8.76 9.64

ศ. รศ. ผศ. อ.

ร้อยละ
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ร้อยละวุฒิการศึกษาของอาจารย์

ระยะเวลาเฉลี่ยการขอตำาแหน่งทางวิชาการ

ผลสำารวจความอยู่ดีมีสุขและความผูกพันของบุคลากร

2558

2558

2559

2559

2560

2560

2561

2561

2562

2562

ปงบประมาณ

ปงบประมาณ

9.79 8.33 6.09 6.19 5.08

90.21 91.67 93.91 93.81 94.92

ปริญญาเอก

สูง ปานกลาง ตํ่า

ปริญญาโท

5.56 4.59 4.53 4.90 6.73

25.00% 15.10% 12.31%

1.00% 0.20% 2.35%

74.00% 84.70% 85.34%

ป	พ.ศ.	2558 ป	พ.ศ.	2560 ป	พ.ศ.	2562

ร้อยละ

ระยะเวลาเฉลี่ย (เดือน)

GUR 2562
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ด้านงบประมาณ

ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน

ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้

ปงบประมาณ

ปงบประมาณ

55.1 53.2

43.5
46.8 47.9

8.9 9.8 10.0 9.5 10.8

25.9 24.5
20.2

17.8 19.8

10.2 12.4
8.2 10.9 9.0

18.0
14.9 12.4

2558

2558

2559

2559

2560

2560

2561

2561

2562

2562

งบบุคลากร

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจายอื่นๆ

งบกลาง

17.1 19.6 18.0 20.6 19.0

35.7 38.5 35.9 35.5 35.1

2.7 3.2 3.3 3.4 3.4
5.8

1.1
3.5

1.5 1.8

38.8 37.7
39.2 39.0 40.6

ร้อยละ

ร้อยละ
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ด้านการบริหารจัดการ

การเติบโตอย่างยั่งยืนของนิด้า

• รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
• เสริมสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรนิด้า
• สร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมร่วมให้บุคลากรนิด้า

เคารพและยอมรับความแตกต่างของปัจเจกบุคคล

NIDA
SUSTAINABLE

GROWTH

ความเปนเลิศดานการปฏิบัติงาน
• พัฒนาระบบปฏิบัติงานและโครงสร้าง 

องค์กรที่เหมาะสมกับการเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับ

• เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดย
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ความเปนเล�ศ
(Excellence)

ความเปนเลิศดานวิชาการ
• สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่แตกต่าง 

และก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
• เน้นการผลิตงานวิจัยเชิงนโยบายที่มี

ผลกระทบสูง และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์

 ของรัฐบาล

• ส่งเสริมให้บุคลากรนิด้า
 มีบทบาทเป็นผู้ประสาน

เชื่อมโยงสร้างความร่วมมือ
 ทั้งภายในและภายนอกนิด้า 

การมีส่วนร่วม
(Inclusion)

การเชื่อมโยง
(Connectivity)

• ส่งเสริมความร่วมมือและลดอุปสรรค
 ในการทํางานร่วมกันระหว่างคณะ 
 เพื่อสร้างสรรค์หลักสูตรใหม่ที่มีความ
 โดดเด่น
• สร้างกลไกประสานความร่วมมือที่

แน่นแฟนระหว่างนิด้ากับภาครัฐ 
 ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

ความย่ังยืนทางการเงนิ             ความยัง่ยนืดา้นส��งแวดล้อมและสังค
ม 

    
    

   
 ค

วา
มยั่

งยื
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ององคก์ร
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จัดสัมมนาผู้บริหารสถาบัน ประจําป 2562 หัวข้อ

เรื่อง “Redesign NIDA Together”

จัดสัมมนา “Talent Alumni Redesign NIDA Together” โดยเชิญศิษย์เก่าที่เพิ่งสําเร็จการศึกษามาร่วมแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับทิศทางของนิด้าในอนาคต

จัดสัมมนา “Executive Alumni Redesign NIDA Together” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมแนวคิด มุมมองการบริหารงาน

จากศิษย์เก่าของสถาบันที่ดํารงตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน “Proud To Be 

NIDA” นิด้ากับการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างสานสัมพันธ์

ระหว่างสถาบนักบัศษิย์เก่าและส่งมอบงานวจิยัเชงินโยบายทีเ่ป็นประโยชน์

กับการพัฒนาประเทศของคณาจารย์ต่อรัฐบาล
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NATIONAL INSTITUTE OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION 29



รางวัลที่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่าได้รับ

การเขารวมจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก	(UI	Green	Metric	World	University)

1) ระดับนานาชาติ สถาบันอยู่ในลําดับที่ 269 จาก 780 ของโลก

2) ระดับประเทศ สถาบันอยู่ในลําดับที่ 17 จาก 37 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

สถาบันไดรับมอบประกาศเกียรติคุณ

 นางสาวกาญจนา วงศ์จนัทร์ ผูอ้าํนวยการกองกลาง 

เป็นตัวแทนสถาบนัร่วมงาน “Thailand Friendly Design 

Expo 2019” @IMPACT เมืองทองธานี เพื่อรับมอบ

ประกาศเกียรติคุณ รางวัล Friendly Design Awards 

2019 ประเภท ตกึอาคาร Friendly Design เพือ่คนทัง้มวล 

โดยคัดเลือกให้ อาคารมาลัย หุวะนันทน์ เป็นตัวอย่างที่ดี

ด้านการออกแบบ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

ผลประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ	 ITA	 ท่ีสถาบันไดรับในการจัด											

อันดับ	ประจําป	พ.ศ.	2559-2561

คะแนน

อันดับที่

ศ.ดร.กําพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี พร้อมด้วย               

ผู้อํานวยการ กองบริการการศึกษา และผู้อํานวยการ 

กองบรหิารทรพัยากรบคุคล รบัมอบใบประกาศรบัรอง 

มาตรฐานสากล ISO 9001: 2015 จากคณุมยรุ ีทองภาพ 

ผู ้ช่วยผู ้จัดการฝายขายและสนับสนุน ด้านเทคนิค 

บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟเคชั่น (ประเทศไทย) จํากัด 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

หนวยงานสนับสนุนไดรับการรับรอง	ISO	9001	

2559	I	53.52
2560	I	85.18

2561	I	89.89

70
3

5
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นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขัน 

Fintech University Investment Challenge ครั้งที่ 1 

ประเภท The Favorite Judge Award ภายใต้ชื่อทีม Risk 

Free  ได้แก่ นายกฤติน พิสิฐวรกุล นางสาวภารวี อนันตลาโภชัย 

และนายภูผา กงอุบล

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการได้รับ

รางวัลชนะเลิศโครงการ “Young Stars Competition 

Thailand 2019” จากสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย              

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

รางวัลที่นักศึกษาและศิษยเกาไดรับ

นกัศกึษาคณะบริหารธรุกจิ ได้รับรางวลั TUN Data Challenge 

- 2019 Teradata Technology Award ในการแข่งวิเคราะห์

ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) ระดับ Global ซึ่งจัด

โดย Teradata University Network  และเป็นตัวแทนไปแข่ง

ในงาน Data Analytic ระดบั Global ทีง่านสัมมนา Teradata 

Analytics Universe, Denver, Colorado, USA เมื่อวันที่ 19 

ถึง 24 ตุลาคม 2562 ได้แก่ นายวีรุตม์ แพทย์สุวรรณ นายนที 

พนมโชคไพศาล และนายกิตติธรา สงวนชาติ

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ        

ได ้ รับรางวัลชนะเลิศโครงการ “Nokair Blogger 

Competition 2015” จาก Nok Airlines Public 

Company Limited เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
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