ผลการปฏิบัติงานในกํากับดูแล
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ประจําป ๒๕๖๑

กลยุทธ์ 1.1 สรรหาคัดเลือก พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มี
ความสามารถและศักยภาพ มีคณ
ุ ธรรม (Talent Worker) ไว้กบั สถาบัน
1. ในปี พ.ศ. 256๑ มีบคุ ลากรสายวิชาการได้รบั ตําแหน่ งทาง
วิชาการสูงขึน้ จํานวน ๒๓ ราย แบ่งเป็ น
-ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
จํานวน ๑๒ ราย
-รองศาสตราจารย์
จํานวน ๘
ราย
-ศาสตราจารย์
จํานวน ๒ ราย
-ศาสตราจารย์ได้รบั เงินเดือนขัน้ สูง
จํานวน ๑ ราย
โดยมีระยะเวลาเฉลี่ยในการดําเนินการ 5 เดือนต่อราย

จํานวนอาจารย์ทด
ี่ า
ํ รงตําแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์, 35, 18%

ศาสตราจารย์, 20,
10%

รองศาตราจารย์, 61,
32%
ผู ้ชว่ ยศาสตราจารย์,
76, 40%

ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

๒. ในปี พ.ศ. 256๑ มีบคุ ลากรสายสนับสนุนขอตําแหน่ ง
สูงขึน้ จํานวน ๒ ราย แบ่งเป็ น
- ตําแหน่ งระดับเชี่ยวชาญ
จํานวน ๒ ราย
3. ในปี พ.ศ. 256๑ มีผขู้ อตําแหน่ งสูงขึน้ ที่อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ จํานวน ๔ ราย แบ่งเป็ น
- ตําแหน่ งระดับชํานาญการ
จํานวน 2 ราย
- ตําแหน่ งระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน ๒ ราย

๔. งานบริหารด้านทรัพยากรบุคคลภายใต้การกํากับดูแล
ของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
4.1 ด้านงานวิเคราะห์และการประเมินค่างาน
- ประเมินค่างานตําแหน่ งว่าง จํานวน 2 อัตรา
- ประเมินค่างานตําแหน่ งสูงขึน้
จํานวน ๒ ราย
4.2 ด้านงานสรรหา คัดเลือกและสอบแข่งขัน งาน
บรรจุ
และแต่งตัง้ บุคลากรสถาบัน สายวิชาการ จํานวน ๘
ราย

4.3 ด้านงานประเมินต่อสัญญาจ้างบุคลากร สายวิชาการ
จํานวน ๑๗ ราย
4.4 ด้านงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ทุนการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุนระดับปริญญาโท
จํานวน
๓ ราย
- นักเรียนทุนที่สถาบันเป็ นต้นสังกัด จํานวน ๕ ราย
- การส่งเสริมการพัฒนาตนเองทักษะภาษาอังกฤษสําหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 1๔ คน

ทุนจากสถาบันที่ใหนักศึกษา
ทุนที่สถาบันฯมอบให้นักศึกษา
ไทย
1. ระดับปริญญาเอก
จํานวน ๕ ราย
2. ระดับปริญญาโท
จํานวน ๑๕ ราย

ทุนที่สถาบันฯมอบให้นักศึกษา
ต่างชาติ
1. ระดับปริญญาเอก
จํานวน 6 ราย
2. ระดับปริญญาโท
จํานวน ๑ ราย

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็ นเลิศทางด้านวิชาการ
กลยุทธ์ 1.1.3 ส่งเสริมนักศึกษาทัง้ ระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกให้ทาํ วิทยานิพนธ์ให้มีคณ
ุ ภาพเพื่อส่ง
ประกวด
ทุนวิทยานิพนธ์
1. ระดับปริญญาเอก จํานวน ๔๐ ทุน
2. ระดับปริญญาโท จํานวน ๔๕ ทุน

กลยุทธ์ที่ ๕.๔ สร้างความเป็ นเลิศทางการวิจยั ส่งเสริม
โครงการวิจยั เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ
การจัดประกวดวิทยานิพนธ์ ผลงานวิจยั
1. โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 256๑
2. การจัดสรรทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์จากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 256๑ ทัง้ ระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก
3. โครงการอบรมวิธีการนําเสนอวิทยานิพนธ์ทงั ้ แบบการ
นําเสนอแบบบรรยายและ นําเสนอด้วยโปสเตอร์

กลยุทธ์ 1.1.4 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อให้
เป็ นบัณฑิตที่มีศกั ยภาพสูง โดยเน้ นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
อย่างเป็ นระบบ ทัง้ ด้านวิชาการและคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้
1. โครงการเรียนวิชาเสริมพืน้ ฐานสําหรับบัณฑิตศึกษา
(วิชา สพ. 4000)
2. การตรวจสอบการคัดลอกโดยใช้โปรแกรมอักขรา
วิสทุ ธ์ ิ และ Turnitin

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ คัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถและ
ศักยภาพสูง (Talent Student) เข้ามาเรียนในหลักสูตรต่าง ๆ
ของสถาบัน
๑. โครงการทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ ๑ ( Full
Scholarship) ทุนประเภทที่ ๒ และประเภทที่ ๓ ทัง้ ระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกในปี งบประมาณ 256๑

จํานวนนักศึกษาขึน้ ทะเบียน
ประจําปี งบประมาณ 2561
คณะ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ภาคปกติ ภาคพิเศษ กทม. ภาคพิเศษ ภูมิภาค นานาชาติ
29
37
255
246
-

รวม
567

5

93

512

-

59

669

11

34

164

-

11

220

คณะสถิติประยุกต์

5

81

243

-

15

344

คณะพัฒนาสั งคมและสิ่ งแวดล้อม

8

10

35

คณะภาษาและการสื่ อสาร

8

24

39

-

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะนิติศาสตร์

21

14

115

-

-

150

15

9

78

-

-

102

คณะการจัดการการท่ องเที่ยว

22

29

41

คณะนิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการการจัดการ

15

36

57

คณะบริหารการพัฒนาสิ่ งแวดล้อม

13

10

50

วิทยาลัยนานาชาติ

61

คณะบริหารธุรกิจ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

รวม

213

377

-

48

101
2

32
21
-

1,589

-

6

130

-

108

-

94
81

347

73

142

174 2,700

กลยุทธ์ที่ ๕.๑ ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร รวมทัง้
หลักสูตรที่พฒ
ั นาขึน้ ใหม่ให้มีเนื้ อหาที่จดุ เน้ น ซึ่งสะท้อน
เอกลักษณ์สาํ คัญของสถาบัน คือความรู้และทักษะด้านการ
บริหารและการพัฒนา
- หลักสูตรใหม่ จํานวน 2 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก ๒
หลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง จํานวน 1๑ หลักสูตร ระดับปริญญา
เอก ๓ หลักสูตร ระดับปริญญาโท ๗ หลักสูตร
- การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเล็กน้ อย จํานวน 1๓
หลักสูตร ระดับปริญญาเอก ๕ หลักสูตร ระดับปริญญาโท ๘
หลักสูตร

รายงานหลักสูตรที่ผา่ นสภาสถาบันตัง้ แต่ 1 มกราคม 2561 - ปัจจุบนั (19 พฤศจิ กายน 2561)
สภาสถาบันอนุมตั ิ
ประเภทหลักสูตร
หมาเหตุ
ครังที
้ ่
วันที่
การเสนอกรอบหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาเอก จํานวน 2 หลักสูตร
1. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
2/2561 14 กุมภาพันธ์ 2561
2 ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
4/2561
11 เมษายน 2561
หลักสูตรใหม่ระดับปริญญาเอกจํานวน 2 หลักสูตร
1. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
5/2561
20 มิถุนายน 2561
2. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
7/2561
15 สิงหาคม 2561
หลักสูตรปรับปรุง จํานวน 11 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 7 หลักสูตร
วิ ชาเสริมพืน้ ฐานของสถาบัน 1 หลักสูตร
1. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
3/2561
14 มีนาคม 2561
2. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
3/2561
14 มีนาคม 2561
3. ปรัชญาดุษฎีบณ
3/2561
14 มีนาคม 2561
ั ฑิต (การบริหารและการพัฒนา) (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
4. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (เศรษฐศาสตร์) (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
3/2561
14 มีนาคม 2561
5. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
3/2561
14 มีนาคม 2561
6. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
5/2561
20 มิถุนายน 2561
7. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
5/2561
20 มิถุนายน 2561
8. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การลงทุนและการจัดการความเสีย่ งทางการเงิน) (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตร
5/2561
20 มิถุนายน 2561
ปรับปรุง พ.ศ. 2561)
9. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
5/2561
20 มิถุนายน 2561
10. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
5/2561
20 มิถุนายน 2561
11. วิชาภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
6/2561 18 กรกฎาคม 2561

รายงานหลักสูตรที่ผา่ นสภาสถาบันตัง้ แต่ 1 มกราคม 2561 - ปัจจุบนั (19 พฤศจิ กายน 2561)
สภาสถาบันอนุมตั ิ
ประเภทหลักสูตร
หมาเหตุ
ครังที
้ ่
วันที่
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเล็กน้ อย จํานวน 13 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 5 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 8
หลักสูตร
1. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (การบริหารการพัฒนา) (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง
3/2561
14 มีนาคม 2561
พ.ศ. 2556)
2. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
3/2561
14 มีนาคม 2561
3. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
3/2561
14 มีนาคม 2561
4. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบันฑิต (เศรษฐศาสตร์และการบริหาร) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
3/2561
14 มีนาคม 2561
2559)
5. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
3/2561
14 มีนาคม 2561
6. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิตป
ิ ระยุกต์) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
3,5/2561
14 มีนาคม และ
20 มิถุนายน 2561
7. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
3/2561
14 มีนาคม 2561
8. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
3/2561
14 มีนาคม 2561
9. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (การจัดการ) (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
5/2561
20 มิถุนายน 2561
2559)
10. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
5/2561
20 มิถุนายน 2561
11. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (การจัดการสิง่ แวดล้อม) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
6/2561 18 กรกฎาคม 2561
12. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิง่ แวดล้อม) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
6/2561 18 กรกฎาคม 2561
13. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (การจัดการการท่องเทีย่ วและบริการแบบบูรณาการ) (หลักสูตร
6/2561 18 กรกฎาคม 2561
ปรับปรุง พ.ศ. 2559)

กลยุทธ์ที่ ๕.๑๐ ขยายช่องทางนําบริการ ผลิตภัณฑ์
ของสถาบันออกสู่สงั คม
- โครงการแนะนําหลักสูตรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ ( NIDA Open House 201๘) (7 กันยายน 256๑)

-

การประชาสัมพันธขอมูลทั้งในและตางประเทศ
จัดสงขอมูลในรูปแบบ E-brochure ไปยังมหาวิทยาลัยในกลุมประเทศแอฟริกา
จํานวนประมาณ ๑๐๐ แหง
จัดสงขอมูลในรูปแบบ E-brochure ใหศิษยเกาและผูที่ไดเคยเขารวมโครงการ
Summer Camp รุน ๑-๕ เพื่อประชาสัมพันธใหครอบครัว เพื่อน หรือผูสนใจได
รับทราบและสมัครเขาศึกษาตอไป
จัดสงขอมูลในรูปแบบ E-brochure ในไตรมาสที่ ๔ ไปยังมหาวิทยาลัยในกลุม
ประเทศเอเชียใต และจัดสงทางไปรษณียไปยังมหาวิทยาลัยในกลุมประเทศดังกลาว
จํานวนประมาณ ๗๕ แหง
กําลังหาขอมูลและที่อยูของมหาวิทยาลัยในกลุมประเทศยุโรป เพื่อจัดอยูจัดสงขอมูล
ในรูปแบบ E-brochure ไปยังมหาวิทยาลัยในกลุมประเทศขางตน

ทุนของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการ
กรมความรวมมือระหวางประเทศ ไดสงนักศึกษาตางชาติสมัครเขาศึกษาตอที่สถาบันฯ ในปการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน ๙ ราย
แบต่
งเปานงประเทศ
ทุนของกรมความรวมมือระหวางประเทศ จํานวน ๕ ราย และทุนของคณะรัฐประศาสนศาสตร จํานวน ๔ ราย ดังนี้
ลําดับ

รายชื่อ

ประเทศ

ระดับ

๑

Mrs. Zin Mar Htun

เมียนมา

ปริญญาโท

๒

Ms. Myint Myint Cho

เมียนมา

ปริญญาโท

๓

Mrs. Le Le Hnin

เมียนมา

ปริญญาโท

๔

Ms. Cho Cho Lwin

เมียนมา

ปริญญาโท

๕

Mr. Eng Eangmeng

กัมพูชา

ปริญญาโท

๖

Ms. Moe Moe Lwin

เมียนมา

ปริญญาโท

๗

Ms. Shwe Sin Htet

เมียนมา

ปริญญาโท

๘

Ms. Zaw Mee Mee Maw

เมียนมา

ปริญญาโท

๙

Ms. Yu Myat Mon

เมียนมา

ปริญญาโท

หลักสูตร
หลักสูตรนานาชาติ สาขา Public Administration
คณะรัฐประศาสนศาสตร (ทุนกรมความรวมมือฯ)
หลักสูตรนานาชาติ สาขา Public Administration
คณะรัฐประศาสนศาสตร (ทุนกรมความรวมมือฯ)
หลักสูตรนานาชาติ สาขา Public Administration
คณะรัฐประศาสนศาสตร (ทุนกรมความรวมมือฯ)
หลักสูตรนานาชาติ สาขา Public Administration
คณะรัฐประศาสนศาสตร (ทุนกรมความรวมมือฯ)
หลักสูตรนานาชาติ สาขา Public Administration
คณะรัฐประศาสนศาสตร (ทุนกรมความรวมมือฯ)
หลักสูตรนานาชาติ สาขา Public Administration
คณะรัฐประศาสนศาสตร (ทุนคณะรัฐประศาสนศาสตร)
หลักสูตรนานาชาติ สาขา Public Administration
คณะรัฐประศาสนศาสตร (ทุนคณะรัฐประศาสนศาสตร)
หลักสูตรนานาชาติ สาขา Public Administration
คณะรัฐประศาสนศาสตร (ทุนคณะรัฐประศาสนศาสตร)
หลักสูตรนานาชาติ สาขา Public Administration
คณะรัฐประศาสนศาสตร (ทุนคณะรัฐประศาสนศาสตร)

ภาคการศึกษา
๑/๒๕๖๑
๑/๒๕๖๑
๑/๒๕๖๑
๑/๒๕๖๑
๑/๒๕๖๑
๑/๒๕๖๑
๑/๒๕๖๑
๑/๒๕๖๑
๑/๒๕๖๑

กลยุทธที่ ๕.๑๓ พัฒนาสถาบันสูความเปนมหาวิทยาลัยชัน้ นําใน
ระดับภูมิภาค
และมหาวิทยาลัยที่ไดรับการจัดอันดับอยูในกลุม
มหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก (World Class University)
การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในสถาบัน
- ระบบ NIDA Mobile เปนแอปพลิเคชั่นสําหรับเพิม่ ชองทางใน
การเขาถึงระบบหรือสารสนเทศตาง ๆ บนอุปกรณพกพา
- ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS) เปนระบบที่
ใชประโยชนดา นงานบริหารงานบุคคล บุคลากรรสถาบันสามารถบันทึก
ขอมูลตาง ๆ ของตนเองผานระบบ

- ระบบการเขียนวิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกส (e-Thesis) เปนระบบเพื่อชวย
อํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษาในการเขียนโครงรางวิทยานิพนธ และวิทยานิพนธ
ฉบับสมบูรณ
- ระบบฐานขอมูลงานวิจัย (RMS) พัฒนาขึ้นเพื่อบริหารจัดการขอมูล
งานวิจัย และงานบริการวิชาการ ซึ่งรองรับกระบวนการทํางานของการพิจารณาใหทุน
งานวิจัยตาง ๆ
- ระบบฐานขอมูลบริหารจัดการงานฝกอบรม/สัมมนา (TMS) เปนระบบ
บริหารจัดการขอมูลเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรฝกอบรม
สามารถจัดการในทุก
กระบวนการ
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS) (อยูระหวาง
พัฒนา) เปนระบบสนับสนุนงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยการทํางานของระบบจะ
เปนการทํางานแบบ workflow

- ระบบประเมินสมรรถนะที่สะทอนผลการเรียนรูที่คาดหวัง (ELO) ของ
นักศึกษา (อยูระหวางพัฒนา) เปนระบบประเมินสมรรถนะที่สะทอนผลการเรียนรูที่
คาดหวังของสถาบัน (NIDA ELO Assessment) โดยจะจัดใหนักศึกษาเขามา
ประเมินสมรรถนะของตนทั้งกอนเขาศึกษาและในภาคสุดทายกอนสําเร็จการศึกษา
- ระบบจองทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส (ERS) (อยูระหวางพัฒนา) เปน
ระบบที่ใชในการบริหารจัดการดานการใชทรัพยากรของสถาบัน
- ระบบการเรียนการสอนแบบ อิเล็กทรอนิกส (e-Learning) จัดทําชุด
ทักษะวิชา Soft Skills เปนแบบเรียน e-Learning จํานวน ๕ทักษะ เพื่อพัฒนา
ความรู ทักษะในดานตาง ๆ

งานทุนและความร่วมมือกับต่างประเทศ
๑. โครงการ Summer Camp ครั้งที่ ๗ “Sustainable Community
Development” ในหัวขอ “Economic Development versus Sustainable
Development” ระหวางวันที่ ๑๑-๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีผูเขารวมโครงการ
จํานวน ๙๓ คน
๒. โครงการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการระหวางประเทศ (International
Collaboration Project) คณาจารยของคณะ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย จํานวน ๓ ราย ไดเดินทางไปจัดการฝกอบรมหัวขอ
Human Resources Management for Executive Staff ใหกับผูบริหาร
และคณาจารยของ Banking Institute, Bank of Lao PDR ระหวาง
วันที่ ๑๙-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

๓. การเดินทางไปเขารวมการประชุมและสรางความรวมมือดานวิชาการกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ
ลําดับ
รายละเอียด
๑ คณะผูบริหารโดยอธิการบดี รองอธิการบดีฝายวิชาการ และรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ เดินทางไปเขารวมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ Hasso Plattner Institute of Design, Standford University และสรางความรวมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา
๒
๓

วัน/เดือน/ป
๑๙-๒๘ มกราคม
๒๕๖๑

คณะผูบริหารโดยอธิการบดี รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองอธิการบดีฝายวางแผน และคณาจารยของสถาบัน เดินทางไปเยือน ๑-๖ มีนาคม ๒๕๖๑
มหาวิทยาลัยนาโกยา เพื่อรวมพบปะหารือเกี่ยวกับการมีกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการ และเยี่ยมชมโรงงานโตโยตา เพื่อใช
เปนแนวทางในการดําเนินโครงการ NIDA Smart Compact City ณ ประเทศญี่ปุน
คณะผู บ ริ ห ารโดยอธิ การบดี รองอธิ การบดีฝายวิช าการ รองอธิการบดีฝายบริห าร รองอธิการบดีฝายวางแผน และผูชว ย ๑๗-๒๔ พฤษภาคม
๒๕๖๑
อธิการบดีฝายกิจการนานาชาติ เดินทางไปสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ พรอมทั้งรวมลงนามขอตกลงความรวมมือกับ
University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), University of Applied Sciences BFI Vienna, MODUL
University Vienna และ University of Economics, Prague ณ สาธารณรัฐออสเตรีย และสาธารณรัฐเช็ก

๔

คณะผูบริหารโดยอธิการบดี รองอธิการบดีฝายวิชาการ และผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนานาชาติ เดินทางไปสรางเครือขายความ ๒๖ กรกฎาคม –
รวมมือทางวิชาการกับ Indiana University, University of Wisconsin-Madison, The University of Chicago,
๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
Northwestern University และ DePaul University ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

๕

คณะผูบริหารโดยอธิการบดี รองอธิการบดีฝายวิชาการ และผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนานาชาติ เดินทางไปสรางเครือขายความ
รวมมือทางวิชาการกับ Universidad Nebrija ณ ราชอาณาจักรสเปน

๑๒-๑๙ กันยายน
๒๕๖๑

๔. โครงการเดินทางไปเจรจาความรวมมือและประชาสัมพันธแนะนําหลักสูตรการศึกษา และงาน
แสดงนิทรรศการการศึกษาในตางประเทศ
ครั้งที่
๑

๒

รายละเอียด
วัน/เดือน/ป
รองอธิการบดีฝายวิชาการ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนานาชาติ และคณาจารยของสถาบัน เดินทางไปเจรจา ๒๒-๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
สรางเครือขายความรวมมือกับ University of Mandalay, Yangon University of Economics, University
of Yangon และ Yangon University of Foreign Languages พร้ อมจัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะนํา
หลักสูตรการศึกษา (NIDA 1st International Education Road Show) ณ เมืองมัณฑะเลย์ และนครย่างกุ้ง
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนานาชาติ คณาจารยของสถาบัน และเจาหนาที่กลุมงานกิจการนานาชาติ เดินทาง ๗-๙ กันยายน ๒๕๖๑
ไปเจรจาสรางเครือขายความรวมมือกับ University of Indonesia พร้ อมจัดโครงการประชาสัมพันธ์แนะนํา
หลักสูตรการศึกษา (NIDA 2nd International Education Road Show) ณ กรุ งจาการ์ ต้า สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย

๕. ทุนการศึกษาตอตางประเทศ

การบรรยายเรื่อง “ทุนการศึกษาไตหวัน” ของ Taiwan Education Center, Thailand
โดยเรียนเชิญคุณจารุวรรณ จรานุพงศ ผูอํานวยการ Taiwan Education Center, Thailand มาให
ขอมูลและแนะนําขั้นตอนตาง ๆ ในการสมัครเพื่อขอทุนศึกษาตอ ณ ประเทศไตหวัน พรอมตอบขอ
ซักถามเกี่ยวกับทุนการศึกษาไตหวัน เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ซึ่งจากการจัดบรรยายมีผูสนใจ
สมัครรับทุนเรียนภาษาจีน Huayu Enrichment Scholarship (HES) ประจําป ๒๕๖๑ จํานวน ๔
คน และไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนจํานวน ๒ คน เพื่อไปเรียนภาษาจีนที่สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)
เปนระยะเวลา ๓ เดือน ไดแก
๑) นายกลาณรงค มาเนียม นักศึกษาปริญญาโท คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
เดินทางไปเรียนภาษาจีนในเดือนกันยายน – พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๑) หมอมหลวงกติกา สุขสวัสดิ์ นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร
จะเดินทางไปเรียนภาษาจีนในเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๒

งานบริการนักศึกษาและนักวิชาการต่างประเทศ
๑. โครงการ International Student Farewell ๒๐๑๘
จัดโครงการเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ใหแกนักศึกษาตางชาติที่
สําเร็จการศึ กษาจากสถาบันฯ เพื่อรวมแสดงความยินดีกับ นักศึกษาและ
ครอบครัว ณ หอง ๘๐๕ ชั้ น ๘ อาคารนราธิปพงศป ระพัน ธ มีผูเ ขารวม
โครงการจํานวน ๒๕ ราย โดยมีความพึงพอใจของผูเขารวมรอยละ ๙๓.๔๖

๒. โครงการเรียนภาษาไทยพื้นฐานสําหรับนักศึกษาตางชาติ
จัดโครงการระหวางวันที่ ๑๗ มกราคม – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ รวมจํานวน ๓๐ ชั่วโมง
เพื่อใหนักศึกษาตางชาติไดมีทักษะในการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
และสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการดํารงชีวิตประจําวันได มีผูเขารวมโครงการ
จํานวน ๑๗ ราย โดยมีความพึงพอใจของผูเขารวมรอยละ ๙๓.๘๕
๓. โครงการ St. Valentine’s Day ๒๐๑๘
จัดโครงการเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยนํานักศึกษาตางชาติไปทํากิจกรรม
ในรูปแบบการสอนภาษาตางประเทศใหแกนักเรียนโรงเรียนพรอมมิตรพิทยา มีผูเขารวม
โครงการจํานวน ๑๕ ราย โดยมีความพึงพอใจของผูเขารวมรอยละ ๙๑.๒๗

๔. โครงการ International Night ๒๐๑๘
จัดโครงการเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ในรูปแบบของการจัดงานเลี้ยง
สั ง สรรค แ ละการแสดงประจํ า ชาติ ข องนั ก ศึ ก ษาต า งชาติ เพื่ อ เป ด โอกาสให
นักศึกษาดังกลาวไดมาพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณรวมกัน ณ หอ ง
ประชุ ม จี ร ะ บุ ญ มาก ชั้ น ๓ อาคารสยามบรมราชกุ มารี มี ผู เ ข า ร ว มโครงการ
จํานวน ๙๙ ราย โดยมีความพึงพอใจของผูเขารวมรอยละ ๙๖.๓๖
๕. โครงการ International Field Trip ๒๐๑๘
จัดโครงการเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ โดยนํานักศึกษาตางชาติไปเยี่ยม
ชมและศึกษาดูงาน ณ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) มีผูเขารวมโครงการ
จํานวน ๑๗ ราย โดยมีความพึงพอใจของผูเขารวมรอยละ ๙๓.๓๓

๖. โครงการ International Outing ๒๐๑๘
จั ดโครงการเมื่อ วัน ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยนํานักศึกษาตางชาติไ ปทัศน
ศึกษา ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี มีผูเขารวมโครงการ
จํานวน ๓๒ ราย โดยมีความพึงพอใจของผูเขารวมรอยละ ๘๘.๓๓
๗. โครงการ Cultural Hours
จั ด โครงการเมื่ อ วั น ที่ ๒๓ สิ ง หาคม ๒๕๖๑ ให แ ก นั ก ศึ ก ษาต า งชาติ แ ละ
นักศึกษาไทยเพื่อเปนการสรางความสัมพันธรวมถึงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมรวมกัน ณ
หอง ๘๐๕ ชั้น ๘ อาคารนราธิปพงศประพันธ มีผูเขารวมโครงการจํานวน ๖๙ ราย
โดยมีความพึงพอใจของผูเขารวมรอยละ ๙๐.๒๒

8. โครงการเรียนรูวัฒนธรรมไทยเบื้องตนและการสื่อสารขามวัฒนธรรมสําหรับ
นักศึกษาตางชาติ
ภาคการศึก ษาที่ ๒/๒๕๖๐ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๘-๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห อ ง
๖๐๐๑ และห อ ง ๖๐๐๗ ชั้ น ๖ อาคารนวมิ น ทราธิ ร าช มี นั ก ศึ ก ษาเข า ร ว ม
โครงการจํานวน ๗๙ ราย โดยมีความพึงพอใจของผูเขารวมรอยละ ๙๓.๓๔
ภาคการศึก ษาที่ ๑/๒๕๖๑ จัดขึ้น เมื่ อวัน ที่ ๒-๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห อ ง
๖๐๐๑ และหอง ๖๐๐๕ ชั้น ๖ อาคารนวมินทราธิราช มีนักศึกษาเขารวมโครงการ
จํานวน ๕๕ ราย โดยมีความพึงพอใจของผูเขารวมรอยละ ๙๖.๑๘

๙. โครงการสนับสนุนกิจกรรมความรวมมือกับมหาวิทยาลัยอินเดียนา
นักศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารงาน
ยุติธรรมทางอาญา คณะรัฐประศาสนศาสตร เดินทางไปรวมโครงการแลกเปลี่ยน
Graduate Student Exchange Program ประจําปการศึกษา ๒๐๑๘ – ๒๐๑๙ เปน
ระยะเวลา ๑ ภาคการศึกษา ระหวางเดือนสิงหาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ
มหาวิทยาลัยอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติและ
ฝึ กอบรมนานาชาติโดยภาพรวมของสถาบัน (NIDA IP)
มีการดําเนินการประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร NIDA IP ผ่าน
ทางอีเมล์และไปรษณี ย์ ทัง้ ในและต่างประเทศ ระหว่างปี ๒๕๖๑ และมี
ผูส้ มัครเข้าศึกษาต่อและที่ได้รบั เข้าศึกษาต่อดังนี้
๑. คณะรัฐประศาสนศาสตรไดพจิ ารณารับผูส มัครเขาศึกษาตอในภาค
การศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ จํานวน ๒ คน คือ
- Mr. Ashish Dewan จากสหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
- Mr. Jargalsaikhan Byambasuren จากสาธารณรัฐมองโกเลีย

๒. คณะพัฒนาการเศรษฐกิจไดพิจารณารับผูสมัครเขาศึกษาตอใน
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ ระดับปริญญาโท MEM จํานวน ๒ คน คือ
- Mr. Fisal Aziz จากสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
- Mr. Faroque Ahmed จากสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
๓. วิทยาลัยนานาชาติไดพิจารณารับผูสมัครเขาศึกษาตอ
ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ ระดับปริญญาเอก (ภาษาอังกฤษ) จํานวน
๑ คน คือ
- Ms. Chen Huiting จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

ขอตกลงความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ
ระหวางเดือนมกราคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จํานวน ๑๑ ฉบับ ดังนี้
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