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นิด้า ชวนร่วมโครงการ “NIDA Experience”
ติดอาวุธความรู้ รับมือกับคลื่น “เทคโนโลยีดิสรัปชั่น”

	 	 ในยุคที่อะไรๆ	รอบตัวก็เต็มไปด้วยดิจิทัล	ทุกสิ่งทุกอย่างเปล่ียนแปลงอย่าง

ฉับพลันไม่มีจุดสิ้นสุดท่ีคาดการณ์ได้	ทั้งด้านสังคม	เศรษฐกิจ	การเมือง	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ	 หนึ่งปัจจัยส�าคัญที่จะช่วยท�าให้อยู่รอดในยุคแห่ง

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	คือ	“คุณภาพของคน”	และ	“การศึกษา”	เพราะล�าพัง

แค่เพียงการเข้าถึงเทคโนโลยีนั้นคงไม่เพียงพอ	 จ�าเป็นต้องมีทักษะและความรู้ที่

หลากหลาย	รวมถึงสามารถที่จะน�าศาสตร์แขนงต่างๆ	บูรณาการร่วมกันได้

“NIDA Experience” ถือเป็นโครงการใหม่อีกโครงการหน่ึงที่ “สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)” ยึดหลักการมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลาก
หลายในการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเปิด
โอกาสให้ผู้ท่ีก�าลังเรียนจบหลักสูตร ป.ตรี หรือเรียนจบแล้ว คนที่ท�างานอยู่ หรืออยาก
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จะเปลี่ยนสายงาน ได้เลือกคอร์สเรียนในสาขาท่ีใช่ใน
หลักสูตรต่างๆ ของสถาบัน ซึ่งจะใช้เวลาเรียน 15 
สัปดาห์ 3 ชม./สัปดาห์ (45ชม.) เพ่ือให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูน
ความรู้ที่นอกเหนือจากความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านของตนเอง และสามารถน�าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน สร้างความส�าเร็จในการ
ท�างาน ซึ่งแน่นอนว่าการที่บ้านเมืองประกอบไปด้วย
พลเมืองที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ย่อมเป็นตัว
ชี้วัดถึงระดับทุนในการพัฒนาประเทศได้อีกทางหนึ่ง
ด้วย

ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นิด้า 
เปิดเผยว่า 53 ปีที่ผ่านมา บทบาทของนิด้ามีความ
ชัดเจนในการผลิตก�าลังคนในศาสตร์แห่งการบริหารการ
พัฒนาที่มีความทันสมัย สร้างผู้น�าหลายสาขาวิชาชีพ 
รวมถึงมีการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างต่อ
เนื่องเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ แม้จะต้อง
เผชิญกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร 
ภาวะความท้าทายและปัญหาต่างๆ หลักสูตรและวิธีการ
สอนที่นี่ยังคงเน้นเรื่องการน�าไปประยุกต์ใช้ได้จริง ทัน
สมัย และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ตามลักษณะ
สายอาชีพ ซ่ึงมีความพร้อมรับมือที่เตรียมการไว้อย่าง
ครบถ้วนในทุกมิติ โครงการ “NIDA Experience” นับ
เป็นตัวอย่างหนึ่งท่ีนอกจากจะรับกับการเรียนรู้ยุคใหม่
ที่ไม่ต้องเรียนเต็มหลักสูตรแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ
ที่อยากจะ Up-Skill, Re-Skill ได้สร้างทักษะ-การเรียน
รู ้ใหม่ เพื่อก้าวทันความเปลี่ยนแปลงและตอบโจทย์
ลักษณะงานใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยผู้เรียนสามารถเลือก
เรียนหลากหลายวิชาจากหลากหลายคณะของนิด้า 
สูงสุด 3 รายวิชา/ภาค ซ่ึงจะเรียนในเวลาราชการ และเรียนจริงกับนักศึกษาสามัญ

“ส�ำหรับโครงกำรนี้ นอกจำกจะท�ำให้เห็นว่ำที่นิด้ำมีบรรยำกำศกำรเรียนเป็นอย่ำงไร มี
รปูแบบกำรเรียนกำรสอนท่ีหลำกหลำยอย่ำงไร ยงัจะท�ำให้ผู้เรยีนค้นพบตนเอง หรือมอง
เหน็โอกำสในสำยงำนอืน่ๆ หน่วยงำนไหนทีต้่องกำรพฒันำคน กส็ำมำรถทีจ่ะส่งบคุลำกร
เข้ำมำเรยีนในบำงวชิำได้ ซึง่ขณะนีม้รีำยวชิำให้เลอืกทกุๆ คณะ ไม่ว่ำจะเป็นในเร่ืองของ
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ กำรดูภำวะเศรษฐกิจในภำพ
รวม เศรษฐกจิมหำภำค มำเรยีนเพ่ือท�ำควำมเข้ำใจเรือ่งเหล่ำนีไ้ด้ หรอืเพือ่น�ำเอำศำสตร์
สำขำวิชำต่ำงๆ มำบูรณำกำรเข้ำกับกำรท�ำงำน พัฒนำตนเองขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้น” 

ผศ.ดร.ณดา กล่าวอีกว่า ได้ให้แต่ละคณะน�าเสนอรายวิชาที่คาดว่าตรงความต้องการ 
ผูเ้รยีนและไม่ต้องใช้ความรูพ้ืน้ฐานเบ้ืองต้นในการเรยีน คนท่ีมีความรูใ้นสาขาอ่ืนใดกต็าม
ที่อยากจะมาพัฒนาตนเอง มา Up-Skill, Re-Skill ก็สามารถเข้ามาเรียนได้ โดยไม่ต้อง

กังวลเร่ืองของพ้ืนความรู้มาก่อน อย่างคณะสถิติประยุกต์ เน้ือหาก็จะเน้นการน�าเอา
เทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้นในเรื่องของการบริหาร คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการ
จัดการ เน้นผสมผสานทฤษฎีองค์ความรู้และแนวคิดทางนวัตกรรมการส่ือสารและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นต้น 

เมื่อเรียนจบในรายวิชานั้นๆ สามารถที่จะเก็บหน่วยกิตไว้ศึกษาต่อในหลักสูตรได้ 5 ปี 
โอนหน่วยกิตเพื่อนับรวมในหลักสูตรได้ทุกหลักสูตรของนิด้า มีการออกเกรดและใบรับ
รองผลการศกึษาให้ โดยตลอดระยะเวลาทีเ่รยีนสามารถใช้สิง่อ�านวยความสะดวกได้เช่น
เดียวกับนักศึกษาของสถาบันรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ไม่ว่าจะเป็น ห้องสมุด 
สถานออกก�าลังกาย การเข้าถึงฐานข้อมูล ห้องพยาบาล และอื่นๆ อีกมากมาย

ใครที่อยากจะพัฒนาตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างทักษะใหม่ ยกระดับทักษะการ
ท�างาน หรือต้องการมีทักษะการท�างานที่หลากหลาย ลองมาสัมผัสรายวิชาและ
ประสบการณ์กับนิด้าได้ในโครงการ “NIDA Experience” มีค่าธรรมเนียมการลง
ทะเบียนเพียง 5,300 บาท โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนได้ที่ 
http://www.nida.ac.th/th/index.php/nida-join/experience 

สมคัรเรียนได้เลยโดยไม่ต้องสอบข้อเขียน สมคัรได้ท้ังช่องทางออนไลน์ https://forms.
gle/HJGmyXurC7PdXTdi6 หรือติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมที่กองบริการการศึกษา  
โทร 027273370-3 และ 027273629 

ถ้าจุดศูนย์กลางของการพัฒนาประเทศต้องเริ่มจากการสร้าง “คน” ก็จ�าเป็นต้อง
ขยบัปรบัตวัและพฒันาตนเองให้ทนักบักระแสการเปลีย่นแปลง เพือ่ให้เป็นพลเมือง
ในยุคดิจิทัลได้อย่างรอบด้าน วันนี้คุณลองตรวจสอบความรู้ตนเองดูสิว่า “ความรู้
เดมิๆ ท่ีม ียงัใช้ได้อยูไ่หม”, “ต้องมกีารเรยีนรูอ้ะไรเพิม่เตมิอกีหรอืไม่” หากไม่อยาก
ตกขบวนรถไฟ 4.0 และอยากจะเป็นพลเมืองในอนาคต มาเปิดโอกาสตนเองให้ได้
เรียนรู้ส่ิงใหม่ พัฒนาความรู้และทักษะอาชีพที่สูงขึ้น ไปพร้อมๆ กับโครงการ 
“NIDA Experience”
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นโยบายปรับขึ้นค่าจ้าง
(จากฝ่ายการเมือง)

เมื่อได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้ว สิ่งหนึ่งที่
ประชาชนจะเรียกร้องจากรัฐบาลก็คือ “การให้รัฐต้อง
ท�าตามสญัญากบันโยบายการหาเสยีงทีป่ระกาศไว้” ซึง่
หนึ่งในนโยบายที่สังคมให้การติดตามก็คือ “นโยบาย
การปรับขึ้นค่าจ้างข้ันต�่าที่พรรคพลังประชารัฐได้
ประกาศไว้ว่า เมือ่ได้เป็นรฐับาลแล้วจะให้มกีารปรบัขึน้
ค่าจ้างขั้นต�่ารายวันเป็น 425 บาทต่อวัน เงินเดือนขั้น
ต�า่วฒุอิาชวีะศกึษาอยู่ที ่18,000 บาท และวุฒปิรญิญา
ตรีอยู่ที่ 20,000 บาท ซึ่งจากข่าวล่าสุดดูเหมือนว่า
รฐับาล (พรรคพลงัประชารฐั) จะพยายามไม่ให้นโยบาย
ที่ประกาศนี้เกิดขึ้น โดยมีค�าพูดออกจากปาก นายสนธิ
รัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ใน
ฐานะประธานคณะท�างานประสานงานพรรคร่วมในการ
จดัท�านโยบายรฐับาล ให้เหตผุลว่า “เป้าหมายทีแ่ท้จริง
คือการยกระดับฝีมือแรงงาน	 ซึ่งต้องปรับทั้งระบบ
แรงงานไทย	จึงจะสามารถขึน้ค่าแรงให้สงูตามคณุภาพ
ฝีมือแรงงาน	 ไม่เช่นนั้นจะไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยี
และตลาดแรงงานในปัจจุบัน” เช่นเดียวกับ นายกอบ
ศักดิ์ ภูตระกูล โฆษกพรรคพลังประชารัฐ ระบุมาก่อน
หน้าว่า “นโยบายค่าแรงขั้นต�่ายังไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนที่
ต้องรีบท�า	และที่ส�าคัญหวั่นกระทบภาคเอกชน”

ในฐานะอาจารย์ผูส้อนด้านเศรษฐศาสตร์ นโยบายการขึน้
ค่าจ้างเป็นหนึ่งในข้อสอบวัดคุณสมบัติ (Qualified  
Examination) ยอดฮติของท่ีคณะของผม โดยข้อสอบเรา
มักถามว่า

“จงอธิบายผลกระทบของการขึ้นค ่าจ ้างขั้นต�่ า	 
(Minimum	Wage)	ต่อตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาค	
เช่น	 การบริโภค	 การลงทุน	 การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ	อัตราเงินเฟ้อ	และการว่างงาน”

ผลที่ออกมา เชื่อหรือไม่ว่านักศึกษาส่วนใหญ่จะตอบว่า 
นโยบายค่าจ้างขั้นต�่าจะช่วยในการกระตุ้นอุปสงค์รวม 
(Aggregate Demand) เพราะเป็นการเพิ่มรายได้และ
กระตุ้นให้เกิดการบริโภค และสุดท้ายจะท�างานผ่านตัว
คูณทวี (Multiplier Effect) อันส่งผลให้เกิดการเจริญ
เตบิโตทางเศรษฐกิจ ---- ซ่ึงเป็นค�าตอบทีผ่ดิ โดยไม่แน่ใจ
ว่าผิดเพราะนักศึกษาไม่เข้าใจเอง หรือตอบเพราะไปเชื่อ

การประกาศจากฝ่ายการเมืองว่า การปรับขึ้นค่าจ้างเป็น
นโยบายที่ดี (ต่อเศรษฐกิจ)

แต่แท้จรงิแล้ว แรงงานส่วนน้อยมากทีไ่ด้รบัค่าจ้างขัน้ต�า่ 
(รวมท้ังแรงงานในวุฒิปริญญาตรีและอาชีวะเองใน
ปัจจุบนัส่วนใหญ่กไ็ด้รับรายได้ท่ีสงูกว่าท่ีประกาศออกมา
แล้ว) ดังนั้นการเพิ่มค่าจ้างขั้นต�า่ไม่ได้ส่งผลต่อการขยาย
ตวัทางเศรษฐกจิ แต่ตรงกนัข้าม นโยบายค่าจ้างขัน้ต�า่ จะ
กระทบในด้านอุปทานในลักษณะของ Supply Shock 
หรือ Price Shock อันส่งผลท�าให้เกิดการเพิ่มขึ้นของ
ต้นทุนการผลิต เกิดการย้ายฐานการผลิตของบริษัทต่าง
ชาติ (ไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่ค่าจ้างถูกกว่าและมีผลิต
ภาพสงูกว่าแรงงานไทย) และส่งผลท�าให้เกดิภาวะเงนิเฟ้อ
เกิดขึน้พร้อมกับภาวะเศรษฐกจิถดถอยได้ (หรอืทีเ่รยีกว่า 
Stagflation) ดังนั้นในมุมมองทางเศรษฐกิจมหภาค การ
ขึ้นค่าจ้างขั้นต�า่จึงไม่เป็นการดีต่อเศรษฐกิจ

ในด้านจุลภาค การขึ้นค่าจ้างขั้นต�า่ จะน�ามาสู่ปัญหาการ
สูญเสีย (Deadweight Loss) จากการจัดสรรทรัพยากร
ทีบ่ดิเบอืน (โดยจะเหน็ได้จากการข้ึนจากฝ่ังการเมอืงเมือ่
หลายปีก่อนที่มาก�าหนดให้ทุกจังหวัดได้รับค่าจ้าง 300 
บาทเท่ากัน) นอกจากนี้ ยังส่งผลต่อการตกงานกับกลุ่ม
แรงงานไทยที่ไร้ทักษะ (นอกเหนือจากเดิมที่จะต้องแข่ง
กบัหุน่ยนต์และกับแรงงานข้ามชาตอิยูแ่ล้ว) และจะน�ามา
สู่ปัญหาความเหลื่อมล�้าทางรายได้ตามมาได้

ถ้ายงัจ�ากนัได้ นโยบายค่าจ้างข้ันต�า่น้ีไม่ใช่คร้ังแรกท่ีฝ่าย
การเมอืงเข้ามาแทรกแซงตลาดแรงงาน เมือ่คร้ังในปี พ.ศ.
2555 ในสมยัรฐับาลยิง่ลกัษณ์เองกไ็ด้หาเสยีงการปรับข้ึน
ค่าจ้างขัน้ต�า่ไว้ที ่300 บาทต่อวนัในทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ 
ซ่ึงเป็นอกีหนึง่นโยบายทีผ่ดิพลาดอย่างมหาศาล โดยเหน็
ได้จากงานศึกษาของดลิกะ ลทัธพิิพัฒน์ จากธนาคารโลก 
(The World Bank) ที่มีชื่อว่า The Effects of the 300 
Baht Minimum Wage Policy ซึ่งได้ศึกษาผลกระทบ
จากการปรับขึ้นของค่าจ้างขั้นต�า่ 300 บาทต่อเศรษฐกิจ
ในด้านต่าง ๆ โดยผลการศึกษาพบว่า ค่าจ้างขั้นต�า่ส่งผล
ต่อการเลิกจ้างงานกบักลุม่แรงงานทีม่ทีกัษะต�า่ และส่งผล
ต่อการล้มละลายของวิสาหกิจขนาดเล็กที่ไม่สามารถ
แข่งขันกับวิสาหกิจขนาดใหญ่ได้

อย่างไรก็ดี งานศึกษาของ Del Capio, Messina, and 
Sanz-de-Galdeano (2011) ที่ได้ศึกษาผลกระทบของ
การปรับข้ึนค่าจ้างข้ันต�่าต่อสวัสดิการในประเทศไทยยัง
พบผลทางบวกของการปรบัขึน้ค่าจ้างขัน้ต�า่ว่า การขึน้ค่า
จ้างขั้นต�่าเป็นการช่วยเพิ่มอ�านาจในการต่อรองให้กับ
แรงงานท่ีมทัีกษะต�า่ อันส่งผลท�าให้ค่าจ้างของแรงงานใน
กลุ ่มนี้เพ่ิมสูงข้ึน อันน�ามาสู ่การช่วยลดปัญหาความ
ยากจนและความเหลื่อมล�้าได้

ท้ังน้ี ในหลกัการท่ีถกูต้องของการปรบัขึน้ค่าจ้างน้ันควร
จะต้องด�าเนินการดังนี้

1. การปรับค่าจ้างต้องมาจากการประเมินถึงต้นทุนค่า
ครองชีพและโครงสร้างเศรษฐกิจในแต่ละจังหวัด ซึ่งจะ
มีสูตรการค�านวณที่ถูกต้องตามหลักวิชาการอยู่แล้ว ดัง
นั้นด้วยสูตรดังกล่าว การปรับขึ้นค่าจ้างขันต�่าจึงควร
ปรับไม่เท่ากันในแต่ละจังหวัด และควรมีการประกาศ
แนวโน้มการขึ้นล่วงหน้าเพื่อให้ภาคธุรกิจ (ในแต่ละ
จังหวัด) สามารถวางแผนทางการเงินได้ ไม่ใช่การ
ประกาศตัวเลขเลขแบบไม่มีท่ีมาท่ีไปจากฝ่ายการเมือง
ในช่วงหาเสียง

2. การปรับข้ึนค่าจ้างต้องอยู่ภายใต้ระบบไตรภาคี ที่
ต้องก�าหนดจากกลุ่ม นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล ไม่ใช่
ถูกก�าหนดมาจากฝ่ายการเมือง ซึ่งเป็นฝ่ายที่มีแรงจูงใจที่
จะใช้นโยบายนี้เพียงเพื่อหาคะแนนเสียง

โดยส่วนตัวแล้ว ผมเห็นว่า เราไม่ควรมีการปรับข้ึนค่า
จ้างข้ันต�่าท่ีสูงถึง 425 บาทน้ีเน่ืองจากเป็นการปรับที่สูง
เกินไป (ปรับขึ้นมากถึง 30%) ซึ่งจะท�าให้เกิดผลเสีย
มากกว่าผลดี (ถึงแม้ว่าจะมีเสียงสนับสนุนจากพรรคร่วม
บางพรรคให้ใช้เงินภาษีไปชดเชยการขาดทุนของภาค
ธุรกิจจากนโยบายน้ีก็ตาม) แต่สิ่งที่ประชาชนเราควรจะ
คิดและตรึกตรองให้ดีก็คือ เราไม่ควรไปมองว่านโยบาย
ค่าจ้างน้ี (ไม่ว่าจะมาจากพรรคใดก็ตาม) มันเป็นนโยบาย
ที่ดี และควรที่จะเรียนรู ้ว ่า นโยบายที่ประกาศจาก
พรรคการเมืองก่อนการเลือกตั้ง มันก็เป็นเพียงหนึ่งใน
กลยุทธ์การตลาดที่จะได้มาซ่ึงคะแนนเสียงจากการเลือก
ตั้งเท่านั้นเอง 

บทความโพสทูเดย์ ฉบับวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 โดย ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
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“สื่อดั้งเดิม”... 
สื่อมืออาชีพยังมีทีเด็ด

พลิกโฉมสื่อรูปแบบใหม่จาก	“สื่อกระดาษ”	ก้าวไปสู่รูปแบบ	“บนโลก

ออนไลน์”	 ตามบริบทการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคสมัย	 “โลกยุคดิจิทัล”	

ที่ถูกเรียกว่า	“โซเชียลมีเดีย”...การสื่อสารไร้พรมแดน	ท�าให้พฤติกรรม

การบริโภคข้อมูลข่าวสารประชาชนเปลี่ยนไป...ปรับสู่โลกออนไลน ์

มากขึ้น

แน่นอนว่ามีผลกระทบต่อ “ส่ือดั้งเดิม” ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ต้อง
ปรับตัว เกิด “ความท้าท้าย” บนความอยู่รอดควบคู่กับสังคม แม้ว่าสื่อออนไลน์
มีความสะดวกรวดเร็ว แต่ก็มีข้อเสีย...ของโอกาสผิดพลาดสูงตามมา...และ
เนื้อหาเจือปนส่วนประกอบอื่น ที่ไม่ใช่คุณค่าของข่าวสารอยู่ด้วยเสมอ...

ต่างจากสื่อดั้งเดิม มีกระบวนการท�างาน การกลั่นกรองหลายขั้นตอน จนเกิด
ความชัดเจนถึงจะมีการเผยแพร่ข่าวสารออกสู่สาธารณชน ซ่ึงมีความเป็นมือ
อาชีพภายใต้กรอบจริยธรรม

ท่ามกลางการแข่งขันระหว่าง “สื่อดั้งเดิมกับสื่อใหม่” ซึ่งเป็นเร่ืองท้าทาย
วงการสื่อสารในยุคปัจจุบัน จนเกิดประเด็นในเวทีอภิปราย หัวข้อ “ส่ือ...การ
ปรับตัว และมาตรฐานความเป็นสื่อมืออาชีพ” เน่ืองในโอกาสครบรอบ 22 ปี 
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ขอหยิบยกตัวอย่าง...ในบางช่วงบางตอน ออก
มาน�าเสนอดังนี้...

รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผอ.หลักสูตรปริญญาเอก คณะนิเทศศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) บอกว่า ยุคดิจิทัลไม่ใช่เพิ่งมา... แต่
เกิดขึ้นมานานเกือบ 30 ปี ในปี 1990 หรือเรียกกันว่า “ยุค 90” ท่ีมาพร้อม
กับความเป็น “ระบบอนาล็อก” ปกคลุมสภาพสังคมโลกใบนี้

นับต้ังแต่ปี	2000	โลกดิจิทัลเข้ามาเร็วมาก	โดยเฉพาะในช่วง	5	ปีที่ผ่านมา
นี้	ที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	มีผลให้หลายธุรกิจ	“ปิดตัวลง”	อาทิ	
อุตสาหกรรม	และส่ือสารมวลชน	มากมาย

แต่การเปลี่ยนแปลงนี้ก�าลังเข้าสู ่ “โลกกายภาพ” จากความ “ออฟไลน์” 
สามารถจับต้องเป็นรูปธรรม กลายเป็นโลกของความเสมือนจริง และจับต้อง
ได้ ทั้งการเรียนรู้ การให้ข้อมูลข่าวสาร กระจายไปทุกพื้นที่อย่างรวดเร็ว...มีผล
ต่อค�าว่า “ส่ือสารมวลชน” ที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้กว่าพันปี เพราะทุกคนมีความ
เป็นสื่อบุคคลกันอยู่ในตัว สามารถแจ้งข่าวสารและให้ข้อมูลที่เกิดขึ้นในชีวิต
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ประจ�าวัน แต่ความเป็นสื่อบุคคลอาจอยู่ในสภาพขอบเขตจ�ากัด เช่น เม่ือ 100 
ปีท่ีผ่านมา ในหมู่บ้านบุคคลหน่ึงสามารถแจ้งข่าวได้เฉพาะในชุมชนเท่านั้น

ทว่า...ในรูปแบบการสื่อสาร เริ่มเปลี่ยนแปลงในยุคที่มีเทคโนโลยี เข้ามาสร้าง
บทบาทการสื่อสาร จากเดิมบุคคลให้ข้อมูลข่าวสารจากการบอกเล่าพูดปาก...
ต่อปาก และเกิดค�าว่า “สื่อมวลชน” ที่ใช้หนังสือพิมพ์ หรือวิทยุ ท่ีเป็นตัวกลาง 
น�าข้อมูลไปสื่อสาร สร้างความเข้าใจกับบุคคลอ่ืนได้เป็นจ�านวนมาก อย่างไม่มี
ข้อจ�ากัด

ในช่วงมีโทรทัศน์ ถือว่าเป็นเร่ืองมหัศจรรย์ สร้างการส่ือสาร ได้เห็นทั้งภาพ
เคลื่อนไหวและข้อความ ท�าให้ผู้รับสารเข้าใจกว่าเดิม ท่ีมีความรู้สึกเสมือนว่า
โลกทั้งใบถูกเชื่อมแบบไร้พรมแดน...

แต่ตอนนี้มีการเปล่ียนแปลงอีกครั้ง หลังเข้าสู่ “ยุคดิจิทัล” ท�าให้ “ส่ือยุค
ดั้งเดิม” ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ ในสังคมคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เด็ก
จนโต ยาวนาน 100 ปี ก�าลังมีคู่แข่งจากตัวบุคคลทั่วไป เรียกกันว่า “ผู้บริโภค” 
ที่มีอาวุธใหม่ในมือ คือ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน มีอินเตอร์เน็ตเชื่อมโลกใบนี้เข้ามา
อยู่ด้วยกัน

ท�าให้เกิดปรากฏการณ์บุคคลใหม่ ที่ไม่ใช่แค่ “สื่อมวลชน” แต่กลายร่างเป็น 
“สื่อมวลบุคคล” หมายความว่า ทุกคนเป็นหน่ึงในเครือข่าย สามารถเชื่อมต่อ
กลุ่มบุคคลเข้าด้วยกันตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักแสนคน ท่ีมีโทรศัพท์มือถือ มี
โลกออนไลน์ เป็นตัวเชื่อมบุคคลเข้ามาอยู่ร่วมกันได้

ประเด็นส�าคัญมีว่า...“สื่อมวลชน” ก�าลังเผชิญการท�างานแข่งขันกับสื่อมวล
บุคคล ที่มีโทรศัพท์มือถือ มีอินเตอร์เนตและแพลตฟอร์ม เป็นตัวเชื่อมทั้งหมด

ปัญหามีอยู่ว่า...“ส่ือมวลชน” โดยเฉพาะสื่อด้ังเดิม ที่คุ้นเคยกันมายาวนานนั้น 
มีความเป็นมืออาชีพสูงกันอยู่แล้ว เพราะมีกฎหมาย และจริยธรรมก�ากับดูแล
อย่างเข้มงวดอยู่มากมาย แต่สื่อมวลบุคคล คือ กลุ่มสมัครเล่น ไม่มีอะไรรองรับ
มาตรฐานความเป็นวิชาชีพ ท่ีไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเลย

“ยอมรับสื่อดั้งเดิม มีเครื่องยืนหยัดความเป็นสื่อมืออาชีพ ในหลักการควบคุม
ก�ากับดูแลมากมาย แตกต่างจากสื่อมวลบุคคลใช้โลกออนไลน์เป็นเคร่ืองมือ 
ท่ีไม่ต้องอธิบายถึงความเป็นมืออาชีพ เพราะกลุ่มนี้นึกอยากท�าก็ท�า ไม่อยาก
ท�าก็ไม่ท�า และไม่มีความรับผิดชอบใดทั้งสิ้น เพราะท�ากันแบบสมัครเล่น” 
รศ.ดร.อัศวิน ว่า

อดีตบทบาทของส่ือมวลชน มีหน้าที่ในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ความบันเทิง รวม
ถึงการให้ความรู้ โดยเฉพาะสื่อหนังสือพิมพ์ ที่มีบทวิเคราะห์สารคดี และข่าว
เชิงลึกมากมาย มีการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของส่ือมืออาชีพ ท่ีท�าหน้าที่
ด�าเนินงานให้กับสังคมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันน้ี

ทุกวันนี้มีคนท�าหน้าที่ตรงนั้นแล้ว แต่บทบาทสื่อมวลชนรูปแบบเดิม ยังมีความ
จ�าเป็นในเร่ืองของมาตรฐานความเป็นมืออาชีพ เพราะในโซเชียลฯ ของเครือ
ข่ายออนไลน์ มีรูปแบบแตกออกเป็นเส่ียงๆ ทุกคนมีโซเชียลฯเป็นของตัวเอง 
ท�าให้จ�าเป็นต้องพึ่งสื่อมืออาชีพในความสามารถสร้างบูรณาการสังคมโดยรวม

และเชื่อว่าความเป็นสื่อมืออาชีพมีความจ�าเป็นในสังคม ในแง่การบูรณาการ
สร้างสรรค์สังคม ท�าให้สังคมเห็นความต้องการประเด็นข่าวด้านใด หรือต้องการ
รวมผนึกก�าลังท�าเรื่องอะไร หากปล่อยให้ผู้ที่มีอิทธิพลต่อผู้ติดตามด�าเนินการ
จะไม่สามารถเกิดขึ้นแน่นอน รวมถึงสื่อโซเชียลฯก็ไม่สามารถท�าได้เช่นกัน

หน�าซ�้า...ในโลกของดิจิทัล ทุกนาที...มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายมหาศาล แต่
ความมหาศาลนั้นมีความเป็นขยะเยอะมากมาย และผู้ท�าหน้าท่ีในการกลั่น
กรองได้ดี คือ สื่อมืออาชีพ เพื่อให้ได้เรื่องราวความจริงมีประโยชน์ท่ีจ�าเป็น
เท่านั้น ในการบันทึกประวัติศาสตร์ให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษา...

หากจะกล่าวถึง...ความน่าเชื่อถือระหว่างสื่อดั้งเดิม และสื่อใหม่บนโลกออนไลน์ 
ก็มีกระบวนการท�างานเสนอข้อมูลข่าวสารแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เพราะสื่อเก่า
ดั้งเดิมมีกระบวนการกลั่นกรองหลายขั้นตอน จนกว่าจะมีความชัดเจนถึงเผย
แพร่ข่าวสารออกสู่สาธารณชน ท�าให้มีความน่าเชื่อถือเหนือกว่าข่าวสารบนโลก
ออนไลน์

“ส่ือใหม่ หรือส่ือออนไลน์” มีดีในเรื่องความเร็ว ความสะดวกเท่านั้น แต่มี
โอกาสเกิดข้อผิดพลาดง่าย รวมถึงเนื้อหายังเต็มไปด้วยการเจือปนของส่วน
ประกอบอื่น ที่ ไม ่ใช ่คุณค่าของเนื้อหาข ่าวอยู ่ด ้วยเสมอ...แต ่ด ้วยการ
เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ถือว่า...เป็นการปฏิวัติเชิงสังคมครั้งใหญ่ มีการ
แทรกซึมเข้าสู่วิถีชีวิต การศึกษา

รวมถึงภาคเศรษฐกิจ ส่งผล...การท�างานสื่อเก่าดั้งเดิม ไม่สอดคล้องกับผู้บริโภค
ในศตวรรษนี้ เพราะการติดต่อส่ือสารเกิดขึ้นตลอดเวลา ท�าให้รูปแบบสื่อดิจิทัล
จ�าเป็นกว่า...

ปัจจุบันผลผลิตสื่อด้ังเดิมมีข้อจ�ากัดมากมาย เช่น “หนังสือพิมพ์” มีองค์
ประกอบการผลิตได้ 1-3 กรอบต่อ 1 วัน แม้แต่ “วิทยุ” ก็มีข้อจ�ากัด จัดรายการ
ไม่ได้ 24 ชั่วโมง ส่วนโทรทัศน์ ยิ่งมีข้อจ�ากัดมากมาย

เงื่อนปมส�าคัญมีอยู่ว่า...อนาคตหากสื่อดั้งเดิมปิดตัวหายไปทั้งหมด ถือว่าเป็น
เรื่องเลวร้าย และมีโอกาสเกิดข้ึนในบางสังคม หรือบางประเทศ ท่ีกลไกการ
แข่งขันไม่สอดคล้องกับสังคม ท�าให้สื่อดั้งเดิมต้องปิดตัว

สิ่งที่ตามมา...สังคมจะเกิดความน่าเศร้าที่สุด กลายเป็นประชาชนไม่มีท่ีพึ่ง ทุก
คนเข้าสู่ระบบการสื่อสารเสพข่าวสารบนโลกออนไลน์...ที่เต็มไปด้วยวาระซ่อน
เร้น ทั้งผลประโยชน์ การเมือง การค้า รวมถึงข่าวสารนั้น ก็เต็มไปด้วยการแสดง
ความคิดเห็นของอารมณ์ ที่มีการระบายออกผ่านมาทางการสื่อสารบนโลก
ออนไลน์

จนกลายเป็นแค่ความคิดเห็นในสิ่งที่คนสนใจและพูดคุยออกมา แต่ขาดความ
เป็นจริง ที่ไม่มีการถูกกลั่นกรอง ท�าให้ไม่สามารถได้รับข่าวท่ีแท้จริง หาก
ประเทศใด หรือสังคมไหนมาถึงจุดนี้ ถือว่าเป็นเรื่องที่เลวร้ายที่สุด

“สื่อด้ังเดิม” กับ “สื่อใหม่” อาจเปรียบเสมือนเหรียญที่มีสองด้าน ถือว่า
มีประโยชน์ต่างกัน ส่ิงส�าคัญขึ้นอยู่กับว่า “ผู้รับข่าว” จะเป็นผู้ลือกเสพ
ส่ือแบบใดมากกว่าเท่านั้นเอง 
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สัมมนาวิชาการ เรื่อง   
“งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา

ที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาพอเพียง”

เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 6 มิถุนายน 2562 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจ 
พอเพียง ร่วมกับคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงาน
สัมมนาวิชาการ เรื่อง “งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาพอเพียง” 
โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ปฏิบัติหน้าท่ีแทนนายกสภา
สถาบันบัณฑติพฒันบรหิารศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ท้ังนี ้กิจกรรมภายในงาน
มกีารปาฐกถาพเิศษ เร่ือง “ปรชัญาพอเพยีงกบัการบรหิารการพฒันา : สบืสานสูป่ฏิบตั”ิ 
โดย ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และมีการน�า
เสนอผลงานวิจัย 11 เรื่อง เพื่อการน�าไปประยุกต์ใช้ในบริบทต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ใน
การสร้างความพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน จากคณาจารย์สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) รวมถึงจัดแสดงนิทรรศการ “พอเพียงเพื่อยั่งยืน” เผยแพร่
องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชด�าริของในหลวง รัชการที่ 9 สืบไป 
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ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(NIDA Consulting Center)

โดยวิทยากร
รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร 
(ผู้อำนวยการหลักสูตรภาวะผู้นำการจัดการและนวัตกรรม 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

และ คุณอริยะ สกุลแก้ว 
(นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ศูนย์นักบริหารระดับสูง 
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน)

โทร. 02-727-3804-5, 02-374-1174 
โทรสาร 02-375-8802  http://consult.nida.ac.th/



ค่ายนิด้า พัฒนาผู้นำารุ่นใหม่ 
สร้างจิตอาสา ใส่ใจสังคม

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ (นด้ิา) ได้จดัโครงการ
ค่ายนด้ิาพัฒนาผูน้�า ครัง้ที ่ 6 ขึน้ เมือ่วนัที ่ 24 - 28 
มิถุนายน 2562 มเียาวชนรุน่ใหม่เป็นนกัศกึษาช้ันปีที ่3 
และ 4 จากมหาวทิยาลยัทัว่ประเทศมาเข้าร่วมโครงการฯ 
เพ่ือพฒันาภาวะผู้น�าและบ�าเพ็ญประโยชน์เพือ่สาธารณะ 
ด�าเนนิกจิกรรมโดยคณาจารย์และศษิย์เก่าของนด้ิา ผ่าน
กิจกรรมทีห่ลากหลายและสนกุสนาน

จุดเริ่มต้นของค่ายนิด้า
รศ. ดร.อศัวนิ เนตรโพธิแ์ก้ว ผูช่้วยอธกิารบด ีฝ่ายสือ่สาร
องค์การและกจิการนกัศกึษาและอาจารย์ผู้ก�ากับดูแลค่าย
นด้ิาพฒันาผูน้�า ครัง้ท่ี 6 กล่าวว่า โครงการนีเ้ป็นส่วนหนึง่
ของงานบริการวิชาการแก่สังคมของนิด้า โดยแรกเริ่มนั้น 
จัดเป็นค่ายนิด้าอาเซียนก่อนเพ่ือเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซยีนทีก่�าลงัจะเกิดการรวมกลุม่กัน หลงัจาก
เกิดการรวมตัวประชามคมอาเซียนแล้วจึงเปล่ียนชื่อมา
เป็น ค่ายนด้ิาพฒันาผูน้�า แต่ยงัคงหวัใจหลักของกิจกรรม
ไว้ นั่นคือ เสริมสร้างภาวะผู้น�าและการบ�าเพ็ญประโยชน์
เพื่อสาธารณะให้กับเยาวชนรุ่นใหม่

พัฒนาผู้นำาด้วยประสบการณ์จริง
อาจารย์อัศวินกล่าวว่า ค่ายนิด้าตั้งใจให้น้องๆ ได้เรียนรู้
ผ่านประสบการณ์ปฏบัิตจิรงิ โดยกจิกรรมเริม่ขึน้ตัง้แต่วนั
แรกของค่ายฯ

เราคัดน้องๆ มา 100 คนเพื่อมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 
โดยมน้ีองๆ นกัศึกษามาจากมหาวทิยาลัยกว่า 30 แห่งทัว่
ประเทศ จากเหนือสุดถึงใต้สุด ตะวนัตกถึงตะวันออก ทั้ง
มหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน ท�าให ้น ้องๆ ได ้
ประสบการณ์ทีพ่เิศษและได้เจอเพ่ือนๆ จากท่ัวทุกภูมภิาค 
น้องๆ ต้องเรียนรู้ที่จะท�างานร่วมกับผู้คนที่หลากหลาย
และต้องลงมือท�าทุกอย่างจริงด้วยตนเอง มีหลาย
เหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้เกิดข้ึน น้องๆ ก็ได้เรียนรู้วิธีแก้
ปัญหาจากตรงนี้ เรียกได้ว่าทั้งเหนื่อยและสนุก

เราเชือ่ว่าการให้น้องๆ ได้จ�าลองการท�างานในสถานการณ์
จรงิจะท�าให้น้องๆ เข้าใจเรือ่งทีเ่ราต้องการจะส่ือสารออก
ไปได้ดีที่สุด และเรายังได้สอดแทรก Lecture เข้าไปใน

วันที่สอง โดยเป็นการบรรยายจากอาจารย์ของนิด้า ซึ่ง
โดยปกติจะสอนในระดับปริญญาโทขึ้นไป น้องๆ ก็จะได้
รับความรู้เชิงลึกในส่วนนี้ด้วย

ค่ายนิด้าฯ สร้างปัญญา
เพื่อการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์อัศวินกล่าวว่า พันธกิจของค่ายนิด้านั้นสะท้อน
วิสัยทัศน์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้เป็น
อย่างดี

หนึง่ในปรชัญาหลกัของทางนด้ิาเองกค็อืการพฒันาชมุชน
และสังคม พวกเราตั้งใจให้ค่ายนี้เปรียบเสมือนการสร้าง
ปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง ตามสโลแกนของนิด้าท่ีว่า 
WISDOM for Change เราเชื่อว่ากิจกรรมต่างๆ การ
อบรมเชิงปฏิบัติการจากคณาจารย์ และค�าแนะน�าจาก

ศิษย์เก่ารุ ่นพี่จะช่วยให้น้องๆ มีความพร้อมในการ
เปลี่ยนแปลงสังคมในอนาคต เราอยากจะสร้างผู้น�าและ
นักกิจกรรมที่ดีให้กับสังคม

มิตรภาพที่สวยงาม
นอกจากโครงการค่ายนิด้าพัฒนาผูน้�าจะสอนความรูแ้ละ
ทักษะให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว อีกส่ิงหนึ่งที่ถือเป็น
หัวใจส�าคัญก็คือมิตรภาพ

อาจารย์อัศวินกล่าวว่า แม้ค่ายฯจะเพียง 5 วัน แต่น้องๆ 
ก็สนิทกันเร็วต้ังแต่วันแรก ถือว่ากิจกรรมของเราประสบ
ความส�าเร็จ สร้างความทรงจ�าดีๆ ให้กับน้องๆ 

จำก : https://www.posttoday.com/market/
news/594284

NIDA
NEWS

10



NIDA Business School จับมือพันธมิตร 
บริษัท SIAM ICO เปิดหลักสูตร 

“Blockchain for Enterprise Transformation”

บนข้อเทจ็จรงิทีว่่าการแข่งขันทางธุรกจิในโลกยคุปัจจบุนั
ได้ก�าหนดให้องค์กรยคุใหม่ต้องหาเครือ่งมอืเพือ่เพิม่ขดี
ความสามารถทางการแข่งขัน เพือ่ความเท่าทนัและไม่
ตกยุค และบล็อกเชนก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่เข้ามา
เปลีย่นภูมิทศัน์ทางธรุกจิ เพราะการประยกุต์ใช้บลอ็กเชน
ไม่ได้ถูกจ�ากดัเฉพาะการใช้งานด้านการเงนิหรอืการท�า
ธรุกรรม แต่ยงัเป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการบันทกึ จดัเกบ็
ข้อมลู และการตรวจสอบตดิตามเพือ่ความโปร่งใสและ
เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารองค์กรยคุใหม่ รวมถึงการ
ท�าความรู้จกักบัระบบนเิวศทางธุรกจิยุคใหม่ทีใ่ช้บลอ็ก
เชนเป็นกลไกส�าคญั แม้แต่ Social Network ระดบัโลก
อย่าง Facebook กย็งัน�ามาใช้งาน

บทบาทของเทคโนโลยีบล็อกเชนได้กลายเป็นหนึ่งกลไก
ส�าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู ่ยุคดิจิทัล หรือ  
Digital Transformation และภายใต้การเลง็เหน็ประเดน็
ส�าคัญในเร่ืองนี้  คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
พฒันบริหารศาสตร์ (นด้ิา) ได้ร่วมมอืกบับรษิทั SIAM ICO  
บริษัทที่ปรึกษาและออกแบบการพัฒนาธุรกิจและ 
การลงทุนด้านดิจิทัล โดยก�าหนดเปิดหลักสูตรพิเศษ  
Blockchain for Enterprise Transformation เพื่อให้
ความรู ้และพัฒนาผู้บริหารขององค์กรท้ังภาครัฐและ
เอกชนที่มีความตั้งใจ หรือสนใจท่ีจะพัฒนากลยุทธ์ด้าน
ดิจิทัลให้กับองค์กร โดยอาศัยเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็น
กลไกส�าคัญ

ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ ผู้บริหารของสององค์กร ได้
ร่วมกันจัดแถลงความร่วมมือและแนะน�าถึงสาระส�าคัญ
ของหลักสูตร ตลอดจนผู้บรรยายอันประกอบไปด้วย 
นักวิชาการและผู ้ เชี่ยวชาญท่ีทรงคุณวุฒิและอยู ่ใน
อุตสาหกรรมจริง

การแถลงข่าวครั้งนี้ประกอบด้วย รศ.ดร.ธัชวรรณ  
กนิษฐ์พงศ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และ คุณปฐม อินทโรดม 
กรรมการผูจ้ดัการและผูร่้วมก่อตัง้ บรษิทั สยาม ไอซโีอ 
จ�ากัด คณุคณิต ศาตะมาน ซอีโีอ ไนท์ อะคาเดเมยี  และ 
คุณปกรณ ์  ลี้ สกุ ล  ซี อี โอฟ ิ นีมา  นอกจากนั้ น  
การแถลงความร่วมมือในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก  
รศ.ดร.จงสวสัด์ิ จงวฒัน์ผล รองอธกิารบดฝ่ีายวจิยัและ
บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(นิด้า) เข้าร่วมเป็นสักขีพยานและให้ความเห็นในการ
สัมภาษณ์ในโอกาสนี้ด้วย

รศ.ดร.ธัชวรรณ กนิษฐ์พงศ์ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

เป็นหนึง่ในเป้าหมายและความตัง้ใจของ รศ.ดร.ธชัวรรณ  
ซึง่เพิง่ก้าวเข้ามารับต�าแหน่งคณบด ีของคณะบริหารธรุกจิ
เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยเป็นหน่ึงในวิสัยทัศน์
ของผูน้�าของคณะฯ ท่ีให้ความส�าคัญกบัเร่ือง disruption  
และเทคโนโลยีใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน AI, Blockchain 
ตลอดจน Fintech ที่คนไทยยังต้องการการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างมาก

“โดยส่วนตัวคือต้องกำรพัฒนำหลักสูตรเหล่ำนี้อยู่แล้ว 
เมือ่ได้คยุกบัทำง SIAM ICO ซึง่มเีป้ำหมำยทีไ่ปในแนวทำง
เดียวกัน จึงเป็นที่มำของควำมร่วมมือ เพรำะเร่ือง  

Digital certificate หรอืใบประกำศดจิติอล ในบล็อกเชน
ที่ไม่สำมำรถปลอมได้ พูดถึงเงินที่ไม่สำมำรถปลอมได้ ซึ่ง
มนัดนีะ และเชือ่ว่ำบลอ็กเชนจะน�ำพำเรำไปสูส่ิง่อืน่ๆ อกี
หลำยๆ เรื่องได้ อำทิ Supply Chain หรือ ระบบกำรจัด
เก็บประวัติกำรรักษำพยำบำล หรือ เก็บข้อมูล Tourism 
ซึ่งต่อไปใช้กำรใช้จะกว้ำงออกไปอย่ำงมำก”

รศ.ดร.ธัชวรรณ ยังย�้าถึงความส�าคัญของการพัฒนาเรื่อง 
บล็อกเชนเป็นหลักสูตรว่า “นอกจากประโยชน์ของ
บล็อกเชนที่กล่าวมา เทคโนโลยีบล็อกเชนยังสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นดิจิทัลได้ 
อย ่างที่ เป ็นกระแสอยู ่ ในขณะนี้คือเร่ือง Dig ital  
Transformation ซึ่งน ่าสนใจมาก โดยหลักสูตร  
Blockchain for Enterprise Transformation ที่ก�าลัง
จะเปิดร่วมกับ บริษัท SIAM ICO นี้ถือได้ว่าเป็นที่แรกที่
เปิดคอร์ส วิชานี้ โดยเราจะเปิดเป็นสาธารณะโดยให้
บุคคลภายนอกเข้ามารับการอบรม หลังจากนั้นก็จะ
หลอมรวมวิชานี้เข้าไปอยู่ในหลักสูตร MBA ของทางนิด้า
ในเวลาต่อไป ซึ่งเชื่อว่านักศึกษาจะให้ความสนใจและได้
รับประโยชน์จากคอร์สนี้อย่างมาก 

ค่าลงทะเบียนคนละ 28,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ศนูย์เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั คณะบรหิารธรุกิจ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
โทร. 027273973, 0983463513 
อเีมล chanida.c@nida.ac.th Line ID: nidacec

Blockchain มันเป ็น 
ภำพใหญ่ หลำยคนรู ้จัก  
B i t co in  รู ้ จั กค ริป โต
เคอเรนซี่ แต่ข้อเท็จจริงๆ 
แ ล ้ ว บ ล็ อ ก เ ช น เ ป ็ น
เ ทค โน โ ลยี ที่ ส ำ ม ำ รถ
ประยกุต์มำท�ำอะไรได้มำก
กับองค ์กรหรือสถำบัน 
ไม่ใช่เพียงออก Coin หรือ 
Currency เท่ำน้ัน แต่
บ ล็ อก เชนท� ำ อะ ไร ได ้
มำกกว่ำนั้น แม้กระทั่ง
ตอนนี้  เรำได ้ พูดกันถึง  
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TALENT ALUMNI REDESIGN NIDA TOGETHER

ผลกระทบของกระทรวงใหม่ (อว.) 
ต่อระบบการบริหารงานคุณภาพการศึกษา 

และระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัย

NIDA เข้ารับโล่เกียรติยศ ด้านการพัฒนาวิชาการ

สถานเอกอัครราชทูต 
สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ 
ประจำาประเทศไทย (KRBI) 
เยือนสถาบันฯ

เมือ่วนัที ่20 กรกฎาคม 2562 สถาบนับัณฑติพฒันบรหิารศาสตร์ (NIDA) จัดกจิกรรม “Talent Alumni 
Redesign NIDA Together” โดยมศีษิย์เก่าทีเ่พิง่ส�าเร็จการศึกษาจากสถาบนั ไม่เกนิ 3 ปี เรยีนดี กจิกรรม
เด่น และมคีวามคิดสร้างสรรค์ จากทกุคณะ/วทิยาลัย จ�านวน 30 คน มาร่วมแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั
ทศิทางของ NIDA ในอนาคต ในช่วงแรกของงาน ผศ.ดร.รกัษ์พงศ์ วงศาโรจน์ รองอธกิารบดฝ่ีายวางแผน 
กล่าวต้อนรบัศิษย์เก่าของสถาบัน จากนัน้ รศ.ดร.ดนวุศนิ เจรญิ และทมีงานทีม่คีวามเช่ียวชาญด้าน Design 
Thinking ได้เชญิชวนศิษย์เก่าแสดงความคดิเหน็ โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คอื 1) ช่วงเช้า แสดงความคดิเหน็
ในฐานะการเป็นศิษย์เก่าทีมี่ต่อการเรยีนการสอนของสถาบนั ใน 3 มมุมอง คอื (1) Pain Point (2) Miss-
ing Things และ (3) Enablers 2) ช่วงบ่าย แสดงความคดิเห็นในฐานะการเป็นผูรั้บบริการวชิาการ หรือ 
การวจิยัของสถาบนั ใน 2 มุมมอง คอื 1) Constraint & Weakness และ (2) Unmet Need & Pain อกี
ทัง้ศษิย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัภาพรวมของสถาบนัทีน่่าสนใจ ซึง่ผูบ้ริหารสถาบนัจะได้น�าความคดิ
เหน็และข้อเสนอแนะไปใช้ในการเปล่ียนแปลงสถาบนัเพือ่ให้เกิดความยัง่ยนืต่อไป 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.ก�าพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  
คนัธมานนท์ รองอธกิารบดีอาวุโสฝ่ายบรหิาร และผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสงู มหาวทิยาลยัพระจอมเกล้าธนบรีุ ซึง่เป็นผูท้ีมี่ความรู้และความเชีย่วชาญเกีย่วกบักระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง “ผลกระทบของกระทรวงใหม่ (อว.) ต่อระบบการบริหารงานคุณภาพการศึกษาและระบบงบประมาณ
ของมหาวทิยาลยั” ซึง่สถาบนัฯ ต้องปรบัตวัเพือ่รองรับผลทีเ่กดิจากการเปล่ียนแปลงท้ังในด้านการบรหิารงบประมาณ และระบบการบรหิารงานคณุภาพการศกึษาของมหาวิทยาลัย
ที่สอดคล้องกับโลก และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย ประกอบด้วย ผู้บริหารคณะ/ วิทยาลัย ผู้อ�านวยการส�านักและผู้อ�านวยการกอง และตัวแทนหน่วยงาน
เข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าว 

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ในนามสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA เข้ารับโล่เกียรติยศ ด้านการพัฒนาวิชาการ และกิจกรรมในการรณรงค์
ต่อต้านการทุจริตดีเด่น จากศาตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต 
ภายในงานครบรอบ 4 ปี การจัดตั้งมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มงานกิจการนานาชาติได้น�า 1) H.E. Mr. Md. Nazmul Quaunine, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary  
2) Mr. AKM Moniruzzaman, Counsellor (Labour Welfare Wing) 3) Dr. Md. Khairul Hasan, Counsellor (Diplomatic Wing) และ 4) Mr. Syed Rashedul 
Hossen, Economic Counsellor จาก สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ประจ�าประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ เดินทางเยือนสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการ เพื่อหารือกับผู้บริหารของสถาบันฯ เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ในการน้ี ศาสตราจารย์ ดร.ก�าพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ คณบดรคณะรัฐประศาสนศาสตร์ พร้อม
ด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับและน�าเยี่ยมชมสถาบันฯ 

NIDA
NEWS

12





ขอแสดงความยินดี
นักศึกษาหลักสูตร RMBA

ขอแสดงความยินดี 
นางสโรชินี ศิริวัฒนา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา Flexible MBA ในโอกาสได้เข้ารอบสุดท้าย (Finalist) 
ของแข่งขันการวิเคราะห์ข้อมูล (2019 TUN Data Challenge) จัดโดย Teradata 
University Network (TUN) ในงานสัมมนา Teradata Analytics Universe, Denver, 
Colorado, USA ระหว่างวันที่ 19 ถึง 24 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นหนึ่งในงานสัมมนาด้าน 
Business Intelligence and Analytics ที่ใหญ่ที่สุดใน USA

ทีมที่ #1 (D3) :  นางสาวจันทิมา จักปราณีวิรัตน์ นายธนิสร มโนด�ารงธรรม 
    และนายพุฒิเศก เจริญรุ่งเรือง
ทีมที่ #2 (D9) :  นายวีรุตม์ แพทย์สุวรรณ นายนที พนมโชคไพศาล 
    และนายกิตติธรา สงวนชาติ 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตร RMBA ได้แก่ นายกฤติน พิสิฐวรกุล  
นางสาวภารวี อนันตลาโภชัย และนายภูผา ก๋งอุบล ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชมเชยจาก
การแข่งขัน Fintech University Investment Challenge ครั้งที่ 1 ประเภท  
The Favorite Judge Award ท�าผลงานอยู่ในเกณฑ์ดีในหลายๆ ด้าน ภายใต้ชื่อทีม 
Risk Free จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

คณะนิติศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่ นางสโรชินี ศิริวัฒนา นายกสมาคมนักศึกษา
เก่าคณะนิติศาสตร์ ในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ด�ารง
ต�าแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ 

2019 Teradata University Network (TUN)    
Data Challenge - Finalists

CONGRATULATIONS
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ตราสัญลักษณ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

จําหน่ายเข็มกลัดที่ระลึก

บาท
กลุ่มงานส่ือสารองค์การและกิจกรรมเพ่ือสังคม

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่

ชั้น G อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

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