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นิด้า ชวนร่วมโครงการ “NIDA Experience”

ติดอาวุธความรู้ รับมือกับคลื่น “เทคโนโลยีดิสรัปชั่น”

ในยุคที่อะไรๆ รอบตัวก็เต็มไปด้วยดิจิทัล ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่าง
ฉับพลันไม่มีจุดสิ้นสุดที่คาดการณ์ได้ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ หนึ่งปัจจัยส�ำคัญที่จะช่วยท�ำให้อยู่รอดในยุคแห่ง
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คือ “คุณภาพของคน” และ “การศึกษา” เพราะล�ำพัง
แค่เพียงการเข้าถึงเทคโนโลยีน้ันคงไม่เพียงพอ จ�ำเป็นต้องมีทักษะและความรู้ที่
หลากหลาย รวมถึงสามารถที่จะน�ำศาสตร์แขนงต่างๆ บูรณาการร่วมกันได้
“NIDA Experience” ถือเป็นโครงการใหม่อีกโครงการหนึ่งที่ “สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)” ยึดหลักการมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลาก
หลายในการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเปิด
โอกาสให้ผู้ที่ก�ำลังเรียนจบหลักสูตร ป.ตรี หรือเรียนจบแล้ว คนที่ท�ำงานอยู่ หรืออยาก
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จะเปลี่ยนสายงาน ได้เลือกคอร์สเรียนในสาขาที่ใช่ใน
หลั ก สู ต รต่ า งๆ ของสถาบั น ซึ่ ง จะใช้ เวลาเรี ย น 15
สัปดาห์ 3 ชม./สัปดาห์ (45ชม.) เพื่อให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูน
ความรู้ที่นอกเหนือจากความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านของตนเอง และสามารถน�ำความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน สร้างความส�ำเร็จในการ
ท�ำงาน ซึ่งแน่นอนว่าการที่บ้านเมืองประกอบไปด้วย
พลเมืองที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ย่อมเป็นตัว
ชี้วัดถึงระดับทุนในการพัฒนาประเทศได้อีกทางหนึ่ง
ด้วย
ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นิด้า
เปิ ด เผยว่ า 53 ปี ท่ี ผ ่ า นมา บทบาทของนิ ด ้ า มี ค วาม
ชัดเจนในการผลิตก�ำลังคนในศาสตร์แห่งการบริหารการ
พัฒนาที่มีความทันสมัย สร้างผู้น�ำหลายสาขาวิชาชีพ
รวมถึ ง มี ก ารให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั ง คมอย่ า งต่ อ
เนื่องเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ แม้จะต้อง
เผชิญกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร
ภาวะความท้าทายและปัญหาต่างๆ หลักสูตรและวิธีการ
สอนที่นี่ยังคงเน้นเรื่องการน�ำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ทัน
สมัย และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ตามลักษณะ
สายอาชีพ ซึ่งมีความพร้อมรับมือที่เตรียมการไว้อย่าง
ครบถ้วนในทุกมิติ โครงการ “NIDA Experience” นับ
เป็นตัวอย่างหนึ่งที่นอกจากจะรับกับการเรียนรู้ยุคใหม่
ที่ไม่ต้องเรียนเต็มหลักสูตรแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ
ที่อยากจะ Up-Skill, Re-Skill ได้สร้างทักษะ-การเรียน
รู ้ ใ หม่ เพื่ อ ก้ า วทั น ความเปลี่ ย นแปลงและตอบโจทย์
ลักษณะงานใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น โดยผู้เรียนสามารถเลือก
เรี ย นหลากหลายวิ ช าจากหลากหลายคณะของนิ ด ้ า
สูงสุด 3 รายวิชา/ภาค ซึ่งจะเรียนในเวลาราชการ และเรียนจริงกับนักศึกษาสามัญ

กังวลเรื่องของพื้นความรู้มาก่อน อย่างคณะสถิติประยุกต์ เนื้อหาก็จะเน้นการน�ำเอา
เทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้นในเรื่องของการบริหาร คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการ
“ส�ำหรับโครงการนี้ นอกจากจะท�ำให้เห็นว่าที่นิด้ามีบรรยากาศการเรียนเป็นอย่างไร มี จัดการ เน้นผสมผสานทฤษฎีองค์ความรู้และแนวคิดทางนวัตกรรมการสื่อสารและ
รูปแบบการเรียนการสอนทีห่ ลากหลายอย่างไร ยังจะท�ำให้ผเู้ รียนค้นพบตนเอง หรือมอง เทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นต้น
เห็นโอกาสในสายงานอืน่ ๆ หน่วยงานไหนทีต่ อ้ งการพัฒนาคน ก็สามารถทีจ่ ะส่งบุคลากร
เข้ามาเรียนในบางวิชาได้ ซึง่ ขณะนีม้ รี ายวิชาให้เลือกทุกๆ คณะ ไม่วา่ จะเป็นในเรือ่ งของ เมื่อเรียนจบในรายวิชานั้นๆ สามารถที่จะเก็บหน่วยกิตไว้ศึกษาต่อในหลักสูตรได้ 5 ปี
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การดูภาวะเศรษฐกิจในภาพ โอนหน่วยกิตเพื่อนับรวมในหลักสูตรได้ทุกหลักสูตรของนิด้า มีการออกเกรดและใบรับ
รวม เศรษฐกิจมหาภาค มาเรียนเพือ่ ท�ำความเข้าใจเรือ่ งเหล่านีไ้ ด้ หรือเพือ่ น�ำเอาศาสตร์ รองผลการศึกษาให้ โดยตลอดระยะเวลาทีเ่ รียนสามารถใช้สงิ่ อ�ำนวยความสะดวกได้เช่น
สาขาวิชาต่างๆ มาบูรณาการเข้ากับการท�ำงาน พัฒนาตนเองขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้น” เดียวกับนักศึกษาของสถาบันรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ไม่ว่าจะเป็น ห้องสมุด
สถานออกก�ำลังกาย การเข้าถึงฐานข้อมูล ห้องพยาบาล และอื่นๆ อีกมากมาย
ผศ.ดร.ณดา กล่าวอีกว่า ได้ให้แต่ละคณะน�ำเสนอรายวิชาที่คาดว่าตรงความต้องการ
ผูเ้ รียนและไม่ตอ้ งใช้ความรูพ้ นื้ ฐานเบือ้ งต้นในการเรียน คนทีม่ คี วามรูใ้ นสาขาอืน่ ใดก็ตาม ใครที่อยากจะพัฒนาตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างทักษะใหม่ ยกระดับทักษะการ
ที่อยากจะมาพัฒนาตนเอง มา Up-Skill, Re-Skill ก็สามารถเข้ามาเรียนได้ โดยไม่ต้อง ท�ำงาน หรือต้องการมีทักษะการท�ำงานที่หลากหลาย ลองมาสัมผัสรายวิชาและ
ประสบการณ์กับนิด้าได้ในโครงการ “NIDA Experience” มีค่าธรรมเนียมการลง
ทะเบียนเพียง 5,300 บาท โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนได้ที่
http://www.nida.ac.th/th/index.php/nida-join/experience
สมัครเรียนได้เลยโดยไม่ตอ้ งสอบข้อเขียน สมัครได้ทงั้ ช่องทางออนไลน์ https://forms.
gle/HJGmyXurC7PdXTdi6 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่กองบริการการศึกษา
โทร 027273370-3 และ 027273629
ถ้าจุดศูนย์กลางของการพัฒนาประเทศต้องเริ่มจากการสร้าง “คน” ก็จ�ำเป็นต้อง
ขยับปรับตัวและพัฒนาตนเองให้ทนั กับกระแสการเปลีย่ นแปลง เพือ่ ให้เป็นพลเมือง
ในยุคดิจิทัลได้อย่างรอบด้าน วันนี้คุณลองตรวจสอบความรู้ตนเองดูสิว่า “ความรู้
เดิมๆ ทีม่ ี ยังใช้ได้อยูไ่ หม”, “ต้องมีการเรียนรูอ้ ะไรเพิม่ เติมอีกหรือไม่” หากไม่อยาก
ตกขบวนรถไฟ 4.0 และอยากจะเป็นพลเมืองในอนาคต มาเปิดโอกาสตนเองให้ได้
เรียนรู้สิ่งใหม่ พัฒนาความรู้และทักษะอาชีพที่สูงขึ้น ไปพร้อมๆ กับโครงการ
“NIDA Experience”
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นโยบายปรับขึ้นค่าจ้าง
(จากฝ่ายการเมือง)

บทความโพสทูเดย์ ฉบับวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 โดย ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
เมื่ อ ได้ รั ฐ บาลที่ ม าจากการเลื อ กตั้ ง แล้ ว สิ่ ง หนึ่ ง ที่
ประชาชนจะเรียกร้องจากรัฐบาลก็คือ “การให้รัฐต้อง
ท�ำตามสัญญากับนโยบายการหาเสียงทีป่ ระกาศไว้” ซึง่
หนึ่งในนโยบายที่สังคมให้การติดตามก็คือ “นโยบาย
การปรั บ ขึ้ น ค่ า จ้ า งขั้ น ต�่ ำ ที่ พ รรคพลั ง ประชารั ฐ ได้
ประกาศไว้วา่ เมือ่ ได้เป็นรัฐบาลแล้วจะให้มกี ารปรับขึน้
ค่าจ้างขั้นต�ำ่ รายวันเป็น 425 บาทต่อวัน เงินเดือนขั้น
ต�ำ่ วุฒอิ าชีวะศึกษาอยูท่ ี่ 18,000 บาท และวุฒปิ ริญญา
ตรีอยู่ที่ 20,000 บาท ซึ่งจากข่าวล่าสุดดูเหมือนว่า
รัฐบาล (พรรคพลังประชารัฐ) จะพยายามไม่ให้นโยบาย
ที่ประกาศนี้เกิดขึ้น โดยมีค�ำพูดออกจากปาก นายสนธิ
รัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ใน
ฐานะประธานคณะท�ำงานประสานงานพรรคร่วมในการ
จัดท�ำนโยบายรัฐบาล ให้เหตุผลว่า “เป้าหมายทีแ่ ท้จริง
คือการยกระดับฝีมือ แรงงาน ซึ่ ง ต้ องปรั บทั้ ง ระบบ
แรงงานไทย จึงจะสามารถขึน้ ค่าแรงให้สงู ตามคุณภาพ
ฝีมือแรงงาน ไม่เช่นนั้นจะไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยี
และตลาดแรงงานในปัจจุบัน” เช่นเดียวกับ นายกอบ
ศักดิ์ ภูตระกูล โฆษกพรรคพลังประชารัฐ ระบุมาก่อน
หน้าว่า “นโยบายค่าแรงขั้นต�่ำยังไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนที่
ต้องรีบท�ำ และที่ส�ำคัญหวั่นกระทบภาคเอกชน”
ในฐานะอาจารย์ผสู้ อนด้านเศรษฐศาสตร์ นโยบายการขึน้
ค่ า จ้ า งเป็ น หนึ่ ง ในข้ อ สอบวั ด คุ ณ สมบั ติ (Qualified
Examination) ยอดฮิตของทีค่ ณะของผม โดยข้อสอบเรา
มักถามว่า
“จงอธิ บ ายผลกระทบของการขึ้ น ค่ า จ้ า งขั้ น ต�่ ำ 
(Minimum Wage) ต่อตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาค
เช่ น การบริ โ ภค การลงทุ น การเจริ ญ เติ บ โตทาง
เศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และการว่างงาน”
ผลที่ออกมา เชื่อหรือไม่ว่านักศึกษาส่วนใหญ่จะตอบว่า
นโยบายค่าจ้างขั้นต�่ำจะช่วยในการกระตุ้นอุปสงค์รวม
(Aggregate Demand) เพราะเป็นการเพิ่มรายได้และ
กระตุ้นให้เกิดการบริโภค และสุดท้ายจะท�ำงานผ่านตัว
คูณทวี (Multiplier Effect) อันส่งผลให้เกิดการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ ---- ซึง่ เป็นค�ำตอบทีผ่ ดิ โดยไม่แน่ใจ
ว่าผิดเพราะนักศึกษาไม่เข้าใจเอง หรือตอบเพราะไปเชื่อ
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การประกาศจากฝ่ายการเมืองว่า การปรับขึ้นค่าจ้างเป็น อย่างไรก็ดี งานศึกษาของ Del Capio, Messina, and
Sanz-de-Galdeano (2011) ที่ได้ศึกษาผลกระทบของ
นโยบายที่ดี (ต่อเศรษฐกิจ)
การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต�่ำต่อสวัสดิการในประเทศไทยยัง
แต่แท้จริงแล้ว แรงงานส่วนน้อยมากทีไ่ ด้รบั ค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ พบผลทางบวกของการปรับขึน้ ค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ว่า การขึน้ ค่า
(รวมทั้ ง แรงงานในวุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี แ ละอาชี ว ะเองใน จ้างขั้นต�่ำเป็นการช่วยเพิ่มอ�ำนาจในการต่อรองให้กับ
ปัจจุบนั ส่วนใหญ่กไ็ ด้รบั รายได้ทสี่ งู กว่าทีป่ ระกาศออกมา แรงงานทีม่ ที กั ษะต�ำ่ อันส่งผลท�ำให้คา่ จ้างของแรงงานใน
แล้ว) ดังนั้นการเพิ่มค่าจ้างขั้นต�ำ่ ไม่ได้ส่งผลต่อการขยาย กลุ ่ ม นี้ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น อั น น� ำ มาสู ่ ก ารช่ ว ยลดปั ญ หาความ
ตัวทางเศรษฐกิจ แต่ตรงกันข้าม นโยบายค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ จะ ยากจนและความเหลื่อมล�้ำได้
กระทบในด้านอุปทานในลักษณะของ Supply Shock
หรือ Price Shock อันส่งผลท�ำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของ ทัง้ นี้ ในหลักการทีถ่ กู ต้องของการปรับขึน้ ค่าจ้างนัน้ ควร
ต้นทุนการผลิต เกิดการย้ายฐานการผลิตของบริษัทต่าง จะต้องด�ำเนินการดังนี้
ชาติ (ไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่ค่าจ้างถูกกว่าและมีผลิต
ภาพสูงกว่าแรงงานไทย) และส่งผลท�ำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ 1. การปรับค่าจ้างต้องมาจากการประเมินถึงต้นทุนค่า
เกิดขึน้ พร้อมกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ (หรือทีเ่ รียกว่า ครองชีพและโครงสร้างเศรษฐกิจในแต่ละจังหวัด ซึ่งจะ
Stagflation) ดังนั้นในมุมมองทางเศรษฐกิจมหภาค การ มีสูตรการค�ำนวณที่ถูกต้องตามหลักวิชาการอยู่แล้ว ดัง
ขึ้นค่าจ้างขั้นต�่ำจึงไม่เป็นการดีต่อเศรษฐกิจ
นั้นด้วยสูตรดังกล่าว การปรับขึ้นค่าจ้างขันต�่ำจึงควร
ปรับไม่เท่ากันในแต่ละจังหวัด และควรมีการประกาศ
ในด้านจุลภาค การขึ้นค่าจ้างขั้นต�ำ่ จะน�ำมาสู่ปัญหาการ แนวโน้มการขึ้นล่วงหน้าเพื่อให้ภาคธุรกิจ (ในแต่ละ
สูญเสีย (Deadweight Loss) จากการจัดสรรทรัพยากร จั ง หวั ด ) สามารถวางแผนทางการเงิ น ได้ ไม่ ใช่ ก าร
ทีบ่ ดิ เบือน (โดยจะเห็นได้จากการขึน้ จากฝัง่ การเมืองเมือ่ ประกาศตัวเลขเลขแบบไม่มีที่มาที่ไปจากฝ่ายการเมือง
หลายปีก่อนที่มาก�ำหนดให้ทุกจังหวัดได้รับค่าจ้าง 300 ในช่วงหาเสียง
บาทเท่ากัน) นอกจากนี้ ยังส่งผลต่อการตกงานกับกลุ่ม
แรงงานไทยที่ไร้ทักษะ (นอกเหนือจากเดิมที่จะต้องแข่ง 2. การปรับขึ้นค่าจ้างต้องอยู่ภายใต้ระบบไตรภาคี ที่
กับหุน่ ยนต์และกับแรงงานข้ามชาติอยูแ่ ล้ว) และจะน�ำมา ต้องก�ำหนดจากกลุ่ม นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล ไม่ใช่
สู่ปัญหาความเหลื่อมล�ำ้ ทางรายได้ตามมาได้
ถูกก�ำหนดมาจากฝ่ายการเมือง ซึ่งเป็นฝ่ายที่มีแรงจูงใจที่
จะใช้นโยบายนี้เพียงเพื่อหาคะแนนเสียง
ถ้ายังจ�ำกันได้ นโยบายค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ นีไ้ ม่ใช่ครัง้ แรกทีฝ่ า่ ย
การเมืองเข้ามาแทรกแซงตลาดแรงงาน เมือ่ ครัง้ ในปี พ.ศ. โดยส่วนตัวแล้ว ผมเห็นว่า เราไม่ควรมีการปรับขึ้นค่า
2555 ในสมัยรัฐบาลยิง่ ลักษณ์เองก็ได้หาเสียงการปรับขึน้ จ้างขั้นต�่ำที่สูงถึง 425 บาทนี้เนื่องจากเป็นการปรับที่สูง
ค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ไว้ที่ 300 บาทต่อวันในทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ เกินไป (ปรับขึ้นมากถึง 30%) ซึ่งจะท�ำให้เกิดผลเสีย
ซึง่ เป็นอีกหนึง่ นโยบายทีผ่ ดิ พลาดอย่างมหาศาล โดยเห็น มากกว่าผลดี (ถึงแม้ว่าจะมีเสียงสนับสนุนจากพรรคร่วม
ได้จากงานศึกษาของดิลกะ ลัทธิพพิ ฒ
ั น์ จากธนาคารโลก บางพรรคให้ใช้เงินภาษีไปชดเชยการขาดทุนของภาค
(The World Bank) ที่มีชื่อว่า The Effects of the 300 ธุรกิจจากนโยบายนี้ก็ตาม) แต่สิ่งที่ประชาชนเราควรจะ
Baht Minimum Wage Policy ซึ่งได้ศึกษาผลกระทบ คิดและตรึกตรองให้ดีก็คือ เราไม่ควรไปมองว่านโยบาย
จากการปรับขึ้นของค่าจ้างขั้นต�่ำ 300 บาทต่อเศรษฐกิจ ค่าจ้างนี้ (ไม่ว่าจะมาจากพรรคใดก็ตาม) มันเป็นนโยบาย
ในด้านต่าง ๆ โดยผลการศึกษาพบว่า ค่าจ้างขั้นต�ำ่ ส่งผล ที่ ดี และควรที่ จ ะเรี ย นรู ้ ว ่ า นโยบายที่ ป ระกาศจาก
ต่อการเลิกจ้างงานกับกลุม่ แรงงานทีม่ ที กั ษะต�ำ่ และส่งผล พรรคการเมืองก่อนการเลือกตั้ง มันก็เป็นเพียงหนึ่งใน
ต่อการล้มละลายของวิสาหกิจขนาดเล็กที่ไม่สามารถ กลยุทธ์การตลาดที่จะได้มาซึ่งคะแนนเสียงจากการเลือก
แข่งขันกับวิสาหกิจขนาดใหญ่ได้
ตั้งเท่านั้นเอง

“สื่อดั้งเดิม”...

สื่อมืออาชีพยังมีทีเด็ด

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

พลิกโฉมสื่อรูปแบบใหม่จาก “สื่อกระดาษ” ก้าวไปสู่รูปแบบ “บนโลก
ออนไลน์” ตามบริบทการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคสมัย “โลกยุคดิจิทัล”
ที่ถูกเรียกว่า “โซเชียลมีเดีย”...การสื่อสารไร้พรมแดน ท�ำให้พฤติกรรม
การบริโภคข้อมูลข่าวสารประชาชนเปลี่ยนไป...ปรับสู่โลกออนไลน์
มากขึ้น
รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผอ.หลักสูตรปริญญาเอก คณะนิเทศศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) บอกว่า ยุคดิจิทัลไม่ใช่เพิ่งมา... แต่
เกิดขึ้นมานานเกือบ 30 ปี ในปี 1990 หรือเรียกกันว่า “ยุค 90” ที่มาพร้อม
กับความเป็น “ระบบอนาล็อก” ปกคลุมสภาพสังคมโลกใบนี้

ต่างจากสื่อดั้งเดิม มีกระบวนการท�ำงาน การกลั่นกรองหลายขั้นตอน จนเกิด นับตั้งแต่ปี 2000 โลกดิจิทัลเข้ามาเร็วมาก โดยเฉพาะในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
ความชัดเจนถึงจะมีการเผยแพร่ข่าวสารออกสู่สาธารณชน ซึ่งมีความเป็นมือ นี้ ที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีผลให้หลายธุรกิจ “ปิดตัวลง” อาทิ
อาชีพภายใต้กรอบจริยธรรม
อุตสาหกรรม และสื่อสารมวลชน มากมาย
ท่ามกลางการแข่งขันระหว่าง “สื่อดั้งเดิมกับสื่อใหม่” ซึ่งเป็นเรื่องท้าทาย
วงการสื่อสารในยุคปัจจุบัน จนเกิดประเด็นในเวทีอภิปราย หัวข้อ “สื่อ...การ
ปรับตัว และมาตรฐานความเป็นสื่อมืออาชีพ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ขอหยิบยกตัวอย่าง...ในบางช่วงบางตอน ออก
มาน�ำเสนอดังนี้...
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แต่การเปลี่ยนแปลงนี้ก�ำลังเข้าสู่ “โลกกายภาพ” จากความ “ออฟไลน์”
สามารถจับต้องเป็นรูปธรรม กลายเป็นโลกของความเสมือนจริง และจับต้อง
ได้ ทั้งการเรียนรู้ การให้ข้อมูลข่าวสาร กระจายไปทุกพื้นที่อย่างรวดเร็ว...มีผล
ต่อค�ำว่า “สื่อสารมวลชน” ที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้กว่าพันปี เพราะทุกคนมีความ
เป็นสื่อบุคคลกันอยู่ในตัว สามารถแจ้งข่าวสารและให้ข้อมูลที่เกิดขึ้นในชีวิต

ประจ�ำวัน แต่ความเป็นสื่อบุคคลอาจอยู่ในสภาพขอบเขตจ�ำกัด เช่น เมื่อ 100 และเชื่อว่าความเป็นสื่อมืออาชีพมีความจ�ำเป็นในสังคม ในแง่การบูรณาการ
ปีที่ผ่านมา ในหมู่บ้านบุคคลหนึ่งสามารถแจ้งข่าวได้เฉพาะในชุมชนเท่านั้น
สร้างสรรค์สังคม ท�ำให้สังคมเห็นความต้องการประเด็นข่าวด้านใด หรือต้องการ
รวมผนึกก�ำลังท�ำเรื่องอะไร หากปล่อยให้ผู้ที่มีอิทธิพลต่อผู้ติดตามด�ำเนินการ
ทว่า...ในรูปแบบการสื่อสาร เริ่มเปลี่ยนแปลงในยุคที่มีเทคโนโลยี เข้ามาสร้าง จะไม่สามารถเกิดขึ้นแน่นอน รวมถึงสื่อโซเชียลฯก็ไม่สามารถท�ำได้เช่นกัน
บทบาทการสื่อสาร จากเดิมบุคคลให้ข้อมูลข่าวสารจากการบอกเล่าพูดปาก...
ต่อปาก และเกิดค�ำว่า “สื่อมวลชน” ที่ใช้หนังสือพิมพ์ หรือวิทยุ ที่เป็นตัวกลาง หน�ำซ�้ำ...ในโลกของดิจิทัล ทุกนาที...มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายมหาศาล แต่
น�ำข้อมูลไปสื่อสาร สร้างความเข้าใจกับบุคคลอื่นได้เป็นจ�ำนวนมาก อย่างไม่มี ความมหาศาลนั้นมีความเป็นขยะเยอะมากมาย และผู้ท�ำหน้าที่ในการกลั่น
ข้อจ�ำกัด
กรองได้ดี คือ สื่อมืออาชีพ เพื่อให้ได้เรื่องราวความจริงมีประโยชน์ที่จ�ำเป็น
เท่านั้น ในการบันทึกประวัติศาสตร์ให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษา...
ในช่วงมีโทรทัศน์ ถือว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์ สร้างการสื่อสาร ได้เห็นทั้งภาพ
เคลื่อนไหวและข้อความ ท�ำให้ผู้รับสารเข้าใจกว่าเดิม ที่มีความรู้สึกเสมือนว่า หากจะกล่าวถึง...ความน่าเชื่อถือระหว่างสื่อดั้งเดิม และสื่อใหม่บนโลกออนไลน์
โลกทั้งใบถูกเชื่อมแบบไร้พรมแดน...
ก็มีกระบวนการท�ำงานเสนอข้อมูลข่าวสารแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เพราะสื่อเก่า
ดั้งเดิมมีกระบวนการกลั่นกรองหลายขั้นตอน จนกว่าจะมีความชัดเจนถึงเผย
แต่ตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง หลังเข้าสู่ “ยุคดิจิทัล” ท�ำให้ “สื่อยุค แพร่ข่าวสารออกสู่สาธารณชน ท�ำให้มีความน่าเชื่อถือเหนือกว่าข่าวสารบนโลก
ดั้งเดิม” ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ ในสังคมคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เด็ก ออนไลน์
จนโต ยาวนาน 100 ปี ก�ำลังมีคู่แข่งจากตัวบุคคลทั่วไป เรียกกันว่า “ผู้บริโภค”
ที่มีอาวุธใหม่ในมือ คือ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน มีอินเตอร์เน็ตเชื่อมโลกใบนี้เข้ามา “สื่อใหม่ หรือสื่อออนไลน์” มีดีในเรื่องความเร็ว ความสะดวกเท่านั้น แต่มี
อยู่ด้วยกัน
โอกาสเกิดข้อผิดพลาดง่าย รวมถึงเนื้อหายังเต็มไปด้วยการเจือปนของส่วน
ประกอบอื่ น ที่ ไ ม่ ใช่ คุ ณ ค่ า ของเนื้ อ หาข่ า วอยู ่ ด ้ ว ยเสมอ...แต่ ด ้ ว ยการ
ท�ำให้เกิดปรากฏการณ์บุคคลใหม่ ที่ไม่ใช่แค่ “สื่อมวลชน” แต่กลายร่างเป็น เปลี่ ย นแปลงในยุ ค ดิ จิ ทั ล ถื อ ว่ า ...เป็ น การปฏิ วั ติ เชิ ง สั ง คมครั้ ง ใหญ่ มี ก าร
“สื่อมวลบุคคล” หมายความว่า ทุกคนเป็นหนึ่งในเครือข่าย สามารถเชื่อมต่อ แทรกซึมเข้าสู่วิถีชีวิต การศึกษา
กลุ่มบุคคลเข้าด้วยกันตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักแสนคน ที่มีโทรศัพท์มือถือ มี
โลกออนไลน์ เป็นตัวเชื่อมบุคคลเข้ามาอยู่ร่วมกันได้
รวมถึงภาคเศรษฐกิจ ส่งผล...การท�ำงานสื่อเก่าดั้งเดิม ไม่สอดคล้องกับผู้บริโภค
ในศตวรรษนี้ เพราะการติดต่อสื่อสารเกิดขึ้นตลอดเวลา ท�ำให้รูปแบบสื่อดิจิทัล
ประเด็นส�ำคัญมีว่า...“สื่อมวลชน” ก�ำลังเผชิญการท�ำงานแข่งขันกับสื่อมวล จ�ำเป็นกว่า...
บุคคล ที่มีโทรศัพท์มือถือ มีอินเตอร์เนตและแพลตฟอร์ม เป็นตัวเชื่อมทั้งหมด
ปัจจุบันผลผลิตสื่อดั้งเดิมมีข้อจ�ำกัดมากมาย เช่น “หนังสือพิมพ์” มีองค์
ปัญหามีอยู่ว่า...“สื่อมวลชน” โดยเฉพาะสื่อดั้งเดิม ที่คุ้นเคยกันมายาวนานนั้น ประกอบการผลิตได้ 1-3 กรอบต่อ 1 วัน แม้แต่ “วิทยุ” ก็มีข้อจ�ำกัด จัดรายการ
มีความเป็นมืออาชีพสูงกันอยู่แล้ว เพราะมีกฎหมาย และจริยธรรมก�ำกับดูแล ไม่ได้ 24 ชั่วโมง ส่วนโทรทัศน์ ยิ่งมีข้อจ�ำกัดมากมาย
อย่างเข้มงวดอยู่มากมาย แต่สื่อมวลบุคคล คือ กลุ่มสมัครเล่น ไม่มีอะไรรองรับ
มาตรฐานความเป็นวิชาชีพ ที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเลย
เงื่อนปมส�ำคัญมีอยู่ว่า...อนาคตหากสื่อดั้งเดิมปิดตัวหายไปทั้งหมด ถือว่าเป็น
เรื่องเลวร้าย และมีโอกาสเกิดขึ้นในบางสังคม หรือบางประเทศ ที่กลไกการ
“ยอมรับสื่อดั้งเดิม มีเครื่องยืนหยัดความเป็นสื่อมืออาชีพ ในหลักการควบคุม แข่งขันไม่สอดคล้องกับสังคม ท�ำให้สื่อดั้งเดิมต้องปิดตัว
ก�ำกับดูแลมากมาย แตกต่างจากสื่อมวลบุคคลใช้โลกออนไลน์เป็นเครื่องมือ
ที่ไม่ต้องอธิบายถึงความเป็นมืออาชีพ เพราะกลุ่มนี้นึกอยากท�ำก็ท�ำ ไม่อยาก สิ่งที่ตามมา...สังคมจะเกิดความน่าเศร้าที่สุด กลายเป็นประชาชนไม่มีที่พึ่ง ทุก
ท�ำก็ไม่ท�ำ และไม่มีความรับผิดชอบใดทั้งสิ้น เพราะท�ำกันแบบสมัครเล่น” คนเข้าสู่ระบบการสื่อสารเสพข่าวสารบนโลกออนไลน์...ที่เต็มไปด้วยวาระซ่อน
รศ.ดร.อัศวิน ว่า
เร้น ทั้งผลประโยชน์ การเมือง การค้า รวมถึงข่าวสารนั้น ก็เต็มไปด้วยการแสดง
ความคิดเห็นของอารมณ์ ที่มีการระบายออกผ่านมาทางการสื่อสารบนโลก
อดีตบทบาทของสื่อมวลชน มีหน้าที่ในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ความบันเทิง รวม ออนไลน์
ถึงการให้ความรู้ โดยเฉพาะสื่อหนังสือพิมพ์ ที่มีบทวิเคราะห์สารคดี และข่าว
เชิงลึกมากมาย มีการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของสื่อมืออาชีพ ที่ท�ำหน้าที่ จนกลายเป็นแค่ความคิดเห็นในสิ่งที่คนสนใจและพูดคุยออกมา แต่ขาดความ
ด�ำเนินงานให้กับสังคมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้
เป็นจริง ที่ไม่มีการถูกกลั่นกรอง ท�ำให้ไม่สามารถได้รับข่าวที่แท้จริง หาก
ประเทศใด หรือสังคมไหนมาถึงจุดนี้ ถือว่าเป็นเรื่องที่เลวร้ายที่สุด
ทุกวันนี้มีคนท�ำหน้าที่ตรงนั้นแล้ว แต่บทบาทสื่อมวลชนรูปแบบเดิม ยังมีความ
จ�ำเป็นในเรื่องของมาตรฐานความเป็นมืออาชีพ เพราะในโซเชียลฯ ของเครือ “สื่อดั้งเดิม” กับ “สื่อใหม่” อาจเปรียบเสมือนเหรียญที่มีสองด้าน ถือว่า
ข่ายออนไลน์ มีรูปแบบแตกออกเป็นเสี่ยงๆ ทุกคนมีโซเชียลฯเป็นของตัวเอง มีประโยชน์ต่างกัน สิ่งส�ำคัญขึ้นอยู่กับว่า “ผู้รับข่าว” จะเป็นผู้ลือกเสพ
ท�ำให้จ�ำเป็นต้องพึ่งสื่อมืออาชีพในความสามารถสร้างบูรณาการสังคมโดยรวม สื่อแบบใดมากกว่าเท่านั้นเอง
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สัมมนาวิชาการ เรื่อง

“งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาพอเพียง”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจ
พอเพียง ร่วมกับคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงาน
สัมมนาวิชาการ เรื่อง “งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาพอเพียง”
โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทัง้ นี้ กิจกรรมภายในงาน
มีการปาฐกถาพิเศษ เรือ่ ง “ปรัชญาพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา : สืบสานสูป่ ฏิบตั ”ิ
โดย ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และมีการน�ำ
เสนอผลงานวิจัย 11 เรื่อง เพื่อการน�ำไปประยุกต์ใช้ในบริบทต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ใน
การสร้ า งความพอเพี ย งและการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น จากคณาจารย์ ส ถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) รวมถึงจัดแสดงนิทรรศการ “พอเพียงเพื่อยั่งยืน” เผยแพร่
องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชด�ำริของในหลวง รัชการที่ 9 สืบไป

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
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิดา้ ) ได้จดั โครงการ
ค่ายนิดา้ พัฒนาผูน้ ำ� ครัง้ ที่ 6 ขึน้ เมือ่ วันที่ 24 - 28
มิถนุ ายน 2562 มีเยาวชนรุน่ ใหม่เป็นนักศึกษาชัน้ ปีที่ 3
และ 4 จากมหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศมาเข้าร่วมโครงการฯ
เพือ่ พัฒนาภาวะผูน้ ำ� และบ�ำเพ็ญประโยชน์เพือ่ สาธารณะ
ด�ำเนินกิจกรรมโดยคณาจารย์และศิษย์เก่าของนิดา้ ผ่าน
กิจกรรมทีห่ ลากหลายและสนุกสนาน

ค่ายนิด้า พัฒนาผู้นำ�รุ่นใหม่

สร้างจิตอาสา ใส่ใจสังคม

จุดเริ่มต้นของค่ายนิด้า
รศ. ดร.อัศวิน เนตรโพธิแ์ ก้ว ผูช้ ว่ ยอธิการบดี ฝ่ายสือ่ สาร
องค์การและกิจการนักศึกษาและอาจารย์ผกู้ ำ� กับดูแลค่าย
นิดา้ พัฒนาผูน้ ำ� ครัง้ ที่ 6 กล่าวว่า โครงการนีเ้ ป็นส่วนหนึง่
ของงานบริการวิชาการแก่สังคมของนิด้า โดยแรกเริ่มนั้น
จัดเป็นค่ายนิด้าอาเซียนก่อนเพื่อเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนทีก่ ำ� ลังจะเกิดการรวมกลุม่ กัน หลังจาก
เกิดการรวมตัวประชามคมอาเซียนแล้วจึงเปลี่ยนชื่อมา
เป็น ค่ายนิดา้ พัฒนาผูน้ ำ� แต่ยงั คงหัวใจหลักของกิจกรรม
ไว้ นั่นคือ เสริมสร้างภาวะผู้นำ� และการบ�ำเพ็ญประโยชน์
เพื่อสาธารณะให้กับเยาวชนรุ่นใหม่

วันที่สอง โดยเป็นการบรรยายจากอาจารย์ของนิด้า ซึ่ง ศิ ษ ย์ เ ก่ า รุ ่ น พี่ จ ะช่ ว ยให้ น ้ อ งๆ มี ค วามพร้ อ มในการ
โดยปกติจะสอนในระดับปริญญาโทขึ้นไป น้องๆ ก็จะได้ เปลี่ยนแปลงสังคมในอนาคต เราอยากจะสร้างผู้น�ำและ
นักกิจกรรมที่ดีให้กับสังคม
รับความรู้เชิงลึกในส่วนนี้ด้วย

ค่ายนิด้าฯ สร้างปัญญา
เพื่อการเปลี่ยนแปลง

มิตรภาพที่สวยงาม

นอกจากโครงการค่ายนิดา้ พัฒนาผูน้ ำ� จะสอนความรูแ้ ละ
อาจารย์อัศวินกล่าวว่า พันธกิจของค่ายนิด้านั้นสะท้อน ทักษะให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ถือเป็น
วิสัยทัศน์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้เป็น หัวใจส�ำคัญก็คือมิตรภาพ
อย่างดี
อาจารย์อัศวินกล่าวว่า แม้ค่ายฯจะเพียง 5 วัน แต่น้องๆ
หนึง่ ในปรัชญาหลักของทางนิดา้ เองก็คอื การพัฒนาชุมชน ก็สนิทกันเร็วตั้งแต่วันแรก ถือว่ากิจกรรมของเราประสบ
และสังคม พวกเราตั้งใจให้ค่ายนี้เปรียบเสมือนการสร้าง ความส�ำเร็จ สร้างความทรงจ�ำดีๆ ให้กับน้องๆ
อาจารย์อัศวินกล่าวว่า ค่ายนิด้าตั้งใจให้น้องๆ ได้เรียนรู้ ปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง ตามสโลแกนของนิด้าที่ว่า
จาก : https://www.posttoday.com/market/
ผ่านประสบการณ์ปฏิบตั จิ ริง โดยกิจกรรมเริม่ ขึน้ ตัง้ แต่วนั WISDOM for Change เราเชื่อว่ากิจกรรมต่างๆ การ
อบรมเชิ
ง
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แรกของค่ายฯ

พัฒนาผู้นำ�ด้วยประสบการณ์จริง

เราคัดน้องๆ มา 100 คนเพื่อมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
โดยมีนอ้ งๆ นักศึกษามาจากมหาวิทยาลัยกว่า 30 แห่งทัว่
ประเทศ จากเหนือสุดถึงใต้สุด ตะวันตกถึงตะวันออก ทั้ง
มหาวิ ท ยาลั ย รั ฐ บาลและเอกชน ท� ำ ให้ น ้ อ งๆ ได้
ประสบการณ์ทพี่ เิ ศษและได้เจอเพือ่ นๆ จากทัว่ ทุกภูมภิ าค
น้องๆ ต้องเรียนรู้ที่จะท�ำงานร่วมกับผู้คนที่หลากหลาย
และต้ อ งลงมื อ ท� ำ ทุ ก อย่ า งจริ ง ด้ ว ยตนเอง มี ห ลาย
เหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้เกิดขึ้น น้องๆ ก็ได้เรียนรู้วิธีแก้
ปัญหาจากตรงนี้ เรียกได้ว่าทั้งเหนื่อยและสนุก
เราเชือ่ ว่าการให้นอ้ งๆ ได้จำ� ลองการท�ำงานในสถานการณ์
จริงจะท�ำให้นอ้ งๆ เข้าใจเรือ่ งทีเ่ ราต้องการจะสือ่ สารออก
ไปได้ดีที่สุด และเรายังได้สอดแทรก Lecture เข้าไปใน
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บนข้อเท็จจริงทีว่ า่ การแข่งขันทางธุรกิจในโลกยุคปัจจุบนั
ได้กำ� หนดให้องค์กรยุคใหม่ตอ้ งหาเครือ่ งมือเพือ่ เพิม่ ขีด
ความสามารถทางการแข่งขัน เพือ่ ความเท่าทันและไม่
ตกยุค และบล็อกเชนก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่เข้ามา
เปลีย่ นภูมทิ ศั น์ทางธุรกิจ เพราะการประยุกต์ใช้บล็อกเชน
ไม่ได้ถกู จ�ำกัดเฉพาะการใช้งานด้านการเงินหรือการท�ำ
ธุรกรรม แต่ยงั เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการบันทึก จัดเก็บ
ข้อมูล และการตรวจสอบติดตามเพือ่ ความโปร่งใสและ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารองค์กรยุคใหม่ รวมถึงการ
ท�ำความรูจ้ กั กับระบบนิเวศทางธุรกิจยุคใหม่ทใี่ ช้บล็อก
เชนเป็นกลไกส�ำคัญ แม้แต่ Social Network ระดับโลก
อย่าง Facebook ก็ยงั น�ำมาใช้งาน
บทบาทของเทคโนโลยีบล็อกเชนได้กลายเป็นหนึ่งกลไก
ส� ำ คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รไปสู ่ ยุ ค ดิ จิ ทั ล หรื อ
Digital Transformation และภายใต้การเล็งเห็นประเด็น
ส� ำ คั ญ ในเรื่ อ งนี้ คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ สถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์ (นิดา้ ) ได้รว่ มมือกับบริษทั SIAM ICO
บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาและออกแบบการพั ฒ นาธุ ร กิ จ และ
การลงทุนด้านดิจิทัล โดยก�ำหนดเปิดหลักสูตรพิเศษ
Blockchain for Enterprise Transformation เพื่อให้
ความรู้และพัฒนาผู้บริหารขององค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่มีความตั้งใจ หรือสนใจที่จะพัฒนากลยุทธ์ด้าน
ดิจิทัลให้กับองค์กร โดยอาศัยเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็น
กลไกส�ำคัญ

NIDA Business School จับมือพันธมิตร
บริษัท SIAM ICO เปิดหลักสูตร

“Blockchain for Enterprise Transformation”

ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ ผู้บริหารของสององค์กร ได้
ร่วมกันจัดแถลงความร่วมมือและแนะน�ำถึงสาระส�ำคัญ
ของหลักสูตร ตลอดจนผู้บรรยายอันประกอบไปด้วย
นั ก วิ ช าการและผู ้ เชี่ ย วชาญที่ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละอยู ่ ใ น รศ.ดร.ธัชวรรณ กนิษฐ์พงศ์ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ Digital certificate หรือใบประกาศดิจติ อล ในบล็อกเชน
อุตสาหกรรมจริง
ที่ไม่สามารถปลอมได้ พูดถึงเงินที่ไม่สามารถปลอมได้ ซึ่ง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
มันดีนะ และเชือ่ ว่าบล็อกเชนจะน�ำพาเราไปสูส่ งิ่ อืน่ ๆ อีก
การแถลงข่ า วครั้ ง นี้ ป ระกอบด้ ว ย รศ.ดร.ธั ช วรรณ เป็นหนึง่ ในเป้าหมายและความตัง้ ใจของ รศ.ดร.ธัชวรรณ หลายๆ เรื่องได้ อาทิ Supply Chain หรือ ระบบการจัด
กนิษฐ์พงศ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต ซึง่ เพิง่ ก้าวเข้ามารับต�ำแหน่งคณบดี ของคณะบริหารธุรกิจ เก็บประวัติการรักษาพยาบาล หรือ เก็บข้อมูล Tourism
พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และ คุณปฐม อินทโรดม เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยเป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ ซึ่งต่อไปใช้การใช้จะกว้างออกไปอย่างมาก”
กรรมการผูจ้ ดั การและผูร้ ว่ มก่อตัง้ บริษทั สยาม ไอซีโอ ของผูน้ ำ� ของคณะฯ ทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับเรือ่ ง disruption
จ�ำกัด คุณคณิต ศาตะมาน ซีอโี อ ไนท์ อะคาเดเมีย และ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน AI, Blockchain รศ.ดร.ธัชวรรณ ยังย�้ำถึงความส�ำคัญของการพัฒนาเรื่อง
คุ ณ ปกรณ์ ลี้ ส กุ ล ซี อี โ อฟิ นี ม า นอกจากนั้ น ตลอดจน Fintech ที่คนไทยยังต้องการการเสริมสร้าง บล็ อ กเชนเป็ น หลั ก สู ต รว่ า “นอกจากประโยชน์ ข อง
การแถลงความร่ ว มมื อ ในครั้ ง นี้ ยั ง ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก ความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างมาก
บล็อกเชนที่กล่าวมา เทคโนโลยีบล็อกเชนยังสามารถ
รศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล รองอธิการบดีฝา่ ยวิจยั และ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นดิจิทัลได้
บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ “โดยส่วนตัวคือต้องการพัฒนาหลักสูตรเหล่านี้อยู่แล้ว อย่ า งที่ เ ป็ น กระแสอยู ่ ใ นขณะนี้ คื อ เรื่ อ ง Digital
(นิด้า) เข้าร่วมเป็นสักขีพยานและให้ความเห็นในการ เมือ่ ได้คยุ กับทาง SIAM ICO ซึง่ มีเป้าหมายทีไ่ ปในแนวทาง Transformation ซึ่ ง น่ า สนใจมาก โดยหลั ก สู ต ร
สัมภาษณ์ในโอกาสนี้ด้วย
เดี ย วกั น จึ ง เป็ น ที่ ม าของความร่ ว มมื อ เพราะเรื่ อ ง Blockchain for Enterprise Transformation ที่ก�ำลัง
Blockchain มั น เป็ น จะเปิดร่วมกับ บริษัท SIAM ICO นี้ถือได้ว่าเป็นที่แรกที่
ภาพใหญ่ หลายคนรู ้ จั ก เปิดคอร์ส วิชานี้ โดยเราจะเปิดเป็นสาธารณะโดยให้
Bitcoin รู ้ จั ก คริ ป โต บุคคลภายนอกเข้ามารับการอบรม หลังจากนั้นก็จะ
เคอเรนซี่ แต่ข้อเท็จจริงๆ หลอมรวมวิชานี้เข้าไปอยู่ในหลักสูตร MBA ของทางนิด้า
แ ล ้ ว บ ล็ อ ก เ ช น เ ป ็ น ในเวลาต่อไป ซึ่งเชื่อว่านักศึกษาจะให้ความสนใจและได้
เ ท ค โ น โ ล ยี ที่ ส า ม า ร ถ รับประโยชน์จากคอร์สนี้อย่างมาก
ประยุกต์มาท�ำอะไรได้มาก
กั บ องค์ ก รหรื อ สถาบั น
ค่าลงทะเบียนคนละ 28,000 บาท
ไม่ใช่เพียงออก Coin หรือ
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Currency เท่ า นั้ น แต่
ศูนย์เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน คณะบริหารธุรกิจ
บล็ อ กเชนท� ำ อะไรได้
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มากกว่ า นั้ น แม้ ก ระทั่ ง
โทร. 027273973, 0983463513
ตอนนี้ เราได้ พู ด กั น ถึ ง
อีเมล chanida.c@nida.ac.th Line ID: nidacec
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TALENT ALUMNI REDESIGN NIDA TOGETHER
เมือ่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดกิจกรรม “Talent Alumni
Redesign NIDA Together” โดยมีศษิ ย์เก่าทีเ่ พิง่ ส�ำเร็จการศึกษาจากสถาบัน ไม่เกิน 3 ปี เรียนดี กิจกรรม
เด่น และมีความคิดสร้างสรรค์ จากทุกคณะ/วิทยาลัย จ�ำนวน 30 คน มาร่วมแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับ
ทิศทางของ NIDA ในอนาคต ในช่วงแรกของงาน ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ รองอธิการบดีฝา่ ยวางแผน
กล่าวต้อนรับศิษย์เก่าของสถาบัน จากนัน้ รศ.ดร.ดนุวศิน เจริญ และทีมงานทีม่ คี วามเชีย่ วชาญด้าน Design
Thinking ได้เชิญชวนศิษย์เก่าแสดงความคิดเห็น โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 1) ช่วงเช้า แสดงความคิดเห็น
ในฐานะการเป็นศิษย์เก่าทีม่ ตี อ่ การเรียนการสอนของสถาบัน ใน 3 มุมมอง คือ (1) Pain Point (2) Missing Things และ (3) Enablers 2) ช่วงบ่าย แสดงความคิดเห็นในฐานะการเป็นผูร้ บั บริการวิชาการ หรือ
การวิจยั ของสถาบัน ใน 2 มุมมอง คือ 1) Constraint & Weakness และ (2) Unmet Need & Pain อีก
ทัง้ ศิษย์เก่าได้ให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับภาพรวมของสถาบันทีน่ า่ สนใจ ซึง่ ผูบ้ ริหารสถาบันจะได้นำ� ความคิด
เห็นและข้อเสนอแนะไปใช้ในการเปลีย่ นแปลงสถาบันเพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืนต่อไป

NIDA เข้ารับโล่เกียรติยศ ด้านการพัฒนาวิชาการ
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

ผลกระทบของกระทรวงใหม่ (อว.)
ต่อระบบการบริหารงานคุณภาพการศึกษา
และระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.ก�ำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ
คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร และผูบ้ ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ซึง่ เป็นผูท้ มี่ คี วามรูแ้ ละความเชีย่ วชาญเกีย่ วกับกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง “ผลกระทบของกระทรวงใหม่ (อว.) ต่อระบบการบริหารงานคุณภาพการศึกษาและระบบงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย” ซึง่ สถาบันฯ ต้องปรับตัวเพือ่ รองรับผลทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงทัง้ ในด้านการบริหารงบประมาณ และระบบการบริหารงานคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ที่สอดคล้องกับโลก และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย ประกอบด้วย ผู้บริหารคณะ/ วิทยาลัย ผู้อำ� นวยการส�ำนักและผู้อ�ำนวยการกอง และตัวแทนหน่วยงาน
เข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าว

สถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ
ประจำ�ประเทศไทย (KRBI)

เยือนสถาบันฯ

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มงานกิจการนานาชาติได้น�ำ 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�ำประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ เดินทางเยือนสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการ เพื่อหารือกับผู้บริหารของสถาบันฯ เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ก�ำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ คณบดรคณะรัฐประศาสนศาสตร์ พร้อม
ด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับและน�ำเยี่ยมชมสถาบันฯ
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CONGRATULATIONS

ขอแสดงความยินดี

นักศึกษาหลักสูตร RMBA

ขอแสดงความยินดี

นางสโรชินี ศิริวัฒนา
คณะนิติศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่ นางสโรชินี ศิริวัฒนา นายกสมาคมนักศึกษา
เก่าคณะนิติศาสตร์ ในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ

ขอแสดงความยิ น ดี กั บ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร RMBA ได้ แ ก่ นายกฤติ น พิ สิ ฐ วรกุ ล
นางสาวภารวี อนันตลาโภชัย และนายภูผา ก๋งอุบล ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชมเชยจาก
การแข่งขัน Fintech University Investment Challenge ครั้งที่ 1 ประเภท
The Favorite Judge Award ท�ำผลงานอยู่ในเกณฑ์ดีในหลายๆ ด้าน ภายใต้ชื่อทีม
Risk Free จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2019 Teradata University Network (TUN)

Data Challenge - Finalists

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) :
				
ทีมที่ #2 (D9) :
				

นางสาวจันทิมา จักปราณีวิรัตน์ นายธนิสร มโนด�ำรงธรรม
และนายพุฒิเศก เจริญรุ่งเรือง
นายวีรุตม์ แพทย์สุวรรณ นายนที พนมโชคไพศาล
และนายกิตติธรา สงวนชาติ

14 NIDA
NEWS

จําหน่ายเข็มกลัดที่ระลึก
ตราสัญลักษณ์
สถาบันบัณฑิตพั ฒนบริหารศาสตร์

บาท

สอบถามเพิ่ มเติมได้ที่

กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่ อสังคม
ชั้น G อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพั ฒนบริหารศาสตร์

ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

16 NIDA
NEWS

2 เท่า

*** รายได้จากการจำหน่ายนำเข้ากองทุนนิด้าพัฒนาสนับสนุนการพัฒนาสถาบันในด้านต่างๆ
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมการวิจัยการเรียนและการสอนของสถาบัน ***

