
ปีที่: 36 ฉบับที่: 12255
วันที่: อังคาร 22 พฤศจิกายน 2565
Section: First Section/ทัศนะ

หน้า: 12(บน), 7

คอลัมน์: โลกเปลี่ยนทิศ คิดเปลี่ยนโลก: ความมั่นคงทางอาหารขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจ BCG

รหัสข่าว: C-221122011033(22 พ.ย. 65/04:04) หน้า: 1/2

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,400

Col.Inch: 90.61 Ad Value: 126,854 PRValue : 380,562 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 36 ฉบับที่: 12255
วันที่: อังคาร 22 พฤศจิกายน 2565
Section: First Section/ทัศนะ

หน้า: 12(บน), 7

คอลัมน์: โลกเปลี่ยนทิศ คิดเปลี่ยนโลก: ความมั่นคงทางอาหารขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจ BCG

รหัสข่าว: C-221122011033(22 พ.ย. 65/04:04) หน้า: 2/2

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,400

Col.Inch: 90.61 Ad Value: 126,854 PRValue : 380,562 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16328
วันที่: พฤหัสบดี 24 พฤศจิกายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 2(กลาง)

หัวข้อข่าว: คาร์บอมบ์-ไฟใต้ปะทุ การเมือง?-สะเทือนเจรจาสันติภาพ!

รหัสข่าว: C-221124020065(24 พ.ย. 65/04:22) หน้า: 1/3

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 131.16 Ad Value: 157,392 PRValue : 472,176 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16328
วันที่: พฤหัสบดี 24 พฤศจิกายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 2(กลาง)

หัวข้อข่าว: คาร์บอมบ์-ไฟใต้ปะทุ การเมือง?-สะเทือนเจรจาสันติภาพ!

รหัสข่าว: C-221124020065(24 พ.ย. 65/04:22) หน้า: 2/3

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 131.16 Ad Value: 157,392 PRValue : 472,176 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16328
วันที่: พฤหัสบดี 24 พฤศจิกายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 2(กลาง)

หัวข้อข่าว: คาร์บอมบ์-ไฟใต้ปะทุ การเมือง?-สะเทือนเจรจาสันติภาพ!

รหัสข่าว: C-221124020065(24 พ.ย. 65/04:22) หน้า: 3/3

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 131.16 Ad Value: 157,392 PRValue : 472,176 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16329
วันที่: ศุกร์ 25 พฤศจิกายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 2(กลาง)

หัวข้อข่าว: คาร์บอมบ์-ไฟใต้ปะทุ การเมือง?-สะเทือนเจรจาสันติภาพ!

รหัสข่าว: C-221125038056(24 พ.ย. 65/05:41) หน้า: 1/3

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 131.16 Ad Value: 157,392 PRValue : 472,176 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16329
วันที่: ศุกร์ 25 พฤศจิกายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 2(กลาง)

หัวข้อข่าว: คาร์บอมบ์-ไฟใต้ปะทุ การเมือง?-สะเทือนเจรจาสันติภาพ!

รหัสข่าว: C-221125038056(24 พ.ย. 65/05:41) หน้า: 2/3

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 131.16 Ad Value: 157,392 PRValue : 472,176 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16329
วันที่: ศุกร์ 25 พฤศจิกายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 2(กลาง)

หัวข้อข่าว: คาร์บอมบ์-ไฟใต้ปะทุ การเมือง?-สะเทือนเจรจาสันติภาพ!

รหัสข่าว: C-221125038056(24 พ.ย. 65/05:41) หน้า: 3/3

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 131.16 Ad Value: 157,392 PRValue : 472,176 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



หนา้แรก (https://www.banmuang.co.th/home) | สมคัรงาน (https://www.banmuang.co.th/career) | ลงโฆษณา (https://www.banmuang.co.th/ads) | ตดิตอ่เรา
(https://www.banmuang.co.th/contact)

วนัพฤหสับด ีที� 24 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 08:51 น.

 (https://www.banmuang.co.th/home)

   (https://www.facebook.com/Banmuangonline)  

แชร์

ข่าวสังคม

หอสมุด มธ.เร่งขับเคลื่อนองค์กรแห่งนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด Gamification
วนัพธุ ที� 23 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565, 19.18 น.

ตดิตามขา่วดว่น กระแสขา่วบน Facebook คลกิที�นี�
Thiphapun Tu Intapeng และคนอื�นๆ อกี 1.2 แสน คนถกูใจสิ�งนี�ถกูใจ

หอสมุด มธ. ผนึกกําลัง Line Official Thailand เพจ Growth Game และสยาม
บอร์ดเกม ขับเคลื่อนองค์กรแห่งนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด Gamification

วนันี� (23 พ.ย.65) รศ.เกศนิ ีวฑิรูชาต ิอธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เป็นประธานเปิดกจิกรรม “Game it up-
TULIB Gamification ชวนตี�มาอพัเวล เปิดอลัตสิูโ่ลกการเรยีนรู”้ โดยม ีรศ.ดร.วรรณี เตโชโยธนิ ผูอํ้านวยการหอสมดุแหง่
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และ รศ.ดร.อญัณฐิา ดษิฐานนท ์รองผูอํ้านวยการสายบรกิารและสง่เสรมิการเรยีนรู ้พรอ้มดว้ย
วทิยากรผูเ้ชี�ยวชาญดา้นบอรด์เกม นักศกึษา และผูส้นใจรว่มงาน ณ หอสมดุป๋วย อึ�งภากรณ ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
ศนูยรั์งสติ

หนา้แรก (https://www.banmuang.co.th/home) »
ขา่วสงัคม

(https://www.banmuang.co.th/news/gallery)

Top 5 ข่าวข่าวสังคม
(https://www.banmuang.co.th/new

(https://www.banmuang.co.th/new

ข่าวในหมวดข่าวสังคม
(https://www.banmuang.co.th/new

(https://www.banmuang.co.th/new

 (https://www.banmuang.co.th/home) การเมอืง (https://www.banmuang.co.th/news/politic)

อาชญากรรม (https://www.banmuang.co.th/news/crime) เศรษฐกจิ (https://www.banmuang.co.th/news/economy)

ยานยนต ์(https://www.banmuang.co.th/news/auto) บนัเทงิ (https://www.banmuang.co.th/news/entertain)

กฬีา (https://www.banmuang.co.th/news/sport) การศกึษา (https://www.banmuang.co.th/news/education)

กทม-สาธารณสขุ (https://www.banmuang.co.th/news/bangkok) ภมูภิาค (https://www.banmuang.co.th/news/region)

สงัคม-สตร ี(https://www.banmuang.co.th/news/social) โปรโมชั�น (https://www.banmuang.co.th/news/promotion)

ททท. ปลกุเทรนดเ์ที�ยวสายม ูชวน “มใูหเ้ฮง มู
ใหปั้ง รับพลงัแบบรักษ์โลก” ตามรอยเสน้ทาง
พญานาค @ นคราธานี
(https://www.banmuang.co.th/news/gallery/30
23 พ.ย. 2565

หอสมดุ มธ.เรง่ขบัเคลื�อนองคก์รแหง่นวตักรรม
ภายใตแ้นวคดิ Gamification
(https://www.banmuang.co.th/news/gallery/30
23 พ.ย. 2565

(https://www.banmuang.co.th/news/gal
ททท. ปลกุเทรนดเ์ที�ยวสายม ูชวน “มใูหเ้ฮง มู
ใหป้งั รบัพลงัแบบรกัษโ์ลก” ตามรอยเสน้ทาง
พญานาค @ นคราธานี
(https://www.banmuang.co.th/news/gal
09:35 น.

มลูนธิเิบญจรงคกลุ แสดงความยนิดบีณัฑติใหม่
ทนุเบญจจนิดา
(https://www.banmuang.co.th/news/gallery/30
16:32 น.

กลุม่ STI รว่มพธิวีางศลิาฤกษ์ โครงการ Grand
Nikko Bangkok Sathorn ในฐานะผูอ้อกแบบและ
ควบคมุงานกอ่สรา้งของโครงการ
(https://www.banmuang.co.th/news/gallery/30
09:52 น.

Thailand Travelution 2022 งานแสดง
เทคโนโลยกีารทอ่งเที�ยวชั �นนําของประเทศไทย
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รศ.เกศนิ ีวฑิรูชาต ิอธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(มธ.) เปิดเผยวา่ หอสมดุแหง่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรเ์ป็น
หน่วยงานที�สําคญัที�มบีทบาทในการมุง่มั�นพัฒนาบรกิารและนวตักรรมเพื�อใหส้อดรับกบัการเรยีนการสอนของมหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร ์และตอบสนองตอ่พฤตกิรรมและความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่ตา่ง ๆ โดยสนับสนุนแนวทางการทํางาน
และการเรยีนการสอน เป็นพื�นที�แหง่การเรยีนรูสํ้าหรับประชาคมชาวธรรมศาสตร ์และขบัเคลื�อนองคก์รภายใตแ้นวคดิ
Digital Transformation โดยเปลี�ยนแปลง และยกระดบัการใหบ้รกิารของหอ้งสมดุใหม้ปีระสทิธภิาพผา่นการนําแนวคดิ
Gamification มาเพื�อขยายฐานผูใ้ชบ้รกิาร กระตุน้และสรา้งแรงจงูใจเชงิบวกใหผู้ใ้ชบ้รกิารมสีว่นรว่มไดอ้ยา่งตอ่เนื�อง เพื�อ
เพิ�มความสนุกสนานไปกบัชวีติประจําวนัในการใชห้อสมดุฯ นอกจากนี�ยงัสามารถสรา้งการรับรูท้รัพยากรสารสนเทศและ
บรกิารใหผู้ใ้ชบ้รกิาร มทีศันคตทิี�เชงิบวกตอ่หอสมดุฯ รวมถงึชว่ยสง่เสรมิภาพลกัษณห์อสมดุฯ ยคุใหมม่ากยิ�งขึ�น

“กจิกรรม Game it up-TULIB Gamification ชวนตี�มาอพัเวล เปิดอลัตสิูโ่ลกการเรยีนรู ้ในวนันี�เป็นอกีหนึ�งกจิกรรมที�
สนับสนุนการขบัเคลื�อนองคก์รภายใตแ้นวคดิ Digital Transformation เป็นการยกระดบัการใหบ้รกิารของหอ้งสมดุใหม้ี
ประสทิธภิาพผา่นการนําแนวคดิ Gamification เพื�อขยายฐานผูใ้ชบ้รกิาร รวมทั �งปรับตวัและปรับเปลี�ยนกระบวนการทํางาน
เพื�อเทา่ทนักบัสงัคม รวมถงึพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและการบรกิารใหม้มีาตรฐานระดบัสากล ดว้ยการนําเทคโนโลยี
สมยัใหมม่าปรับใชค้วบคูไ่ปกบัการใหบ้รกิารพื�นที�หอสมดุฯ เพื�อรองรับการเรยีนรูท้กุที�ทกุเวลา มทีรัพยากรสารสนเทศ
บรกิารตา่ง ๆ จํานวนมาก ทั �งในรปูแบบสื�ออเิล็กทรอนกิสแ์ละสื�อสิ�งพมิพ ์รวมไปถงึวสัดอุปุกรณ ์สิ�งอํานวยความสะดวกตา่ง
ๆ เพื�อสง่เสรมิการเรยีนรูข้องประชาคมธรรมศาสตร ์ที�ผา่นมาหอสมดุฯ ใหค้วามสําคญักบัการประชาสมัพันธเ์พื�อสนับสนุน
การใชง้านทรัพยากรสารสนเทศ บรกิารตา่ง ๆ ที�มใีหผู้ใ้ชบ้รกิารไดเ้ขา้ถงึทรัพยากรสารสนเทศไดอ้ยา่งคุม้คา่และเต็ม
ประสทิธภิาพ รวมถงึพยายามสรา้งการรับรูโ้ดยการรว่มกจิกรรมผา่นแพลตฟอรม์ออนไลนเ์พื�อกอ่ใหเ้กดิความผกูพันของผู ้
ใชบ้รกิาร (User Engagement) ตอ่หอสมดุฯ มากยิ�งขึ�น” อธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตรก์ลา่ว

(https://www.banmuang.co.th/news/gallery/30
10:27 น.

คงิ เพาเวอร ์รว่มกบั เหมาไถ จัดกจิกรรมสาน
สมัพันธไ์ทย - จนี หารายไดร้ว่มสมทบทนุมลูนธิิ
รามาธบิดี
(https://www.banmuang.co.th/news/gallery/30
06:30 น.

https://www.banmuang.co.th/news/gallery/305355
https://www.banmuang.co.th/news/gallery/305336


ทั �งนี� ภายในงานยงัมกีารแนะนํา TULIB Gamification และมอบรางวลั Top 3 จาก TULIB Gamification รวมทั �งการ
ถา่ยทอดประสบการณ ์“ใหก้ารเรยีนสนุกเหมอืนการเลน่ดว้ย Gamification” โดย “ตรัง สวุรรณศลิป์” เจา้ของเพจเฟซบุก๊
เรื�องบอรด์เกม ‘Beyond Board’ และ ‘Growth Game’ และผูเ้ขยีนหนังสอื ‘Gamification เกมมฟิิเคชนั จงูใจคนดว้ย
กลไกเกม’ และ “ตอ่ยอด LINE OA ดว้ยฟีเจอรเ์ด็ดเพื�องานบรกิาร” โดย “ชนกานต ์ชนิชชัวาล” LINE Certified Coach
ซึ�งผูส้นใจสามารถรับชมกจิกรรมยอ้นหลงัไดท้ี� 
https://www.facebook.com/ThammasatULibrary/videos/522232029918446/

ตดิตามขา่วดว่น กระแสขา่วบน Facebook คลกิที�นี�

 (https://www.banmuang.co.th/home)การเมอืง (https://www.banmuang.co.th/news/politic) | อาชญากรรม (https://www.banmuang.co.th/news/crime) |
เศรษฐกจิ (https://www.banmuang.co.th/news/economy) | ยานยนต ์(https://www.banmuang.co.th/news/auto) | บนัเทงิ
(https://www.banmuang.co.th/news/entertain) | กฬีา (https://www.banmuang.co.th/news/sport) | การศกึษา (https://www.banmuang.co.th/news/education) |
กทม-สาธารณสขุ (https://www.banmuang.co.th/news/bangkok) | ภมูภิาค (https://www.banmuang.co.th/news/region) | ตา่งประเทศ
(https://www.banmuang.co.th/news/inter) | สงัคม-สตร ี(https://www.banmuang.co.th/news/social) | นโยบายการใชง้าน (https://www.banmuang.co.th/policy) |
ลงโฆษณา (https://www.banmuang.co.th/ads) | ตดิตอ่ (https://www.banmuang.co.th/contact) | รว่มงานกบัเรา (https://www.banmuang.co.th/career) |

ตดิตามบา้นเมอืง :   (https://www.facebook.com/Banmuangonline)  (http://twitter.com/banmuangonline)  

กรรมการบรษัิทฯ, กรรมการผูม้อํีานาจ ไมม่สีว่นเกี�ยวขอ้งกบัการนําเสนอขา่ว /ภาพ/ ขอ้มลูใดๆในเว็บไซตท์ั �งสิ�น
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การเมือง

มธ. ไฟเขียว ประสบการณเทียบโอนหน‹วยกิต ‘ไอติม’ ชี้ ไทยชั่วโมงเรียน
สูงติดอันดับโลกแต‹คุณภาพการศึกษาตํ่า

โลกยคุใหม ่‘ทกัษะ’ สาํคญักวา่ ‘ความรู’้  ชี� ควรปรบัหลกัสตูรการเรยีน ‘มุง่ใหใ้ชไ้ดจ้รงิ’ 
 ‘ธรรมศาสตร’์ พฒันาระบบการศกึษา เรยีนรูน้อกมหาลยั-นําประสบการณแ์ลกหนว่ยกติได้

เมื�อวนัที� 17 พฤศจกิายนที�ผา่นมา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(มธ.) จัดงานเสวนาหวัขอ้ “ทศิทางการ
ศกึษาไทย ตอบโจทยค์นยคุใหม ่ตอบโจทยโ์ลกอนาคต” ซึ�งอยูภ่ายใตก้จิกรรม “เปิดบา้นธรรมศาสตร์
เมอืงแหง่ความยั�งยนื พื�นที�เรยีนรูอ้ยา่งไมส่ ิ�นสดุ THAMMASAT OPEN HOUSE 2022 EXPORE THE
INFINITY”

วนัที� 23 พฤศจกิายน 2565 - 17:07 น.

พรษิฐ ์วชัรสนิธ-ุรศ.ดร.พภิพ อดุร

https://www.matichon.co.th/privacy-policy
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นายพรษิฐ ์วชัรสนิธ ุผูจั้ดการการสื�อสารและการรณรงคน์โยบาย พรรคกา้วไกล กลา่ววา่ การศกึษา
ไทยในปัจจบุนักําลงัประสบปัญหา 3 อยา่ง ไดแ้ก ่1. คณุภาพการศกึษา ตอ้งยอมรบัไทยมคีณุภาพ
การศกึษาที�ตํ�ากวา่หลายประเทศท ั�วโลก ขณะที�สถติชิ ั�วโมงการเรยีนที�เด็กตอ้งเรยีนกลบัสงูเป็น
อนัดบัตน้ๆ ของโลกเชน่กนั ระบบของไทยไมส่ามารถสรา้งทกัษะเพื�อจะไปแขง่ขนักบันานาประเทศ
ได ้ดงันั�นจงึตอ้งปฏริปูหลกัสตูร วธิกีารสอน โดยพัฒนาควบคูไ่ปกบัการสรา้งทกัษะที�จําเป็นมากขึ�น เชน่
ภาษาองักฤษ ใหเ้นน้การสื�อสารมากกวา่การทอ่งจําหลกัไวยากรณ์

2. ความเหลื�อมลํ�า กลา่วคอืการศกึษาไทยไมไ่ดฟ้รจีรงิ โดยมคีา่ใชจ้า่ยแอบแฝงในการศกึษา  เชน่ คา่
อปุกรณ ์คา่หนังสอื ฯลฯ ซึ�งเฉลี�ยปีละ 2,000-6,000 ตอ่นักเรยีนหนึ�งคน ซึ�งหลายครอบครัวแบกรับ
ตน้ทนุดงักลา่วไมไ่หวเมื�อเจอปัญหาที�กระทบรายไดห้รอืวกิฤตเศรษฐกจิสง่ผลใหเ้ด็กตอ้งหลดุจากระบบ
การศกึษารวมไปถงึแมจ้ะเขา้ถงึการศกึษาแตค่ณุภาพการเรยีนการสอนของแตล่ะโรงเรยีนที�แตกตา่งกนั
คอ่นขา้งมากอกีทั �งองคค์วามรูท้ี�ไดไ้มเ่พยีงพอทําใหต้อ้งไปเรยีนพเิศษเพื�อตอ่ยอดการศกึษาตอ่ในระดบั
ที�สงูขึ�น

3. คา่นยิมในหอ้งเรยีน จําเป็นที�จะตอ้งมหีอ้งเรยีนที�มปีระชาธปิไตย เพื�อปลกูฝังเรื�องเสรภีาพและความ
เสมอภาค แตห่อ้งเรยีนของไทยในปัจจบุนักลบัเป็นไปแบบอํานาจนยิม เด็กไมม่เีสรภีาพในการ
แสดงออก บางคนถกูลงโทษเกนิขอบเขตจนละเมดิสทิธคิวามปลอดภยัของผูเ้รยีน แมก้ระทั�งเรื�องธร
รมาภบิาล ซึ�งเด็กพบเห็นการทจุรติเกดิขึ�นมากมายภายในโรงเรยีน ควบคูไ่ปกบัการที�โรงเรยีนมุง่สอนวา่
โตไปไมโ่กง

ดร.การด ีเลยีวไพโรจน ์หวัหนา้คณะที�ปรกึษา Future Tales LAB กลา่ววา่ ในภาพรวมของระบบการ
ศกึษาไทยมอียู ่4 เรื�องดว้ยกนัที�ไดเ้ขา้มาทําใหเ้กดิความเปลี�ยนแปลง ประกอบดว้ย 1. สงัคม ทกุวนันี�
หลายประเทศทั�วโลกรวมถงึไทยดว้ยกําลงักา้วเขา้สูส่งัคมผูส้งูอาย ุ(Aging Societies) ซึ�งทําใหแ้นวคดิ
เรื�องการศกึษาหาความรูจ้ะไมถ่กูหยดุไวท้ี�ชว่งอาย ุ22 – 30 ปี แตจ่ะกลายเป็นการเรยีนรูต้ลอดชวีติ
(Life Long Learning)

2. เทคโนโลย ีซึ�งไดเ้ขา้มาทําใหท้กุคนเขา้ถงึความรูไ้ดส้ะดวก และรวดเร็วขึ�น แตใ่นบรบิทประเทศไทย
ที�ผา่นมาแมจ้ะมสีถติกิารใชอ้นิเตอรเ์น็ตสงูกวา่หลายประเทศในโลก แตย่งัเป็นการใชเ้พื�อเสพความ
บนัเทงิมากกวา่ การใชเ้พื�อคน้ควา้หาความรูอ้อนไลนย์งัมสีดัสว่นที�ไมม่าก ซึ�งจําเป็นตอ้งมมีากขึ�น ขณะ
เดยีวกนัอนิเตอรเ์น็ตยงัไดส้รา้งองคค์วามรูแ้บบหอ้งเสยีงสะทอ้น (Echo Chamber) ขึ�นมาโดยตวัมนัเอง
กลา่วคอื ทําใหค้นเลอืกรับแตส่ิ�งที�ตวัเองอยากรู ้สว่นสิ�งที�ไมอ่ยากรูอ้าจไมม่โีอกาสไดรู้ ้

3. เศรษฐกจิภาคเอกชนมคีวามตอ้งการคนที�มทีกัษะรปูแบบใหมท่ี�สอดคลอ้งกบับรบิทโลกในปัจจบุนั
รวมถงึอนาคต และ 4. คณุคา่ของความคดิและความเชื�อมั�นในสงัคมปัจจบุนัการเรยีนจบจากศาสตรด์า้น
ใดอาจไมสํ่าคญัเทา่มคีวามพรอ้มในการเรยีนรูส้ ิ�งใหมอ่ยูเ่สมอ

ดา้น รศ.ดร.พภิพ อดุร รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(มธ.) กลา่ววา่  ผลสํารวจ
จาก World Economic Forum ระบวุา่ ในอนาคตตําแหน่งงานจะหายไปกวา่ 85 ลา้นตําแหน่งทั�วโลกแต่
จะมตํีาแหน่งงานใหมเ่พิ�มถงึ 97 ลา้นตําแหน่ง ซึ�งหมายถงึโมเดลการเรยีนการสอนแบบเดมิจะไม่
สามารถตอบโจทยก์บัโลกสมยัใหมซ่ึ�งธรรมศาสตรม์องเห็นชอ่งวา่งในสว่นนี�จงึอยากใหนั้กศกึษารูจั้ก
ความชอบหรอืความถนัดของตนเอง และเลอืกเรยีนเฉพาะเพื�อใหเ้พยีงพอตอ่การออกไปทํางานจรงิ
แลว้ใชเ้วลาออกไปเจอโลกภายนอกใหม้ากที�สดุ



รศ.ดร.พภิพ กลา่วตอ่ไปวา่ การศกึษาควรจะเรยีนที�ไหนกไ็ด ้เรยีนเมื�อไหรก่ไ็ด ้เรยีนอะไรกไ็ดท้ี�สนใจ 
ซึ�งเป็นโมเดลที� มธ. พยายามพัฒนา รวมถงึไดอ้อกขอ้บงัคบัใหมค่อืหากนักศกึษามกีารฝึกงาน สรา้ง
นวตักรรม ทําวจัิย ฯลฯ กบัภายนอกมหาวทิยาลยั สามารถนําประสบการณเ์หลา่น ั�นมาเทยีบโอน
หนว่ยกติได ้เพราะธรรมศาสตรเ์ชื�อวา่การเรยีนรูเ้กดิขึ�นทกุที� ทกุเวลา แมอ้ยูน่อกหอ้งเรยีน และ ถนน
ทกุสายไมไ่ดมุ้ง่สูม่หาวทิยาลยัอยา่งเดยีวอกีตอ่ไปแลว้

“ทกัษะสําคญักวา่ความรูค้วามรูม้เียอะมากและออกมาใหมต่ลอดเวลาตา่งกบัทกัษะซึ�งไดแ้กค่วาม
สามารถในการทําอะไรใหเ้กง่ ใหเ้ชี�ยวชาญ ความรูล้า้สมยัได ้ขณะที�ทกัษะนั�นจะตดิตวัเราไป ซึ�งมทีั �ง
Soft Skills และ Hard Skills ความฝันของผมที�เคยพดูไวใ้นหลายที� หลายโอกาส คอืเราอยากจะทําให ้
การศกึษาเปิดกวา้งไปถงึรปูแบบที� เด็กออกแบบไดว้า่ตนเองอยากเรยีนอะไร (Design Your Own
Degree) และจบแลว้จะเป็นอะไร เพราะคนที�รูด้ทีี�สดุควรเป็นตวัเด็กไมใ่ชต่วัเรา (สถานศกึษา)” รอง
อธกิารบดฝ่ีายวชิาการ มธ. กลา่ว
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ในประเทศ

มธ.เปดวงถก ‘ความย่ังยืน’ ทางออกโลกยุคใหม‹ รองผูŒว‹าฯ ทวิดา ยํ้า
‘ศักดิ์ศรีความเปšนคน’ ที่ตŒองเสมอกัน

วงถก ‘WHY SDGs ?’ เนน้ยํ �าทางออกโลกยคุใหม ่‘ความย ั�งยนื’ จะเกดิไดต้อ้ง ‘ลาํดบัความ
สาํคญั’ ‘ธรรมศาสตร’์ ปรบัหลกัสตูรปลดปลอ่ยศกัยภาพ น.ศ.

 เมื�อวนัที� 16-17 พฤศจกิายนที�ผา่นมา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(มธ.) จัดเสวนาหวัขอ้ “WHY
SDGs ? : ‘ความย ั�งยนื’ แนวคดิแหง่อนาคต ทางออกของโลกยคุใหม”่ ซึ�งอยูภ่ายใตก้จิกรรม
“เปิดบา้นธรรมศาสตร ์เมอืงแหง่ความยั�งยนื พื�นที�เรยีนรูอ้ยา่งไมส่ ิ�นสดุ THAMMASAT OPEN HOUSE
2022 EXPORE THE INFINITY” เมื�อวนัที� 16-17 พ.ย. 2565 โดยมนัีกเรยีน ผูป้กครอง และผูท้ี�สนใจ
เขา้รว่มงานกวา่ 120,000  คน โดยมวีทิยากร 4 ทา่น ที�มารว่มพดูคยุเสวนาถงึ SDGs  ในมติติา่งๆ

วนัที� 23 พฤศจกิายน 2565 - 16:55 น.

ทวดิา กมลเวชช รองผูว้า่ฯ กทม.
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รศ.ดร.พษิณุ ตูจ้นิดา รองอธกิารบดฝ่ีายบรหิารศนูยรั์งสติดา้นคณุภาพชวีติ มธ. กลา่ววา่ ปัจจบุนั
SDGs คอืสิ�งที�อยูใ่นชวีติของทกุคน เพราะคนรุน่ใหมม่คีวามตระหนักในเรื�องนี�คอ่นขา้งมากกวา่คนรุน่
กอ่น เพราะเห็นตวัอยา่งที�เกดิขึ�นจรงิในปัจจบุนั ไมว่า่จะเป็นเรื�องวกิฤตการณข์องธรุกจิ วกิฤตการณข์อง
โลกรอ้นที�เกดิขึ�น     ภยัธรรมชาต ิวกิฤตการณเ์งนิเฟ้อ และโรคระบาด  ทําใหเ้ห็นภาพชดัเจนมากขึ�น
เห็นไดจ้ากแนวคดิเรื�องความยั�งยนืของนักศกึษาในธรรมศาสตรท์ี�เปลี�ยนไปอยา่งมาก โดยนักศกึษาได ้
เขา้มามสีว่นรว่ม และรเิริ�มโครงการตา่ง ๆดว้ยตวันักศกึษาเอง ดงันั�นมหาวทิยาลยัในฐานะผูส้รา้ง
บคุลากร จงึตอ้งเป็นพื�นที�ที�ทําใหนั้กศกึษาไดซ้มึซบักจิกรรมที�นําไปสูค่วามยั�งยนื

 “โครงการตา่งๆ ในธรรมศาสตรจ์ะทําใหนั้กศกึษาสนุกกบั SDGs ไปในตวั รวมถงึมหาวทิยาลยัเป็นพื�นที�
Sandbox ที�สามารถลองผดิลองถกูได ้และไมส่รา้งผลกระทบในวงกวา้ง เพราะฉะนั�นผูบ้รหิารจะตอ้งให ้
พื�นที�กบันักศกึษาเพื�อลองผดิลองถกู และผูบ้รหิารเองกต็อ้งรว่มเรยีนรูไ้ปกบันักศกึษา เพื�อใหไ้ด ้
โครงการที�จะสามารถทําไดจ้รงิ และเพื�อสรา้งบคุลากรที�จะขบัเคลื�อนความยั�งยนืสูส่งัคมในอนาคต”
รศ.ดร.พษิณุ กลา่ว

ผศ.ดร.ทวดิา กมลเวชช รองผูว้า่ราชการกรงุเทพมหานคร กลา่ววา่ กทม. มกีารทํา SDGs ในทกุเป้า
หมาย และไมไ่ดเ้นน้สว่นไหนเป็นพเิศษ แตเ่นน้ที�การจัดลําดบัความสําคญัวา่เรื�องใดควรทํากอ่นหรอืทํา
หลงั โดยหลกัการสาํคญัในลาํดบัแรกคอืตอ้งมุง่ที�จะตอบสนองความจาํเป็นของคนในกลุม่ที�ม ี
โอกาสเขา้ถงึทรพัยากรของเมอืงนอ้ยที�สดุ ซึ�งเป็นคนสว่นใหญข่องเมอืง และการสรา้งความยั�งยนื
ดงักลา่วตอ้งไมส่ง่ผลกระทบตอ่คนกลุม่อื�นดว้ย

  “ถา้เราทําไดจ้ะบรรลเุป้าหมาย SDGs ที�เป็นนามธรรมที�สดุ คอื Inclusive เพราะเป้าหมายนี�ทา้ยที�สดุ
ไมใ่ชห่มายถงึการใหเ้ทา่ไหร ่แตค่อืเร ื�องของศกัดิ�ศรคีวามเป็นคนที�ตอ้งเสมอกนัดว้ย วา่เราได ้
รับการดแูลจากบทบาทของเมอืงนอกจากขอใหเ้ขารว่มมอืในการดแูลสงัคม” รองผูว้า่ราชการ
กรงุเทพมหานคร กลา่ว

น.ส.ญาดา กาญจนศิากร Financial advisor กลา่ววา่ เงนิทนุมคีวามจําเป็นมากสําหรับทั �งธรุกจิและ
การขบัเคลื�อนที�จะมุง่สูค่วามยั�งยนื กลา่วคอืถา้ตอ้งการใหค้วามสําคญักบัสิ�งใดสิ�งหนึ�งจนสามารถเจรญิ
เตบิโตได ้ตอ้งมกีารเคลื�อนยา้ยเงนิทนุไปสูปั่จจัยนั�นๆ ซึ�งถา้พดูถงึความยั�งยนืกต็อ้งพดูถงึดา้นการเงนิคู่
ขนานไปดว้ย เพราะเป็นสิ�งที�จําเป็นในการพัฒนา  ตรงนี�สะทอ้นวา่การวางโครงสรา้งเรื�องความยั�งยนื
จําเป็นตอ้งมกีารพดูถงึการเงนิคูข่นานกนัไปดว้ย

“เมื�อพดูถงึเศรษฐกจิและการเงนิ นั�นหมายความวา่เรากําลงัพดูถงึความมั�งคั�งของบคุคลและสงัคมดว้ย
  ซึ�งสิ�งที�ตอ้งยอมรับคอืเราจะพดูถงึความมั�งคั�งโดยไมพ่ดูถงึปัญหาของโลกไมไ่ด ้เนื�องจากปัญหาของ
โลกมปัีจจัยที�ใหญก่วา่ ดงันั�นความยั�งยนืจงึไมใ่ชแ่คก่ระแสระดบัโลก หรอืเป็นสิ�งที�ใครจะทําหรอืไมทํ่า
กไ็ดเ้ทา่นั�น แตไ่ด ้กลายเป็นเงื�อนไขและกตกิาของทั�วโลกที�ตกลงกนัวา่จะไมใ่ชท้รัพยากรใหห้มดไปวนั
ตอ่วนั แตจ่ะตอ้งทําใหท้รัพยากรเหลา่นั�นสามารถสง่ตอ่ไปสูค่นรุน่ถดัไปไดอ้ยา่งยั�งยนื



นายพรีพล เหมศริริตัน ์ผูร้ว่มกอ่ตั �งเพจ Environman เผยวา่ กอ่นหนา้ที�จะมเีป้าหมายการพัฒนาที�
ยั�งยนื (SDGs) การพัฒนาเป็นไปในรปูแบบตา่งคนตา่งทํา และไมรู่ว้า่ปลายทางคอือะไร แตพ่อม ีSDGs
มนัทําใหเ้กดิการรว่มมอืกนั และมตีวัชี�วดัในของวาระการพัฒนาที�จะมุง่ไป ซึ�งการทําตาม SDGs ทั �ง 17
ขอ้นั�นเป็นเรื�องธรรมดาที�ตอ้งทําอยูแ่ลว้ในชวีติประจําวนัและทกุขอ้มคีวามเชื�อมโยงกนัทั �งหมด เชน่ การ
จะมุง่สรา้งสิ�งแวดลอ้มที�อดุมสมบรูณ ์จะไมส่ามารถทําไดเ้ลยหากไมคํ่านงึถงึสงัคม เศรษฐกจิ และระบบ
นเิวศโดยรอบ

“ที�ผา่นมาคนเริ�มมคีวามตระหนักในเรื�องความยั�งยนืมากขึ�นแลว้ แตส่ ิ�งที�ยงัขาดคอืการลงมอืทํา ดงันั�น
ทางภาครัฐตอ้งออกแบบนโยบาย หรอืกฎกตกิาในการผลกัดนั รวมถงึภาคเอกชนเองอาจจะตอ้งสรา้ง
กจิกรรมในการเอื�ออํานวยใหป้ระชาชนเกดิการมสีว่นรว่มในการสรา้งความยั�งยนืมากขึ�นในอนาคต” นาย
พรีพล กลา่ว

ทั �งนี� ธรรมศาสตรม์คีวามโดดเดน่ในการแกไ้ขปัญหาความเหลื�อมลํ�าและทําใหก้ารอยูร่ว่มกนับนหลาก
หลาย ซึ�งตรงกบัเป้าหมายขอ้ที� 5 บรรลคุวามเสมอภาคระหวา่งเพศและใหอํ้านาจผูห้ญงิและเด็กผูห้ญงิ
ทกุคน (Achieve gender equality and empower all women and girls) เชน่ ไมม่กีารใชคํ้านําหนา้
ในการกํากบัเพศ และอกีเรื�องที� มธ. พยายามผลกัดนัคอือารยสถาปัตย ์หรอืการออกแบบที�ทําใหค้นทกุ
กลุม่เขา้ถงึทรัพยากรไดอ้ยา่งเทา่เทยีม อาท ิผูพ้กิาร ผูส้งูอายุ

รศ.เกศนิ ีวฑิรูชาต ิอธกิารบด ีมธ. กลา่ววา่ ตามแนวทางของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ซึ�งมุง่พัฒนา
มหาวทิยาลยัใหเ้ป็นเสมอืนพื�นที�การเรยีนรูสํ้าหรับโลกอนาคต ไมว่า่จะเป็นการจัดการหลกัสตูรการเรยีน
การสอนที�สอดคลอ้งกบัการเรยีนรูใ้นโลกยคุใหม ่โดยมุง่เนน้ที�จะเสรมิสรา้งทกัษะการทํางานแหง่โลก
อนาคตใหแ้กนั่กศกึษา ดว้ยการนําเทคโนโลยทีี�ทนัสมยัมาเป็นตวัชว่ยในการเรยีนรู ้ควบคูไ่ปกบัการสรา้ง



ความตระหนักรูถ้งึแนวคดิความยั�งยนื รวมถงึมุง่สง่เสรมิการพัฒนาในดา้นตา่งๆ อยา่งรอบดา้นในระยะ
ยาวและไรข้ดีจํากดั

“มธ. ไดม้กีารปรับปรงุหลกัสตูรตา่งๆ ใหส้อดคลอ้งกบับรบิทปัจจบุนัรวมถงึกระแสแนวโนม้ของโลกมา
โดยตลอด เพื�อเป็นการสรา้งองคค์วามรูแ้ละเตรยีมความพรอ้มใหก้บันักศกึษาสามารถรับมอื และปลด
ปลอ่ยศกัยภาพ อกีทั �งปรับตวัตามกระแสความเปลี�ยนแปลงในโลกยคุปัจจบุนัและอนาคตได”้ รศ.เกศนิี
กลา่ว


	C-221122011033
	C-221124020065
	C-221125038056
	บ้านเมือง - หอสมุด มธ.เร่งขับเคลื่อนองค์กรแห่งนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด Gamification
	มธ. ไฟเขียว ประสบการณ์เทียบโอนหน่วยกิต 'ไอติม' ชี้ ไทยชั่วโมงเรียนสูงติดอันดับโลกแต่คุณภาพการศึกษาต่ำ
	มธ.เปิดวงถก 'ความยั่งยืน' ทางออกโลกยุคใหม่ รองผู้ว่าฯ ทวิดา ย้ำ 'ศักดิ์ศรีความเป็นคน' ที่ต้องเสมอกัน

