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“SIIT” ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ “BA” การวิเคราะห์ธุรกิจและโซ่อุปทาน ควบรวมศาสตร์การ
จัดการ วิเคราะห์ข้อมูล สู่พื�นฐานการสร้างทักษะจําเป�นแห่งโลกธุรกิจยุคอนาคต พร้อมพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ผ่านเวิร์คช็อป “เกมจําลองธุรกิจ” เป�ดโอกาสให้นักเรียน ม.ปลาย ร่วมฝ�กฝน
เข้าใจภาพการบริหารจัดการองค์กรผ่านเครื�องมือจริง มุ่งเน้น “Active Learning” ผลิตบัณฑิต
บนพื�นฐานการคิด นวัตกรรม

ข่าวแนะนํา

รศ.ดร.ชวลิต จีนอนันต์ รองผู้อํานวยการฝ�ายวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป�ดเผยว่า โลกของธุรกิจนั�นมีการปรับตัวและเปลี�ยนแปลงอยู่ตลอด
เวลา ไม่ว่าจะเป�นในเรื�องของเทคโนโลยี ระบบการตลาด หรือแนวโน้มความต้องการใหม่ๆ ใน
ขณะที�ระบบการศึกษาเองก็ได้รับอิทธิพลจากการเปลี�ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ�งภายหลัง
สถานการณ์โควิด-19 ที�ทําให้รูปแบบการเรียนการสอน การหาความรู้ของนักเรียน นักศึกษา
ล้วนมีความหลากหลายมากยิ�งขึ�น จึงเป�นความสําคัญที�ทําให้สถาบันการศึกษาจําเป�นจะต้องมี
การปรับตัวให้เท่าทันกับความเปลี�ยนแปลงต่างๆ

รศ.ดร.ชวลิต กล่าวว่า ในส่วนของ SIIT ซึ�งเป�นสถาบันการศึกษาด้านวิศวกรรมและด้านการ
จัดการอินเตอร์ ที�มุ่งเน้นในเรื�องของเทคโนโลยี จึงต้องมีการพัฒนาหลักสูตรที�สอดคล้องกับการ
เปลี�ยนแปลงของโลก และความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื�อง โดยล่าสุดได้มีการปรับปรุง
หลักสูตรใหม่ในชื�อ การวิเคราะห์ธุรกิจและโซ่อุปทาน หรือ Business and Supply Chain
Analytics (BA) พร้อมปรับเนื�อหาใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ป�จจุบันมากยิ�งขึ�น

สาํหรับหลักสูตร BA ที�ปรับปรุงใหม่นี� จะเป�นการเรียนการสอนที�มุ่งให้เกิดการมองภาพธุรกิจ
ตลอดทั�งห่วงโซ่อุปทาน ช่วยให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ที�นําไปสู่การวางกลยุทธ์และการ
ตัดสินใจ บนพื�นฐานของศาสตร์การใช้ข้อมูล (Data Science) ตลอดจนเทคนิคด้านข้อมูลต่างๆ

สุดสลด! สาวควบเก๋งพุ่งชนรถจยย. กระเด็นไกล 200 เมตร ดับคาที� 2 ศพ เก๋ง
เครื�องยนต์หลุด-ล้อขาด

สลด นักร้องดัง รถตู้เสียหลัก พุ่งชนร้านชาหัวโค้ง เสียชีวิตคาที�ในวัย 38ป�

รวบไอ้หื�น! เตะก้านคอสาว 18 ลากไปขืนใจ บุกค้นบ้าน พบเด็กอีกคนถูกขืนใจโดนขัง
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ไม่ว่าจะเป�นการวิเคราะห์ทางสถิติ การแปลงข้อมูลเป�นภาพ (Data Visualization) ไปจนถึงการ
ใช้ป�ญญาประดิษฐ์ (AI) เครื�องมือการประมวลผล (Machine Learning) เป�นต้น ซึ�งเป�นศาสตร์
ที�สาํคัญและจําเป�นมากยิ�งขึ�นสาํหรับโลกธุรกิจในป�จจุบัน

“การออกแบบหลักสูตรของ SIIT เราได้มีความร่วมมือกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั�งในและต่าง
ประเทศ เพื�อวิเคราะห์ความต้องการของภาคเอกชนต่างๆ ว่ากําลังต้องการบุคลากรที�มีทักษะ มี
ความรู้ความสามารถด้านใดบ้าง เพื�อนํากลับมาออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรของสถาบัน หาก
วิชาใดที�เนื�อหาไม่ตอบโจทย์ในป�จจุบันเราก็จะถอดออก ส่วนเนื�อหาวิชาใดที�เริ�มเป�นเทรนด์ของ
ตลาดโลก อย่างการวิเคราะห์ธุรกิจและโซ่อุปทานนี� เราก็นําเข้ามาปรับให้เหมาะสมเป�น
หลักสูตร BA ที�เพิ�งปรับปรุงใหม่” รศ.ดร.ชวลิต กล่าว

ขณะเดียวกัน ทาง SIIT ยังได้มีการออกแบบการเรียนการสอนในลักษณะ Active Learning ภาย
ใต้กิจกรรมเวิร์คช็อป “Business Game with ERPSim Workshop” ที�ให้นักเรียนนักศึกษาได้
ฝ�กฝนทักษะผ่านการเล่น “เกมจําลองธุรกิจ” ที�แต่ละกลุ่มจะต้องบริหารจัดการธุรกิจแบบ
เสมือนจริง โดยแบ่งหน้าที�ต่างๆ ไม่ว่าจะเป�นฝ�ายการผลิต ฝ�ายการขาย ฝ�ายบริหาร ฯลฯ พร้อม
ทดลองใช้ซอฟท์แวร์จริงที�ภาคธุรกิจระดับโลกใช้ เช่น SAP, Microsoft Power BI และร่วมเรียน
รู้ถึงการแก้ไขป�ญหาต่างๆ ที�เกิดขึ�นภายในองค์กรด้วย

รศ.ดร.ชวลิต กล่าวว่า เวิร์คช็อปการเล่นเกมลักษณะนี� คือการเปลี�ยนวิธีการเรียนการสอนจาก
การฟ�งบรรยาย (Lecture-based Learning) ให้เป�นการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-
based Learning) ที�กระตุ้นให้นักเรียนนักศึกษาได้เจอกับป�ญหา และค่อยๆ เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ พร้อมค้นคว้าถึงวิธีการแก้ไขป�ญหาด้วยตนเอง ซึ�งเป�นการฝ�กฝนทักษะทั�ง “4C” ที�
จําเป�นในศตวรรษที� 21 ได้แก่ 1. Communication การสื�อสาร 2. Collaboration การร่วมมือ
กันเป�นทีม 3. Creativity ความคิดสร้างสรรค์ 4. Critical Thinking การคิดวิเคราะห์

“เราใช้กิจกรรมเวิร์คช็อปแบบนี�ประกอบการเรียนการสอนให้กับนักศึกษามานาน 3-4 ป� โดย
ช่วงโควิด ที�ผ่านมาเราก็มีการจัดผ่านออนไลน์ และเป�ดให้นักเรียนจากทั�วประเทศที�สนใจเข้ามา
ร่วมเล่นได้ ซึ�งได้รับเสียงตอบรับเป�นอย่างสูง มาในป�นี�ที�เราสามารถจัดกิจกรรมออนไซต์ได้มาก
ขึ�น จึงได้ต่อยอดเวิร์คช็อปนี�ให้น้องๆ ม.ปลาย เข้าถึงได้เพิ�มมากขึ�น โดยจัดกิจกรรมเพื�อให้
นักเรียนเข้าร่วมเล่นในงาน SIIT Open House 2022 ที�ผ่านมา และยังได้มีความร่วมมือไปจัด
กิจกรรมให้กับนักเรียนตามที�ต่างๆ เช่น โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการป�ญญาภิวัฒน์ และ
โรงเรียนเซนต์คาเบียล” รศ.ดร.ชวลิต กล่าว

รศ.ดร.ชวลิต กล่าวอีกว่า วัตถุประสงค์ของกิจกรรมเวิร์คช็อปดังกล่าว นอกจากที�ตั�งใจจะจุด
ประกายให้นักเรียนระดับชั�นมัธยมศึกษาตอนปลายทั�วประเทศ ได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะของโลก

�



ธุรกิจในอนาคต รวมถึงรู้จักกับ SIIT มากขึ�นแล้ว ยังเป�นการกระตุ้นให้ครู อาจารย์ ในโรงเรียน
ต่างๆ ได้มองเห็นภาพการเรียนการสอนรูปแบบอื�นๆ ที�สามารถนําไปปรับใช้ในการออกแบบ
หลักสูตรที�สอดคล้องกับป�จจุบันมากยิ�งขึ�น แทนที�จะมุ่งเน้นเฉพาะการเรียนภาคทฤษฎี ที�
นักเรียนอาจจดจําได้น้อย มาเป�นกิจกรรมที�ให้นักเรียนได้ลงมือทํา ตัดสินใจ และเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ที�พบว่าจะสามารถสร้างการจดจําได้สูงและยาวนานกว่า

ด้าน ศ.ดร.พฤทธา ณ นคร ผู้อํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า โลกของธุรกิจ เทคโนโลยี และศาสตร์ของวิศวกรรมการ
จัดการ เป�นองค์ความรู้ที�มีการเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั�นที�ผ่านมา SIIT จึงได้มีการปรับและ
พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื�อง เพื�อตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจและสังคม

ศ.ดร.พฤทธา กล่าวต่อไปว่า ขณะเดียวกันเทรนด์ของการศึกษาในช่วงหลังโควิด-19 ก็ได้
เปลี�ยนแปลงไปมาก โดยการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษามีการปรับเปลี�ยนไปสู่รูปแบบที�มีความ
หลากหลายมากยิ�งขึ�น ซึ�งเป�นโจทย์ให้กับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ที�ต้องปรับการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน โดยในส่วนของ SIIT ได้มีการลงทุนป�ละกว่า 15 ล้าน
บาท เพื�อปรับปรุงห้องเรียนเดิมให้มีความเหมาะสมและสามารถรองรับวิธีการเรียนรู้แบบใหม่ๆ
ที�มีประสิทธิภาพสูงได้ เช่น จากที�เป�นลักษณะนั�งจดเลคเชอร์ ก็ปรับให้สอดรับกับการเรียนแบบ
Active Learning ที�สามารถทํากิจกรรมต่างๆ ได้มากขึ�น รวมทั�งรองรับรูปแบบการเรียนการ
สอนที�เป�นรูปแบบออนไลน์ และไฮบริดที�ผสมผสานการเรียนการสอน ทั�งรูปแบบออนไซต์และ
ออนไลน์ได้

ทั�งนี� สาํหรับนักเรียนชั�นมัธยมศึกษาป�ที� 6 หรือเทียบเท่า ที�มีความสนใจหลักสูตรการวิเคราะห์
ธุรกิจและห่วงโซ่อุปทาน รวมไปถึงหลักสูตรอื�นๆ ของ SIIT ขณะนี�กําลังอยู่ระหว่างเป�ดรับสมัคร
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในป�การศึกษา 2566 ระหว่างวันที� 25 พ.ย. – 25 ธ.ค. 2565 โดย
นักเรียนสามารถสมัครได้ทั�งแบบยื�นแฟ�มสะสมผลงาน และยื�นคะแนนสอบ โดยสามารถติดตาม
รายละเอียดเพิ�มเติมได้ที� www.siit.tu.ac.th หรือ www.facebook.com/siittu

อัลบั�มภาพ 2 ภาพ

 



‘SIIT’ ลุยหลักสูตรใหม่ ‘การวิเคราะห์ธุรกิจฯ’ สรา้งนักบรหิารยุค
ใหม่

หน้าแรก ข่าว ข่าวทั�วไป

27 พ.ย. 2565 เวลา 13:09 น.

‘SIIT’ ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ‘การวิเคราะห์ธุรกิจฯ’ สร้างทักษะนักบริหารตลอด ‘โซ่อุปทาน’ ตอบโจทย์

ความต้องการ ‘อุตสาหกรรมไทย-ตปท.’

https://www.facebook.com/thansettakij/
https://twitter.com/thansettakij/
https://www.youtube.com/channel/UCcTiVmhW5zC6mn71vYbDvpQ
https://page.line.me/thansettakij
https://www.thansettakij.com/
https://www.thansettakij.com/category/news
https://www.thansettakij.com/category/news/general-news


“SIIT” ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ “BA” การวิเคราะห์ธุรกิจและโซ่อุปทาน ควบรวมศาสตร์การจัดการ วิเคราะห์ข้อมูล สู่พื�นฐานการ

สร้างทักษะจําเป�นแห่งโลกธุรกิจยุคอนาคต พร้อมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ผ่านเวิร์คช็อป “เกมจําลองธุรกิจ” เป�ดโอกาสให้

นักเรียน ม.ปลาย ร่วมฝ�กฝน เข้าใจภาพการบริหารจัดการองค์กรผ่านเครื�องมือจริง มุ่งเน้น “Active Learning” ผลิตบัณฑิตบนพื�น

ฐานการคิด นวัตกรรม 

 

รศ.ดร.ชวลิต จีนอนันต์ รองผู้อํานวยการฝ�ายวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป�ดเผย

ว่า โลกของธุรกิจนั�นมีการปรับตัวและเปลี�ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป�นในเรื�องของเทคโนโลยี ระบบการตลาด หรือแนวโน้ม

ความต้องการใหม่ๆ ในขณะที�ระบบการศึกษาเองก็ได้รับอิทธิพลจากการเปลี�ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ�งภายหลังสถานการณ์โค

วิด-19 ที�ทําให้รูปแบบการเรียนการสอน การหาความรู้ของนักเรียน นักศึกษา ล้วนมีความหลากหลายมากยิ�งขึ�น จึงเป�นความ

สาํคัญที�ทําให้สถาบันการศึกษาจําเป�นจะต้องมีการปรับตัวให้เท่าทันกับความเปลี�ยนแปลงต่างๆ 

 

รศ.ดร.ชวลิต กล่าวว่า ในส่วนของ SIIT ซึ�งเป�นสถาบันการศึกษาด้านวิศวกรรมและด้านการจัดการอินเตอร์ ที�มุ่งเน้นในเรื�องของ

เทคโนโลยี จึงต้องมีการพัฒนาหลักสูตรที�สอดคล้องกับการเปลี�ยนแปลงของโลก และความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื�อง โดย

ล่าสุดได้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ในชื�อ การวิเคราะห์ธุรกิจและโซ่อุปทาน หรือ Business and Supply Chain Analytics (BA)

พร้อมปรับเนื�อหาใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ป�จจุบันมากยิ�งขึ�น

 

รศ.ดร.ชวลิต จีนอนันต์



สาํหรับหลักสูตร BA ที�ปรับปรุงใหม่นี� จะเป�นการเรียนการสอนที�มุ่งให้เกิดการมองภาพธุรกิจตลอดทั�งห่วงโซ่อุปทาน ช่วยให้เกิด

ทักษะการคิดวิเคราะห์ที�นําไปสู่การวางกลยุทธ์และการตัดสินใจ บนพื�นฐานของศาสตร์การใช้ข้อมูล (Data Science) ตลอดจน

เทคนิคด้านข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป�นการวิเคราะห์ทางสถิติ การแปลงข้อมูลเป�นภาพ (Data Visualization) ไปจนถึงการใช้ป�ญญา

ประดิษฐ์ (AI) เครื�องมือการประมวลผล (Machine Learning) เป�นต้น ซึ�งเป�นศาสตร์ที�สําคัญและจําเป�นมากยิ�งขึ�นสําหรับโลก

ธุรกิจในป�จจุบัน 

 

“การออกแบบหลักสูตรของ SIIT เราได้มีความร่วมมือกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั�งในและต่างประเทศ เพื�อวิเคราะห์ความต้องการ

ของภาคเอกชนต่างๆ ว่ากําลังต้องการบุคลากรที�มีทักษะ มีความรู้ความสามารถด้านใดบ้าง เพื�อนํากลับมาออกแบบและปรับปรุง

หลักสูตรของสถาบัน หากวิชาใดที�เนื�อหาไม่ตอบโจทย์ในป�จจุบันเราก็จะถอดออก ส่วนเนื�อหาวิชาใดที�เริ�มเป�นเทรนด์ของตลาดโลก

อย่างการวิเคราะห์ธุรกิจและโซ่อุปทานนี� เราก็นําเข้ามาปรับให้เหมาะสมเป�นหลักสูตร BA ที�เพิ�งปรับปรุงใหม่” รศ.ดร.ชวลิต กล่าว

 

ขณะเดียวกัน ทาง SIIT ยังได้มีการออกแบบการเรียนการสอนในลักษณะ Active Learning ภายใต้กิจกรรมเวิร์คช็อป “Business

Game with ERPSim Workshop” ที�ให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝ�กฝนทักษะผ่านการเล่น “เกมจําลองธุรกิจ” ที�แต่ละกลุ่มจะต้อง

บริหารจัดการธุรกิจแบบเสมือนจริง โดยแบ่งหน้าที�ต่างๆ ไม่ว่าจะเป�นฝ�ายการผลิต ฝ�ายการขาย ฝ�ายบริหาร ฯลฯ พร้อมทดลองใช้

ซอฟท์แวร์จริงที�ภาคธุรกิจระดับโลกใช้ เช่น SAP, Microsoft Power BI และร่วมเรียนรู้ถึงการแก้ไขป�ญหาต่างๆ ที�เกิดขึ�นภายใน

องค์กรด้วย 

 



รศ.ดร.ชวลิต กล่าวว่า เวิร์คช็อปการเล่นเกมลักษณะนี� คือการเปลี�ยนวิธีการเรียนการสอนจากการฟ�งบรรยาย (Lecture-based

Learning) ให้เป�นการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based Learning) ที�กระตุ้นให้นักเรียนนักศึกษาได้เจอกับป�ญหา และ

ค่อยๆ เกิดกระบวนการเรียนรู้ พร้อมค้นคว้าถึงวิธีการแก้ไขป�ญหาด้วยตนเอง ซึ�งเป�นการฝ�กฝนทักษะทั�ง “4C” ที�จําเป�นในศตวรรษ

ที� 21 ได้แก่ 1. Communication การสื�อสาร 2. Collaboration การร่วมมือกันเป�นทีม 3. Creativity ความคิดสร้างสรรค์ 4.

Critical Thinking การคิดวิเคราะห์ 

 

“เราใช้กิจกรรมเวิร์คช็อปแบบนี�ประกอบการเรียนการสอนให้กับนักศึกษามานาน 3-4 ป� โดยช่วงโควิด ที�ผ่านมาเราก็มีการจัดผ่าน

ออนไลน์ และเป�ดให้นักเรียนจากทั�วประเทศที�สนใจเข้ามาร่วมเล่นได้ ซึ�งได้รับเสียงตอบรับเป�นอย่างสูง มาในป�นี�ที�เราสามารถจัด

กิจกรรมออนไซต์ได้มากขึ�น จึงได้ต่อยอดเวิร์คช็อปนี�ให้น้องๆ ม.ปลาย เข้าถึงได้เพิ�มมากขึ�น โดยจัดกิจกรรมเพื�อให้นักเรียนเข้าร่วม

เล่นในงาน SIIT Open House 2022 ที�ผ่านมา และยังได้มีความร่วมมือไปจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนตามที�ต่างๆ เช่น โรงเรียนสาธิต

สถาบันการจัดการป�ญญาภิวัฒน์ และโรงเรียนเซนต์คาเบียล” รศ.ดร.ชวลิต กล่าว 

 

รศ.ดร.ชวลิต กล่าวอีกว่า วัตถุประสงค์ของกิจกรรมเวิร์คช็อปดังกล่าว นอกจากที�ตั�งใจจะจุดประกายให้นักเรียนระดับชั�น

มัธยมศึกษาตอนปลายทั�วประเทศ ได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะของโลกธุรกิจในอนาคต รวมถึงรู้จักกับ SIIT มากขึ�นแล้ว ยังเป�นการ

กระตุ้นให้ครู อาจารย์ ในโรงเรียนต่างๆ ได้มองเห็นภาพการเรียนการสอนรูปแบบอื�นๆ ที�สามารถนําไปปรับใช้ในการออกแบบ

หลักสูตรที�สอดคล้องกับป�จจุบันมากยิ�งขึ�น แทนที�จะมุ่งเน้นเฉพาะการเรียนภาคทฤษฎี ที�นักเรียนอาจจดจําได้น้อย มาเป�นกิจกรรม

ที�ให้นักเรียนได้ลงมือทํา ตัดสินใจ และเรียนรู้ด้วยตนเอง ที�พบว่าจะสามารถสร้างการจดจําได้สูงและยาวนานกว่า



 

ด้าน ศ.ดร.พฤทธา ณ นคร ผู้อํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า โลกของ

ธุรกิจ เทคโนโลยี และศาสตร์ของวิศวกรรมการจัดการ เป�นองค์ความรู้ที�มีการเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั�นที�ผ่านมา SIIT จึงได้มี

การปรับและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื�อง เพื�อตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจและสังคม  

 

ศ.ดร.พฤทธา กล่าวต่อไปว่า ขณะเดียวกันเทรนด์ของการศึกษาในช่วงหลังโควิด-19 ก็ได้เปลี�ยนแปลงไปมาก โดยการเรียนรู้ของ

นักเรียนนักศึกษามีการปรับเปลี�ยนไปสู่รูปแบบที�มีความหลากหลายมากยิ�งขึ�น ซึ�งเป�นโจทย์ให้กับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ที�ต้อง

ปรับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน โดยในส่วนของ SIIT ได้มีการลงทุนป�ละกว่า 15 ล้านบาท เพื�อ

ปรับปรุงห้องเรียนเดิมให้มีความเหมาะสมและสามารถรองรับวิธีการเรียนรู้แบบใหม่ๆ ที�มีประสิทธิภาพสูงได้ เช่น จากที�เป�น

ลักษณะนั�งจดเลคเชอร์ ก็ปรับให้สอดรับกับการเรียนแบบ Active Learning ที�สามารถทํากิจกรรมต่างๆ ได้มากขึ�น รวมทั�งรองรับ

รูปแบบการเรียนการสอนที�เป�นรูปแบบออนไลน์ และไฮบริดที�ผสมผสานการเรียนการสอน ทั�งรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ได้ 

 

ศ.ดร.พฤทธา ณ นคร



 

ทั�งนี� สาํหรับนักเรียนชั�นมัธยมศึกษาป�ที� 6 หรือเทียบเท่า ที�มีความสนใจหลักสูตรการวิเคราะห์ธุรกิจและห่วงโซ่อุปทาน รวมไปถึง

หลักสูตรอื�นๆ ของ SIIT ขณะนี�กําลังอยู่ระหว่างเป�ดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในป�การศึกษา 2566 ระหว่างวันที� 25 พ.ย.

- 25 ธ.ค. 2565 โดยนักเรียนสามารถสมัครได้ทั�งแบบยื�นแฟ�มสะสมผลงาน และยื�นคะแนนสอบ โดยสามารถติดตามรายละเอียด

เพิ�มเติมได้ที� www.siit.tu.ac.th หรือ www.facebook.com/siittu

 



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)

วนัจันทร ์ที� 28 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 09:00 น.

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

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

แชร์

กิจกรรม

มองแนวคิด บ้านยุคเจน Z ผ่านงานประกวด COTTO Design Contest 2022
วนัอาทติย ์ที� 27 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565, 07.37 น.

ตดิตามขา่วดว่น กระแสขา่วบน Facebook คลกิที�นี�
มคีนถกูใจ 1.2 แสน คน สมคัรใชง้าน เพื�อดสู ิ�งที�เพื�อนของคณุถกูใจถกูใจ

มองแนวคดิ บา้นยคุเจน Z ผา่นงานประกวด COTTO Design Contest 2022
 
ชว่งอายขุองคนที�แตกตา่งกนัทา่มกลางสภาพเศรษฐกจิและสิ�งแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลงไปในแตล่ะยคุสมยั เป็นสว่นหนึ�ง

ที�ทําใหค้นมมีมุมอง ความคดิ พฤตกิรรม และนสิยัที�แตกตา่งกนัไปดว้ยเชน่กนั ไมว่า่จะเป็นเจนเนอเรชั�น X (อาย ุ40-54 ปี)
เจนเนอเรชั�น Y (อาย ุ23-39 ปี) เจนเนอเรชั�น Z (อาย ุ10-22 ปี)

 
จากการวจัิยของสถาบนัวจัิยความเป็นอยู ่ฮาคโูฮโด อาเซยีน หรอื ฮลิล ์อาเซยีน ( Hakuhodo Institute of Life and

Living ASEAN: Hill ASEAN) เอเจนซโีฆษณารายใหญจ่ากญี�ปุ่ น ยนืยนัวา่ คน Gen Z ซึ�งน่าจะอยูใ่นสถานะ นักเรยีน
นักศกึษา และคนเริ�มตน้ทํางานในปัจจบุนั เป็นประชากรที�มขีาดคอ่นขา้งใหญ ่เมื�อเทยีบกบัเจนอื�นในภมูภิาคอาเซยีน คดิ
เป็นรอ้ยละ 24% ของจํานวนประชากรทั �งหมด ซึ�งนั�นยอ่มหมายความวา่ เจนเนอเรชั�นนี� จะมคีวามสําคญัในการขบัเคลื�อน
สงัคม และเศรษฐกจิของประเทศหรอืภมูภิาคเป็นอยา่งมาก แมว้า่ในอกีแงม่มุหนึ�ง ประเทศไทยที�ถงึแมจ้ะเขา้สูส่งัคมผูส้งู
อาย ุแตบ่ทบาทของคนใน Gen Z กนั็บไดว้า่จะเขา้มามบีทบาทและมสีว่นชี�นําการเลอืกซื�อสนิคา้ใหก้บัผูส้งูอายุ

 
สถานการณห์ลงัการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 วถิชีวีติและบรบิทแวดลอ้มรอบตวัเราลว้นไมเ่หมอืนเดมิอกีตอ่ไป สง่ผลให ้

เกดิการเปลี�ยนแปลงของรปูแบบการใชช้วีติ ผูค้นสว่นใหญเ่ริ�มหนัมาใสใ่จดแูลสขุภาพ และใหค้วามสําคญักบัธรรมชาติ
มากขึ�น ดว้ยแนวคดิในการอยูร่ว่มกนัของคน และสิ�งแวดลอ้มอยา่งยั�งยนื พรอ้ม ๆ กบัตอบโจทยค์วามตอ้งการที�
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 (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)

ปธ.กกต.-เลขาธกิาร กกต. รว่มกจิกรรม เดนิ-วิ�ง
"GOOD GUY RUN 2022"
(https://www.banmuang.co.th/news/activity/30
27 พ.ย. 2565

มองแนวคดิ บา้นยคุเจน Z ผา่นงานประกวด
COTTO Design Contest 2022
(https://www.banmuang.co.th/news/activity/30
27 พ.ย. 2565

ชมรมชา่งภาพการเมอืง จัดการแขง่ขนัโบวล์ิ�งการ
กศุลเพื�อการศกึษา บตุร - ธดิา ครั �งที� 13
(https://www.banmuang.co.th/news/activity/30
27 พ.ย. 2565
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ชมรมชา่งภาพการเมอืง จัดการแขง่ขนัโบวล์ิ�งการ
กศุลเพื�อการศกึษา บตุร - ธดิา ครั �งที� 13
(https://www.banmuang.co.th/news/activity/30
15:25 น.

CPF โชวผ์ลสําเร็จ หนุนพนักงานดแูลชมุชน
สงัคม และสิ�งแวดลอ้มอยา่งยั�งยนื
(https://www.banmuang.co.th/news/activity/30
12:33 น.

มลูนธิเิจรญิโภคภณัฑพั์ฒนาชวีติชนบท เครอืซพีี
- ซพีเีอฟ ผนกึกําลงั หอการคา้ญี�ปุ่ น-กรงุเทพฯ
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เปลี�ยนแปลงไปของครอบครัวยคุใหม ่ผลการจัดโครงการประกวด
ออกแบบ COTTO Design Contest 2022 ที� COTTO เชญิชวนนสิติ นักศกึษามารว่มออกแบบพื�นที�อยูอ่าศยัในฝัน
สรา้งสรรค ์ Dream Space ภายใตแ้นวคดิที�ใสใ่จสขุภาพ และธรรมชาตริอบตวั รว่มกนัเนรมติพื�นที�แหง่ความสขุใจ สะดวก
สบาย ปลอดภยั และใกลช้ดิธรรมชาตสํิาหรับทั �งตวัเอง และทกุคนในครอบครัวภายใตธ้มี Alltopia-Utopia for All โดยให ้
ผูเ้ขา้รว่มประกวดออกแบบพื�นที�พักอาศยั ขนาด 24 – 32 ตารางเมตร ที�ประกอบดว้ย 2 ฟังกช์ั�นใชส้อยที�ตา่งกนั โดย
สามารถกําหนดรปูแบบการใชง้าน ตําแหน่งชอ่งเปิด ความสงูฝ้าเพดาน หรอืผนังแบง่พื�นที�ไดอ้ยา่งอสิระ โดยคํานงึถงึ
ความเป็นไปไดใ้นการใชง้านไดจ้รงิเป็นหลกั จงึมนัียที�น่าสนใจมากกวา่เพยีงแคผ่ลสําเร็จของงานออกแบบที�ไดรั้บรางวลั
แตย่งัเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นถงึความตอ้งการแบบบา้น หรอืที�พักอาศยั ของ Gen Z ที�จะมบีทบาทสําคญัในฐานะ Main
Spenders ใหม ่วา่แทจ้รงิแลว้น่าจะเป็นเชน่ไร

 

 
นายสทิธชิยั สขุกจิประเสรฐิ  Chief Marketing Officer  ดแูลกลุม่ผลติภณัฑก์ระเบื�องแบรนด ์COTTO เปิดเผยถงึผล

สําเร็จในการจัดการประกวดในครั�งนี�วา่ “ ผลกระทบจากสถานการณท์ี�ผา่นมา บทบาทของที�อยูอ่าศยัมคีวามเปลี�ยนแปลง
ไปมาก และมผีลตอ่วถิชีวีติของผูพั้กอาศยัเพิ�มมากขึ�น ในฐานะผูผ้ลติวสัด ุคําถามที�เกดิขึ�น กค็อื ใครที�จะมบีทบาทนํา
สนิคา้ของเราไปสูผู่ท้ี�อยูอ่าศยัไดด้ทีี�สดุกค็งจะเป็นนักออกแบบ  ความน่าสนใจอกีประการหนึ�งกค็อื นักออกแบบที�สง่ผล
งานเขา้ประกวดเป็นตวัแทนกลุม่เจนเนอเรชั�นใหมท่ี�จะมบีทบาทสําคญัในตลาด  ถา้มองในอกีแงม่มุหนึ�งกค็อื เรากําลงัมอง
เห็นวธิคีดิ การเลอืกวสัด ุและการนําไปพัฒนาประยกุตใ์ชใ้หต้อบโจทยก์บัไลฟ์สไตลแ์ละความตอ้งการ  ที�สะทอ้นใหถ้งึ
แนวทางการพัฒนาสนิคา้ของเราวา่สอดรับกบัความตอ้งการของผูพั้กอาศยัเหลา่นี�ดว้ยหรอืไม่

 
จากผลงานทั �งหมดที�สง่เขา้มาประกวดกวา่ 250 แบบจากทั�วประเทศ  รวมถงึการจัดกจิกรรม Workshop ที�เปิดโอกาสให ้

เราไดแ้ลกเปลี�ยนมมุมองความคดิ และการพัฒนาวสัดใุหผู้เ้ขา้ประกวดไดเ้ห็น และนําไปพัฒนาในการออกแบบที�ผา่นมา
ทําใหเ้ราไดเ้ห็นถงึวธิกีารผสมผสานจากหลากหลายกรอบความคดิ การพยามยามมสีว่นรับผดิชอบ แกไ้ขปัญหาสิ�ง
แวดลอ้มของGen Z ไดอ้ยา่งน่าสนใจ เพราะสิ�งหนึ�งที�เตบิโตมากบัเจนเนอเรชั�นนี�คอื ความเปลี�ยนแปลงในทกุ ๆ ดา้นรอบ
ตวั  การตโีจทย ์Alltopia-Utopia for All ดว้ยการมองโลกตามความเป็นจรงิ พรอ้มการหามมุมองใหม ่ๆ ในการสรา้งสรรค์
ดว้ยการเชื�อมความตา่งอยา่งประนปีระนอม  ในการอยูร่ว่มกนัของคนตา่งเจนเนอเรชั�นและสิ�งแวดลอ้ม  จากแนวคดิการ
ออกแบบที�พักอาศยั ที�สะทอ้นอตัลกัษณข์อง Gen Z ซึ�งนับวา่เป็นประโยชนต์อ่การพัฒนาสนิคา้ของเราตอ่ไป  ในขณะ
เดยีวกนักนั็บเป็นการเปิดโอกาส หรอืเวทใีหผู้เ้ขา้ประกวด  กไ็ดม้โีอกาสในการพัฒนาการเป็นนักออกแบบและสมัผัสกบั
ความตอ้งการของผูพั้กอาศยัเพิ�มขึ�นดว้ย ซึ�งผลงานของผูไ้ดรั้บรางวลัไดม้กีารจัดแสดงในงานบา้นและสวนที�ผา่นมา
ดว้ย”นายสทิธชิยักลา่วสรปุ

 
สมัผัสพื�นที�แหง่ความสขุแบบ Dream Space หรอื Alltopia  ผา่นมมุมองของ Gen Z
 

(https://www.banmuang.co.th/news/activity/30
07:39 น.

คณะพยาบาลศาสตร ์ราชวทิยาลยัจฬุาภรณ ์ร
จัดการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรื�องการชว่ยเหลอื
ชวีติขั �นพื�นฐาน
(https://www.banmuang.co.th/news/activity/30
21:59 น.

https://www.banmuang.co.th/news/activity/305862
https://www.banmuang.co.th/news/activity/305893


 
จากการเปิดเผยของ นายรหทั มกีศุล และนางสาวภณัฑริา คชเสน ีนักศกึษาชั �นปีที� 4 สาขาวชิาสถาปัตยกรรมภายใน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผังเมอืง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ เจา้ของผลงานที�ควา้รางวลัชนะเลศิ
จาก โครงการ COTTO Design Contest2022 ดว้ยผลงานชดุ “นํ�ากลิ�งบนใบบวั” หรอื พื�นที�สขุภาพและธรรมชาต ิ โดย
เริ�มตน้มาจากความตอ้งการใหเ้ป็นพื�นที�อยูอ่าศยัของทกุคน ผนวกกบัแนวคดิที�ทาง COTTO ใหม้าคอื Dream space จงึ
เป็นแนวคดิการออกแบบใหเ้สมอืนอยูใ่ตนํ้�า   โดยตอ้งการสรา้งประสบการณใ์นการอยูร่ว่มอาศยั และเกดิการรับรูธ้รรมชาติ
ผา่นประสาทสมัผัสทั �ง 5 ซึ�งเป็นการบําบดัและเชื�อมผูอ้าศยัเขา้สูธ่รรมชาต ิและพวกเราดงึนําองคป์ระกอบของการกลิ�งของ
นํ�าบนใบบวัมาเป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบ  มกีารปรับเปลี�ยนและลดทอนองคป์ระกอบใหเ้กดิเป็นพื�นที�ข ึ�นมา
ใหม ่โดยจดุเดน่กค็อื ความกลมกลนืของพื�นที� ทําใหผู้อ้าศยัเกดิการหลอมรวมกบัธรรมชาตไิดม้ากที�สดุ ตั �งแตฟ่อรม์ของ
ตวัอาคารที�ไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากใบบวัที�มนํี�ากลิ�ง ดา้นบนมลีกัษณะกลมมน แสงของชอ่งเปิดที�สอ่งผา่นลงมาถงึ
บรเิวณพื�นที�การใชง้าน มคีวามโดดเดน่ดว้ยแสงที�หกัเหกบักระจกเกดิเป็นเสน้ริ�วคลา้ยนํ�าฉายอยูภ่ายในหอ้ง การปรับ
เปลี�ยนเฟอรน์เิจอรใ์หส้ามารถหมนุได ้เพื�อปรับเปลี�ยนมมุมองในการรับรูธ้รรมชาต ิตามแนวคดิ “นํ�าที�กลิ�งไปมาบนใบบวั”
รวมถงึการเลอืกใชว้สัดตุกแตง่ ที�มคีวามสอดคลอ้งกบัฟังกช์นัการใชง้านที�เหมาะสม เชน่ การใชก้ระเบื�องฟอกอากาศใน
หอ้งนั�งเลน่ การใชก้ระเบื�องยงัยั �งแบคทเีรยี (Hygienic tile) ในหอ้งครัว และลกัษณะของลายกระเบื�องที�ทําใหรู้ส้กึถงึ
ความกลมกลนืและใกลช้ดิกบัธรรมชาตมิากยิ�งขึ�น

 

 
นอกจากนี� ในสว่นของผลงานที�ไดรั้บรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 ในชดุ “อยูเ่ถยีง” โดย นายวส ุขวญัอยูเ่ย็น นักศกึษา

ชั �นปีที� 4 คณะสถาปัตยกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ีไดบ้อกเลา่ถงึเเนวคดิเริ�มตน้ของการออกแบบใน
ครั�งนี�วา่ “ผมไดต้ั �งคําถามกบัโจทยว์า่ Alltopia คอือะไร ผมไดต้คีวามหมายวา่ คอื พื�นที�ที�ทกุคนสามารถอยูไ่ด ้เเละความ
หมายของการอยูไ่ดข้องผมนั�นคอื ตอ้งสามารถนอนเเละทํากจิกรรมตา่งๆไดค้รบในพื�นที�นั �น ผมจงึไดอ้อกเเบบฟังกช์ั�นของ
พื�นที�นี�ข ึ�นมาประกอบไปดว้ย หอ้งนอน หอ้งนํ�า เเละหอ้งนั�งเลน่ เเลว้จงึตั �งคําถามตอ่วา่ เราจะอยูร่ว่มกบัธรรมชาตไิด ้
อยา่งไร  ผมไดม้สีอง solution คอืนําธรรมชาตเิขา้มาในโครงการ หรอื นําโครงการออกไป  ผมไดเ้ลอืกในรปูเเบบที�สอง
คอืการนําตวัเราเขา้ไปสูธ่รรมชาต ิ ปัญหาตอ่มากค็อื เเลว้เราจะอยูใ่นธรรมชาตไิดอ้ยา่งไรใหรู้ส้กึ comfort ผมจงึเกดิการ
ปิดกั �นหอ้งเเละฟังกช์ั�นตา่งๆใหเ้กดิพื�นที�ชดัเจนใหเ้กดิความปลอดภยัเเละดว้ยความที�วา่เรานําตวัเองมาสูพ่ื�นที�ธรรมชาติ
ผมไดม้กีารออกเเบบใหโ้ครงการนี�มกีารนําหลกัของ passive design มารว่มออกเเบบในโครงการเชน่ชอ่งลม เเละ เเสง
ธรรมชาต ิทําใหโ้ครงการนี�นอบนอ้มไปกบับรบิทเเละเขา้ถงึธรรมชาตไิดอ้ยา่งเป็นกนัเองเเละทั �งหมดนี�คอืที�มาของ
โครงการ "อยูเ่ถยีง"

 

 



และที�น่าสนใจไมแ่พผ้ลงาน 2  รางวลัที�ผา่นมา กค็อืผลงานชดุ  ไดแ้ก ่ “The Playground of Alltopia” ที�ออกแบบโดย
นายทรงพล กศุลสนอง และนางสาวกณศิ เต็งธนกจิ นักศกึษาชั �นปีที� 4 คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมอืง มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร ์ที�นอกจากจะไดร้างวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 แลว้ ยงัควา้รางวลั Popular Vote ไปครองดว้ยอกี 1 รางวลั นั�น
เปิดเผยแนวคดิและกบัแบบบา้นที�เลอืกใชใ้นการออกแบบจากการตคีวาม Alltopia ใหเ้ป็นพื�นที�ที�ทกุคนสามารถอยูร่ว่มกนั
ไดอ้ยา่งยั�งยนืและมคีวามสขุ จากสถานการณท์ี�เปลี�ยนแปลงไปหลงัการแพรร่ะบาดของCovid-19 ทกุคนเริ�มหนัมาทํา
กจิกรรมในบา้นรว่มกบัครอบครัว  เริ�มใสใ่จกบัความสะอาด และสขุอนามยัมากขึ�น ทําให ้การออกแบบเนน้ไปที� การ
ออกแบบพื�นที�ใหส้มาชกิมบีทบาทที�สามารถเชื�อมโยง หรอืมสีว่นรว่มกบักจิกรรมนั�นๆ เขา้ถงึกนัไดอ้ยา่งลงตวั จงึเป็นที�มา
ของชื�อผลงานวา่  “The Playground of Alltopia”   โดยเลอืกใชอ้าคารแบบ Townhouse 3 ชั �น ซึ�งเป็นอาคารที�ไดรั้บ
ความนยิมใชเ้ป็นที�อยูอ่าศยั ในเมอืงใหญ ่และสว่นมากผูพั้กอาศยัไมค่อ่ยมโีอกาสไดใ้ชง้านอาคารไดอ้ยา่งเต็มที� ไมไ่ด ้
สมัผัสบรรยากาศแบบ Outdoor ดว้ยเหตผุลจากมลภาวะ ความเป็นสว่นตวั และขอ้จํากดัของอาคารนั�นเองนํามาดดัแปลง
ใหต้อบสนองแนวคดิดงักลา่ว โดยเริ�มจากการรื�อโครงสรา้งพื�นชั �นบนของชั �น2 ของตกึออกไป จนเกดิเป็นชั �นลอยที�ชั �น3
หรอื Double Space  และเปิดหลงัคาดาดฟ้าของตกึออก เพื�อนําแสงธรรมชาตเิขา้มาภายในพื�นที�ใหเ้ป็นพื�นที�เลน่ของเด็ก
และจัดใหส้ว่นบรเิวณที�เป็น Semi-outdoor เป็นพื�นที�ประกอบอาหารที�ทําใหพ้อ่แมส่ามารถมองเห็นลกูๆไดต้ลอดเวลา
และทําใหเ้กดิความตอ่เนื�องและความลื�นไหลของ Space ดว้ยการใชเ้สน้โคง้ มาวางผังของสว่นประกอบอาหาร และจัด
ดา้นในของ Space ใหเ้ป็นพื�นที�นั�งพักผอ่นของผูส้งูอายภุายในบา้น พรอ้มใชเ้ฟอรน์เิจอร ์มาชว่ยรองรับการใชพ้ื�นที�ที�
สมาชกิจะทํากจิกรรมรว่มกนัได ้โดยเฉพาะสมาชกิกลุม่เด็กและผูส้งูวยั  ซึ�งในสว่นนี� กระเบื�องของคอตโตส้ามารถตอบ
โจทยใ์นแงข่องฟังกช์ั�น งานดไีซน ์และบรรยากาศในจดุนี�ไดเ้ป็นอยา่งด ีทั �งชว่ยดกัจับฝุ่ นละออง และแบคทเีรยีที�เกดิขึ�น
จากการที�เป็นพื�นที�แบบ Semi-outdoor อกีดว้ย

 
อยา่งไรกด็ ีผลงานการประกวดดงักลา่ว อาจเป็นเพยีงตวัอยา่งที�สะทอ้นมมุมอง ความคดิ ถงึแนวคดิรปูแบบบา้น ที�พัก

อาศยัของ Main Spenders ที�จะมขี ึ�น และสอดรับกบัผลการวจัิยของ ฮลิล ์อาเซยีน ที�วา่ ผูบ้รโิภคกลุม่ Gen
Z  ถงึ 85% ใหค้วามสนใจที�จะมสีว่นรว่มแกปั้ญหาสงัคม และเห็นดว้ยวา่ พวกเขาเต็มใจจา่ยมากขึ�นอกี 10% ถา้แบรนดม์ี
สว่นในการแกปั้ญหาทางสงัคม พวกเขามคีวามคาดหวงัอยา่งมากตอ่แบรนดต์า่งๆ และมองวา่แบรนดค์วรเตมิเต็มในหลาก
หลายบทบาทตอ่ปัญหาสิ�งแวดลอ้มที�เกดิขึ�นในสงัคม
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มลูนธิโิตโยตา้ รว่ม ม.ธรรมศาสตรป์ระกาศเกยีรตคิณุ รางวลั TTF Award ประจําปี 2564-2565 ผลงานวชิาการดเีดน่ สรา้ง
สงัคมแหง่ความรู ้

นายประมนต ์สธุวีงศ ์ประธานมลูนธิโิตโยตา้ประเทศไทย และ นายนนินาท ไชยธรีภญิโญ ประธานคณะกรรมการ บรษัิท โต
โยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จํากดั พรอ้มดว้ย ศ.ดร.ทพญ.ศริวิรรณ สบืนุการณ ์รองอธกิารบดฝ่ีายวจัิยและนวตักรรม รว่มมอบ
รางวลั TTF Award ประจําปี 2564-2565 (Toyota Thailand Foundation Award 2021-2022) เพื�อประกาศเกยีรตคิณุ และ
สนับสนุนผลงานทางวชิาการของนักวชิาการไทย

         รางวลัมลูนธิโิตโยตา้ประเทศไทย (TTF Award) เริ�มดําเนนิการครั �งแรกในปี พ.ศ.2538 ภายใตค้วามรว่มมอืของ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และมลูนธิโิตโยตา้ประเทศไทย โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื�อสง่เสรมิการศกึษาในระดบัสงู และสนับสนุน
ใหนั้กวชิาการสรา้งสรรคผ์ลงานเพื�อยกระดบัมาตรฐานงานวชิาการของไทย

         โดยมุง่หวงัที�จะสง่เสรมิสงัคมไทยใหเ้ป็น “สงัคมแหง่ความรู”้ ดว้ยการประกาศเกยีรตคิณุยกยอ่งผลงานวชิาการใน
สาขาตา่งๆ พรอ้มทั �งสนับสนุนการจัดพมิพผ์ลงาน เพื�อเผยแพรง่านเขยีนออกสูส่าธารณชน อนัจะเป็นประโยชนแ์กน่สิติ
นักศกึษา อาจารย ์นักวชิาการ ตลอดจนบคุคลทั�วไป โดยตลอดระยะเวลากวา่  27 ปี มลูนธิโิตโยตา้ประเทศไทยไดม้อบ
รางวลัผลงานวชิาการดเีดน่ และเผยแพรง่านเขยีนวชิาการ  อนัทรงคณุคา่ไปแลว้ทั �งสิ�น 68 เลม่

         สําหรับในปีนี� มผีลงานวชิาการที�สง่เขา้รับการพจิารณารางวลั จํานวนทั �งสิ�น 136 ผลงาน โดยแบง่ออกเป็นดา้น
สงัคมศาสตร ์จํานวน 58 ผลงานดา้นมนุษยศาสตร ์จํานวน 18 ผลงาน ดา้นวทิยาศาสตรส์ขุภาพ  จํานวน 45 ผลงานดา้นสิ�ง
แวดลอ้มและวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีจํานวน 15 ผลงาน

         คณะกรรมการไดพ้จิารณาผลงานวชิาการที�เห็นควรไดรั้บรางวลั TTF Award ประจําปี พ.ศ.2565

ทั �งสิ�น 4 รางวลั ซึ�งแบง่ออกเป็นแตล่ะดา้น ดงันี�

1. รางวลัดา้นสงัคมศาสตร ์(Social Science Award)

ผลงานเรื�อง “อตัลกัษณเ์อกสาร วงศาวทิยาการควบคมุประชากรของรัฐไทย” ผูเ้ขยีน รศ.ดร.ปิ�นแกว้ เหลอืงอรา่มศรคีณะ
สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

2) รางวลัดา้นมนุษยศาสตร ์(Humanities Award)

ผลงานเรื�อง “ศลิปะสมยัใหมแ่ละรว่มสมยั : ตะวนัตกและไทย”ผูเ้ขยีน รศ.สธุ ีคณุาวชิยานนทค์ณะจติรกรรรม ประตมิากรรม
และภาพพมิพ ์มหาวทิยาลยัศลิปากร

 3) รางวลัดา้นวทิยาศาสตรส์ขุภาพ (Health Science Award)ผลงานเรื�อง “การดแูลรักษาผูบ้าดเจ็บกอ่นถงึโรงพยาบาล” ผู ้
เขยีน รศ.ดร.นายแพทยไ์ชยพร ยกุเซน็คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล

4) รางวลัดา้นสิ�งแวดลอ้มและวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ี(Environment & Technological Science Award) ผลงานเรื�อง
“พันธศุาสตรร์ะดบัเซลล”์ผูเ้ขยีน ศ.ดร.อลงกลด แทนออมทอง คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่รศ.ดร.กฤษณ ์ปิ�น
ทอง คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัสรุนิทรผ์ศ.ดร.อสิสระ ปะทะวงั คณะวทิยาศาสตรม์หาวทิยาลยัเชยีงใหม่

         นายประมนต ์สธุวีงศ ์ประธานมลูนธิโิตโยตา้ประเทศไทย กลา่ววา่ “ ในปีนี� เป็นโอกาสครบรอบ 30 ปี มลูนธิโิตโยตา้
ประเทศไทย ซึ�งทางมลูนธิฯิ ยงัคงยดึมั�นในเจตนารมณใ์นการชว่ยเหลอืสงัคมไทย เพื�อพัฒนาสูค่วามยั�งยนืในมติติา่งๆ อาทิ
การศกึษา การพัฒนาชวีติความเป็นอยูข่องเด็กและเยาวชนที�ดอ้ยโอกาส การสนับสนุน และสง่เสรมิผลงานทางวชิาการ
เป็นตน้

         โดยรางวลั TTF Award เป็นความภาคภมูใิจของมลูนธิฯิ ที�ไดเ้ป็นสว่นหนึ�งในการสนับสนุนและเป็นกําลงัใจใหนั้ก
วชิาการไทย โดยเฉพาะในชว่งปีที�ผา่นมา ซึ�งเป็นชว่งที�ทั�วโลกตอ้งเผชญิกบัความทา้ทายนับไมถ่ว้น อาท ิปัญหาสิ�งแวดลอ้ม
โรคระบาด การเปลี�ยนแปลงทางนวตักรรมและเทคโนโลย ีฯลฯ โดยผลงานทางวชิาการที�ไดถ้กูจัดทําขึ�นจากการอทุศิตน



คน้ควา้ผลงานเพื�อยกระดบัมาตรฐานงานวชิาการนั�น จะสามารถเป็นรากฐานในการแกไ้ขปัญหา รวมถงึสามารถนําไปประยกุต์
ใชเ้พื�อแกปั้ญหาตา่งๆไดจ้รงิเป็นเสมอืนแหลง่ขอ้มลูขนาดใหญ ่อนัจะนําไปสูอ่งคค์วามรูท้ี�เป็นประโยชนต์อ่การพัฒนาประเทศ
ในดา้นตา่งๆ โดยผลงานวชิาการดเีดน่ที�ไดรั้บรางวลัเหลา่นี� ไดม้กีารเผยแพรสู่ส่าธารณชนไปแลว้กวา่ 60 เลม่ เพื�อเป็นแหลง่
ขอ้มลูศกึษาหาความรู ้และเป็นประโยชนต์อ่ผูท้ี�สนใจ

มลูนธิฯิ หวงัเป็นอยา่งยิ�งวา่รางวลั TTF Award จะเป็นแรงผลกัดนัใหนั้กวชิาการไทยสรา้งสรรคผ์ลงานใหม่ๆ  ที�ทรงคณุคา่เทา่
ทนัยคุสมยั ขบัเคลื�อนใหเ้กดิสงัคมแหง่ความรูแ้ละการพัฒนาคณุภาพผลงานทางวชิาการ อนัจะนําไปสูก่ารสรา้งสงัคมที�ดขี ึ�น
และเป็นสว่นหนึ�งในการผลกัดนัใหส้งัคมไทยไปสูเ่ป้าหมายการพัฒนาอยา่งยั�งยนื (Sustainable Development  Goals) ตอ่
ไป ”

หนังสอืพมิพ ์สยามธรุกจิ อพัเหนังสอืพมิพ ์สยามธรุกจิ อพัเ……
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ขาวที่เกี่ยวของ  

The Associated Press

(https://www.siamturakij.com/news/53835-มิตซูบิชิ-มอเตอรส-เปดตัวแคมเปญ-เดนโด-ไดรฟ-เฮาสบานพลังงานสะอาดสําหรับลูกคา-เอาทแลนเดอร-พีเอชอีวี)

มติซูบชิ ิมอเตอรส ์เปิดตวัแคมเปญ เดนโด ไ...

...

(https://www.siamturakij.com/news/53835-มิตซูบิชิ-มอเตอรส-เปดตัวแคมเปญ-เดนโด-ไดรฟ-เฮาสบานพลังงานสะอาดสําหรับลูกคา-เอาทแลนเดอร-พีเอชอีวี)
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https://www.siamturakij.com/news/53835-%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4-%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%8D-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94-%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F-%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5
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การศึกษา

อาจารย มธ.ช้ี แยกวิชา ปวศ.ไม‹จำเปšน โลกเปลี่ยน ควรไปไกลกว‹า ‘รัก
ชาติ’ ยกป̃ÞหาตำราลŒาหลัง ไม‹สอนใหŒคิด

อาจารย ์มธ.ชี� แยกวชิา ปวศ.ไมจ่าํเป็น โลกเปลี�ยน ควรไปไกลกวา่ ‘รกัชาต’ิ ยก
ปญัหาตาํราลา้หลงั ไมส่อนใหค้ดิ

เมื�อวนัที� 27 พฤศจกิายน สบืเนื�องกรณี น.ส.ตรนีชุ เทยีนทอง รัฐมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร
(ศธ.) เตรยีมออกประกาศ ศธ.ใหแ้ยกวชิาพื�นฐานประวตัศิาสตรอ์อกจากกลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา
ศาสนา และวฒันธรรมตาม ที� พล.อ.ประยทุธ ์จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตร ีไดม้อบหมาย โดยที�ผา่นมา

วนัที� 27 พฤศจกิายน 2565 - 17:37 น.

ผศ.พพัิฒน ์กระแจะจันทร ์อาจารยภ์าควชิาประวตัศิาสตร ์คณะศลิปศาสตร ์ม.ธรรมศาสตร์

https://www.matichon.co.th/privacy-policy
https://www.matichon.co.th/education
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2022/11/%E0%B8%9C%E0%B8%A8.%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C.jpg


ศธ.มนีโยบาย 8+1 โดยการกําหนดโครงสรา้งเวลาเรยีน 8 กลุม่สาระการเรยีนรู ้และใหส้ถานศกึษาขั �น
พื�นฐานจัดรายวชิาพื�นฐานประวตัศิาสตร ์แยกออกมา 1 รายวชิาอยา่งชดัเจน เพื�อสรา้งความรักชาตนัิ�น

ผศ.พพิฒัน ์กระแจะจนัทร ์อาจารยภ์าควชิาประวตัศิาสตร ์คณะศลิปศาสตร ์ม.ธรรมศาสตร ์กลา่ววา่
การแยกวชิาประวตัศิาสตรอ์อกมานั�นแทบไมม่คีวามจําเป็นแตอ่ยา่งใด ปัญหาสําคญัของการเรยีนวชิา
ประวตัศิาสตรใ์นระดบัประถมและมธัยมศกึษาคอืการขาดหลกัสตูรที�สอดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงของ
สงัคม และขาดตําราที�มเีนื�อหาถกูตอ้ง ทนัสมยั หรอืเป็นตําราที�สอนใหค้นคดิเป็น นอกจากนี� ยงัขาดฐาน
ขอ้มลูกลางใหนั้กเรยีนเขา้ถงึความรูถ้กูตอ้ง

“โดยปกตวิชิาประวตัศิาสตรร์วมอยูใ่นกลุม่สาระสงัคมศกึษาอยูแ่ลว้ มหีน่วยกติประมาณ 0.5 หรอื 1
หน่วยกติตอ่สปัดาหท์ี�ตอ้งเรยีน เพราะฉะนั�น นักเรยีนในระดบัประถมและมธัยมศกึษาตอ้งเรยีนอยูแ่ลว้
ตลอด 12 ปีในทกุสปัดาห ์จงึไมม่คีวามจําเป็นที�ตอ้งแยกออกมาเพื�อเพิ�มภาระทั �งครแูละนักเรยีน สําหรับ
ปัญหาสําคญัที�สดุอยูท่ี� 1.เนื�อหาวชิาไมท่นัสมยั ไมส่อดคล้องกบัความกา้วหนา้ทางวชิาการ ควรตอ้ง
ปรับปรงุ 2.ไมส่อดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงเชงิความคดิของคนในสงัคมปัจจบุนัที�เนน้เรื�องการคดิ
วเิคราะห ์และการศกึษาประวตัศิาสตรใ์นเชงิกระบวนการเรยีนการสอน

“ประวตัศิาสตรบ์า้นเรา ถา้คดิจะปรับปรงุควรใหค้วามสําคญักบัเสยีงของครแูละนักเรยีน ควรถามความ
เห็นดว้ยวา่คดิอยา่งไร ตอนนี�เป็นเหมอืนการปรับปรงุในเชงิระบบราชการ คอืคดิแบบท็อปดาวน ์คอืบน
ลงลา่ง กระแสจงึออกมาในเชงิตอ่ตา้นมากกวา่ยอมรับ และควรตั �งคําถามอยา่งแทจ้รงิดว้ยวา่สาเหตอุะไร
ที�ทําใหค้ดิจะปรับปรงุ เราคํานงึถงึผูเ้รยีน ความรู ้หรอืสดุทา้ยคํานงึถงึนโยบายของชาต ิหรอือดุมการณ์
ของชาตเิป็นสําคญั ถา้คดิถงึอดุมการณเ์ชงิชาตนิยิม อยากใหป้ระเทศสามคัคกีนั เกดิสํานกึการรวมหมู่
การปรับปรงุโดยการแยกวชิาออกมา สดุทา้ยตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูเ้รยีนหรอืผูส้อนหรอืไม ่นี�คอื
สิ�งที�อาจตอ้งคดิใหม้ากขึ�น ไมใ่ชม่ไีอเดยีบางอยา่ง หรอืรับนโยบายบางอยา่งมาแลว้คดิจะทํา”
ผศ.พพัิฒนก์ลา่ว

อา่นขา่วที�เก ี�ยวขอ้ง

แหช่ว่ยตรนุีชหาหนังสอื แนะแบบเรยีนวชิาใหม ่‘ประวตัศิาสตร’์ รักชาต ิรักความเป็นไทย

ผศ.พพัิฒนก์ลา่วตอ่ไปวา่ ปัจจบุนัคําถามอยูต่รงที�วา่คนรุน่หนึ�งคดิวา่อยากใหค้นในสงัคมเกดิความรัก
สมคัรสมานสามคัค ีซึ�งเวลาเราพดูถงึสิ�งที�เรยีกวา่ “รักชาต”ิ มนัคอืเซนสข์องชาตนิยิม ถา้มองไปขา้ง
หนา้ตอ้งเริ�มตน้กอ่นวา่หวัใจสําคญัของวชิาประวตัศิาสตรม์นัสอนใหค้นเขา้ใจวา่อดตีมคีวามเป็นมา
อยา่งไร และเราจะนํามาใชป้ระโยชนใ์นปัจจบุนัอยา่งไรเพื�อมองไปสูอ่นาคต

“ทกุวนันี�โลกเปลี�ยนไปมากแลว้ เราควรสอนใหนั้กเรยีนใชป้ระวตัศิาสตรใ์นฐานะที�เป็นทนุทางวฒันธรรม
เป็นฐานความรูใ้นการมองโลกที�กวา้งมากขึ�น เพราะประวตัศิาสตรช์ว่ยทําใหส้ามารถนําไปใชเ้ป็นขอ้มลู
ในการอยูร่ว่มกบัคนอื�นๆ ในสงัคมไทย ในประเทศเพื�อนบา้น หรอืในโลก พดูงา่ยๆ คอืวชิาประวตัศิาสตร์
ควรจะไปไกลเกนิกวา่คําวา่ ‘รักชาต’ิ แตค่วรสอนวา่เราควรอยูร่ว่มกบัคนอื�นอยา่งไร ที�สําคญัคอืนักเรยีน
หรอืคนรุน่ใหมท่กุวนันี�เป็นพลเมอืงโลก ไมใ่ชแ่คพ่ลเมอืงของประเทศเทา่นั�น ประวตัศิาสตรท์ี�พยายาม
จะบอกวา่ตอ้งรักชาต ิคําถามคอื มนัสอดคลอ้งกบัความเป็นไปของสงัคมในปัจจบุนัหรอืไม”่ ผศ.พพัิฒน์
กลา่ว

https://www.matichon.co.th/politics/news_3693479
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