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• เช ือมวจิยั เช ือมเรา

• โลกของ New Normal

• มันสู่ โลกกว้าง

• คดิต่อ ก้าวต่อ

เรืองทจีะพดูคุย



Thailand 4.0

= 

มหา/ดุษฎีบณัฑติ 4.0 

หรือ 5.0 หรือ 6.0

Google images



“บณัฑติพร้อมทาํงาน

บนพนืฐานการวจิยั 

(READY TO 

RESEARCH)”



โลกทไีม่ใช่ใบเดมิซะแล้น

V- Volatility-- ความผันผวน

U- Uncertainty-- ความไม่แน่นอน

C- Complexity-- ความซับซ้อน

A- Ambiguity-- ความคลุมเครือ

Source: Nathan Bennett and G.James Lemoine. What VUCA Really Means for You

January-February 2014 Harvard Business Review 
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New 
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Now 
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ล้าจนอยู่ข้างหลัง= โอกาส

CEOs ประเมนิจาก 124 ประเทศเรือง หาแรงงานทมีี

ทกัษะได้ง่ายแค่ไหนในอาเซียน 

• ง่ายทสีิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อนิโดนีเซ ีย และ

มาเลเซ ีย

• ขาดแคลนขนาดหนักทเีมียนมาร์ กัมพชูา ลาว

และไทย

Source: Saadia Zahidi. How Asians might lose their jobs (and find new ones. World Economic Forum, May 30, 2016



Source: Google images



Source: Google Images – Man and robots working together



โลกกว้างใหญ่ทมีีโอกาสมากมาย
Source: Google images





Global Citizens: ยุคทคีนต้องเป็นพลโลก

Sources: John Shattuck, President and Rector of Central European University, on internationalization and global citizens, IIENetworker, 

Fall 2010; Hugh Evans. What does it mean to be a citizen of the world? TedTalk. Feb, 16.

• สามารถวเิคราะห์ปัญหาซับซ้อน

• มีความอดกลัน

• เข้าใจความหลากหลายข้ามวัฒนธรรม

• รักราก/ความเป็นเอกลักษณ์ของตน

• เข้าใจและยนิดีช่วยเหลือเพอืนมนุษย์

มากกว่าการรู้ ในวชิาการ



ความรู้  ทกัษะ

ข้ามศาสตร์

- โลกร้อน

- สิทธ ิมนุษยชน

- โรคตดิต่อ

- ภยัพบิตัทิางธรรมชาติ

- การคุกคามทางเพศ

- ฯลฯ

ทกัษะชีวติ

ประเดน็ร้อนของโลก

- การคดิวเิคราะห์

- การสือสารข้ามวัฒนธรรม

- หน้าทพีลเมือง

- การสร้างเครือข่าย

- คุณภาพ vs ปริมาณ

- นําใจ

- ฯลฯ

Lintegration

บทเรียนเรือง Lintegration**

**ลิขสิทธ์ความคดิของ Fulbright 

Thailand และพรทพิย์ กาญจนนิยต



ทกัษะชีวติ



เราโตมาแบบไหน



แล้ว....อะไรอ ีกทกีาํลังท้าทายเรา/คนไทย!?!?

Sabai

box



Source: Towards a Reskilling Revolution: A Future of Jobs for All. WEF. January 2018.

• OECD พบว่า 1 ใน 4 คนทาํงานมีทกัษะที

ไม่ใช่คุณสมบตัทิต้ีองการ

• ManpowerGroup’s 2017 สาํรวจการขาด

แคลนคนเก่งพบว่า 40% ของนายจ้างเหน็ว่า 

หาคนเก่งทมีีทกัษะยากขนึมากการฝึกอบรม

และพฒันาความสามารถจากในหน่วยงาน

เพมิ 2 เท่า ตงัแต่ปี 2558



• ทกัษะการสือสาร 

• ทกัษะการปฏสิัมพนัธ์

กับผู้คน

• ความสามารถในการ

ปรับตวัและความ

ยืดหยุ่น

เป็นพลโลกที

เป็น’Inter’



เกนิกว่า 

4.0 ยังไง

- เรามีเป้าหมายทจีะพฒันา

ตนเองให้ก้าวหน้าสู่ โลกกว้าง

- เราพร้อมรุกก่อนด้วยการ

เป็นต้นแบบของคนทนัสมัย

เราคดิอย่างพลโลกดจิทิลั



• ทกัษะการสือสาร 

• ทกัษะการปฏสิัมพนัธ์

กับผู้คน

• ความสามารถในการ

ปรับตวัและความ

ยืดหยุ่น

เป็นทงั International 

และ INTERNETtional



Nooyi: “I’ve thought about it a lot 

because I look at the ad again 

and again and again trying to 

figure out what went wrong.

“It has pained me a lot because 

this company is known for 

diversity……..there were people 

on both sides, but at the end of 

the day, our goal is not to offend 

anybody.”

Source: Beth Kowitt. The Queen of Pop. Fortune. October 1, 2017.



ตงัเป้าหมาย
• วชิาการ/วจิยั

• ทกัษะชีวติ

• วัฒนธรรม

Source: Google images

ทาํความเข้าใจและเชือมช่องว่าง



หา/สร้างโอกาสพฒันา

อ่าน

เดนิทาง

คดิ/ทบทวน

Source: Google images



“ส่วนททีาํให้แมคอนิทอชยงิใหญ่คือ 

คนทาํงานทนีีเป็นนักดนตรี กวี ศลิปิน นัก

สัตววทิยา และนักประวัตศิาสตร์  ซงึ

เผอ ิญป็นนักวทิยาศาสตร์คอมพวิเตอร์ทดี ี

ทสีุดในโลกด้วย” 

– สตฟี จอ็บส์

Source: คดิแบบอัจฉริยะ มาร์ก ซ ักเกอร์เบร์ิก แปลโดย ดร . พมิพ์ใจ สุรินทร์เสรี 2556



คนดี



รู้ ผิด-ชอบ-ชัว-ด ี

มีใจละอายต่อการทาํผิด

เล็กหรือใหญ่

กับไทยหรือเทศ





ความรู้  

ทกัษะในศาสตร์

ทกัษะชีวติ ความดี



Source: Towards a Reskilling Revolution: A Future of Jobs for All. WEF. January 2018.

ปรับวธิ ีคดิ/มุมมอง
ความคดิสร้างสรรค์ อยากรู้ อยากเหน็ 

คล่องตัว เรียนรู้ ตลอดชีวติ 
รับได้ดีกับการเปลียนแปลงทเีกดิขนึต่อเนือง



Source: 
https://www.google.co.th/search?q=ro
bots+order+humans+to+work



• คดิ the world

• คกึ with the world

• CAN for the world



ความรู้  

ทกัษะในศาสตร์

ทกัษะชีวติ ความดี

สง่าอย่าง

พลโลก



พร้อมเป็นพลโลก

ในโลกใบใหม่กัน



ขอบคุณค่ะ


