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วันท่ี 1-15 กรกฎาคม 2559 

 

 
แนวหน้าย้อนหลัง 

 
ผมไมไดสอนผูนํา ผมสรางและผลิตผูนํา 

 ไมนาเช่ือวา Xi Jinping พูดไววา การเปล่ียนแปลงมี 3 เร่ือง 
 -เร็ว 
 -ไมแนนอน 
 -คาดคะเนไมถูก 
 การลงประชามติเร่ือง BREXIT ก็ออกมาแบบคาดไมถึงวา คนของสหราชอาณาจักรลงคะแนนให
ออกจาก EU ดวยคะแนน 51.9% ถึงจะไมมาก แตก็คาดไมถึงเพราะเปนเร่ืองท่ีผิดคาด 
 ดังนั้น เราอยูในโลกปจจุบันตองปรับตัวใหพรอมรองรับการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา จึงจะพรอม
จัดการงานใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 ซ่ึงเม่ือวันจันทรท่ีผานมา ผมไดรับเชิญใหไปบรรยายเร่ืองทุนมนุษยกับการเปล่ียนแปลง ท่ี
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ เร่ืองการพัฒนาทุนมนุษยตองเนนไปท่ีการจัดการกับความเปล่ียนแปลงแนว 
Ulrich และแนวทางของผมท่ีวาทุนมนุษยตองชวยใหการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนเพื่อการปรับตัวใหจัดการกับ
การเปล่ียนแปลงโดยเฉพาะ 
 -มองอนาคตใหออก 
 -มีวิธีการเรียนรู 
 และอยูกับส่ิงท่ีคาดไมถึงและรวดเร็ว 
 สัปดาหท่ีแลว ผมภูมิใจมากไดทราบจากคณะแพทยวา หลักสูตรผูนํา 3 รุนกวา 150 คนของผมซ่ึง
ไดรับการสนับสนุนจากอดีตคณบดี รศ.นพ. สุธรรม ปนเจริญใหดําเนินการ 3 รุนติดกัน 3 รุน 9 ทาน ไดรับ
การแตงต้ังใหเปนผูบริหารระดับรองคณบดี ผูชวยคณบดีของคณะแพทยศาสตร มอ.  
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1. ผศ.นพ.ประสิทธ์ิ วุฒิสุทธิเมธาวี ผช.คณบดีฝายการโรงพยาบาล ม.อ. 
2. อ.นพ.ชนนท ทองกมล ผช.คณบดีฝายโรงพยาบาล ม.อ. 
3. อ.พญ.ภาสุรี แสงศุภวานิช ผช.คณบดีฝายวิจัย 
4. ผศ.ดร.สุรพงษ ชาติพันธุ ผช.คณบดีฝายนวัตกรรม 
5. ผศ.นพ.อนุพงศ นิติเรืองจรัส รองคณบดีฝายโครงสรางกายภาพและส่ิงแวดลอม 
6. อ.พญ.สุมิตรา ประเทพ ผช.คณบดีฝายวิทศสัมพันธ 
7. ผศ.นพ.วรวิทย วาณิชยสุวรรณ  ผช.คณบดีฝายองคกรสัมพันธและกิจกรรมพิเศษ 
8. อ.นพ.ธีรวิทย หงสนภารักษ ผช.คณบดีฝายแพทยศาสตรศึกษา 
9. ผศ.ดร.กัญญนัช กนกวิรุฬห ผช.คณบดีฝายแพทยศาสตรศึกษา  
ซ่ึงเปนการพิสูจนวา การพัฒนาทุนมนุษยหรือสรางผูนําคือการทําให 
-แตละคนคนหาตัวเอง 
-รูวาอะไรสําคัญกับการดํารงชีวิตและงาน 
-สราง Network ท้ังในและนอกคณะ 
-มีความสุขในการทํางาน Happiness Capital  
-และมี Knowledge+Process 
Process คือกระบวนการ 
ท่ีสําคัญท่ีสุดคือหาความรูและแลกเปล่ียนความรูแบบปะทะกันทางปญญาหรือ Peter Senge เรียกวา 

team learning และ Chira Way คือ 
-Learn 
-Share 
-Care 
นําเอาส่ิงท่ีมีความแตกตางไปสู Value Diversity คือชวยใหการทํางานใหประสบความสําเร็จ 
นอกจากท่ีคณะแพทยแลว ผมภูมิใจมากที่การไฟฟาฝายผลิตไดทําหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผูชวย

ผูอํานวยการฝายของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) มาแลวกวา 10 กวาป ใครที่ผานหลักสูตรนี้
ก็จะไปสูความเปนผูนําและผูบริหารระดับสูงของกฟผ. ซ่ึงตัวอยางก็คือรุนท่ี 1 มี 17 คน แตไดเปนรองผูวา
กวา 10 คน ยกตัวอยางเชน 

1.นายวิวัฒน เสนียมโนมัย อดีตรองผูวาการพัฒนาระบบ กฟผ. 
2.นายวิรัช กาญจนพิบูลย อดีตรองผูวาการกิจการสังคมและส่ิงแวดลอมและรองผูวาการบริหาร 

กฟผ. 
3.นายสมบูรณ อารยะสกุล อดีตรองผูวาการพัฒนา กฟผ. และรักษาการกรรมการผูจัดการใหญ 

บริษัท กฟผ. อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
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4.นายนพพล มิลินทางกูร อดีตรองผูวาการอาวุโส กฟผ. 
และรุน 2 มีรองผูวาหลายคน นาภูมิใจท่ีสุดก็คือ ประธานของรุนช่ือทานสุทัศน ปทมสิริวัฒน ไดข้ึน

ไปเปนผูวา ทานสุทัศน ผมภูมิใจท่ีสรางผูนําอยางตอเนื่องเปนรูปธรรม ไดบอกผมวา ส่ิงท่ีติดตัวทานไป
ตลอดคือ ทฤษฎี 2R’s ของผมคือทําอะไร ใหเนน Reality ความจริงและหาทางออกแกไขใหตรงประเด็นคือ 
Relevance จึงขอแบงปนมาใหทราบ 

 
เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2559 ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดรับเกียรติจาก รศฺ.นพ.สุธรรม ปนเจริญ อดีตคณบดี

คณะแพทยศาสตร ม.อ. คุณอัมพาและคุณอุษณยี คณะทํางานดาน HR ของคณะแพทย รวมรับประทาน

อาหารและแสดงความยนิดกีบัลูกศิษยคณะแพทยศาสตร ม.อ. ท้ัง 3 รุน (แถวยืน) เนื่องในโอกาสท่ีไดรับ

ตําแหนงเปนคณะผูบริหาร 
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รศ.นพ. สุธรรม ปนเจริญ 

อดีตคณบดี คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

นายสุทัศน ปทมสิริวัฒน 

อดีตผูวาการ 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
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เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดรับเกียรติจากมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ใหเปน 

keynote speaker ในหัวขอ ทุนมนุษยเเละการบริหารการเปล่ียนเเปลง  

 
ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ 

ท่ีมา: คอลัมนบทเรียนจากความจริงกับดร.จีระ แนวหนา. วันเสารท่ี 2 กรกฎาคม 2559 หนา 5 
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รายการวิทยุ Human Talk  
 

 
รายการวิทยุ Human Talk ออกอากาศวันอาทิตยท่ี 26 มิถุนายน 2559 

ศ .ด ร . จี ร ะ  หงส ล ด า ร มภ ก ล า ว ว า  ขณะ ท่ี บั น ทึ ก ร า ย ก า ร วิ ท ยุ ต อนนี้ ป ร ะ ชุ มสภ า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตสุราษฎรธานี  ทําใหทราบวา  สภานิติบัญญัติไดอนุมัติให
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรออกนอกระบบ กลายเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ไดมีการหารือเกี่ยวกับ
การปรับตัวของมหาวิทยาลัย ในอดีตเคยเปนอาจารย ขาราชการ แลวจะกลายเปนพนักงานราชการ 
กฎระเบียบตางๆก็จะอยูท่ีสภามหาวิทยาลัยท่ีศ.ดร.จีระ หงสลดารมภเปนกรรมการอยู จึงเปนการหารือกัน
เพื่อปรับพฤติกรรมจากท่ีเคยชินกับระบบราชการมาสูกึ่งเอกชน เพราะการปรับพฤติกรรมและ Mindset ตอง
ใชเวลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดมอบใหศ.ดร.จีระ หงสลดารมภจัดหลักสูตรผูนํานักบริหารเพื่อ
อนาคตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สําหรับระดับรองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี 2 รุน ทําใหทราบ
วาเม่ือผูใหญมีบรรยากาศการเรียนท่ีไดอานหนังสือ คิด ถกเถียงกัน และแกปญหารวมกันก็เปนการเรียนท่ี
คุมคา หลักสูตรนี้เปนการทํางานอยางตอเนื่องมา การลงทุนพัฒนาคนตองทําอยางจริงจัง 

วันท่ีรายการวิทยุตอนนี้ออกอากาศเปนวันสําคัญเพราะเปนการตอนรับอิสรภาพของสหราช
อาณาจักร ตองยอมรับวา โลกมีการเปล่ียนแปลงมหาศาล แนวโนมของโลกท่ีมีการรวมกลุมประเทศ ไมควร
คิดวาการเปดเสรีจะเกิดผลดีทุกดาน ตอนท่ีประเทศไทยเขาสูอาเซียนก็ตองดูผลกระทบ ไมควรคิดวาจะมีแต
ผลดี ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดเคยเขียนบทความเร่ืองนี้ มีคนกลาวไววา ระหวางไทยกับลาว สินคาเกษตร
ของลาวแมคุณภาพดอยกวาแตก็เขามาสูประเทศไทยดวยปริมาณท่ีมาก บางคร้ังก็มาตีตลาด ดังนั้นก็ตองดู
ผลกระทบในทางบวกและทางลบ จากผลประชามติ ทําใหเห็นวา กลุมท่ีตองการใหอังกฤษออกจากสหภาพ
ยุโรปคือกลุมประชากรสูงอายุเพราะคิดวาแตเดิมก็ดีอยูแลว ตอมาก็มีนักการเมืองอยูท่ีบรัสเซลออกกฎหมาย
บางอยางท่ีเปนปญหา ปรากฏวาการรวมกลุมประเทศเปน Bureaucracy ยกกําลังหา มีกฎระเบียบมาก ก็ตอง
มาดูตัวอยางกลุมประเทศอาเซียนดวยวา เม่ือไทยเขาไปแลว นอกจากเตรียมตัวใหดี ก็ตองศึกษาผลกระทบ
ทางลบตลอดเวลา ปญหาคือคนไทยต่ืนตัวในระยะส้ัน แลวกระแสดังกลาวก็จางหายไป อีกประเด็นหนึ่งคือ
สปริตของคาเมรอน คาเมรอนก็ตองลาออกเลย เพื่อนรักของคาเมรอนคือบอริส จอหนสันก็เปนเพื่อนรักกับ
นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะตอนน้ีก็คงจะเจียมตัว ผูนําอังกฤษเมื่อแพ ก็ลาออก คร้ังนี้สกอตแลนดไมออก 100% 
ถาสกอตแลนดออกก็จะไปรวมกับสหภาพยุโรป ไอรแลนดก็ออก แลวอังกฤษก็เล็กลง รศ.ดร.สมชาย ภค
ภาสนวิวัฒนกลาววา ถาอังกฤษยังคงอยูในสหภาพยุโรปก็จะมีความเส่ียงนอยกวา ถาออกจากสหภาพยุโรปก็
จะประสบปญหาความเส่ียงมาก นี่คือเร่ืองท่ีคนไทยตองตื่นตัว 
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 ท่ีการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ก็หารือเร่ืองอนาคตของมหาวิทยาลัย และ
สถานการณภายนอกซ่ึงมีประชากรสูงอายุเพิ่มข้ึน ประชากรหนุมสาวมีจํานวนนอยลง คุณภาพการศึกษาแย
ลง ภาวะโลกรอน ก็ตองใหความสนใจติดตามเหตุการณตางๆอยางใกลชิดมากข้ึน ไมใชรูแควา Robot กําลัง
จะมา จะเปน Internet of Things เม่ือรูแลวก็ตองติดตาม แตปญหาคือคนไทยไมติดตาม ถาหารือเร่ืองเหลานี้
กันในมหาวิทยาลัย ก็จะทําใหการศึกษาเหมือนกับการกินผักมันตองสด การศึกษาไทยลาสมัยเพราะนําของ
เกามาขาย เม่ือมีการติดตามเหตุการณอยางใกลชิด ก็จะทราบถึงการเปล่ียนแปลง 
 นายวิจิตร ณ ระนอง ซ่ึงเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยและเปนเจาของโรงแรมท่ีภูเก็ตพูดไวดีมาก
วา การมองโลกไปในอนาคต 20 ป จะมองยาวได แตอยางไรก็ตาม สถานการณก็อาจจะมีการเปล่ียนแปลง
เม่ือถึงเวลานั้น  

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภกลาววา จากประสบการณการพัฒนาคนมา 40 ป ทําใหเห็นวาทุนมนุษยกับ
ภาวะผูนํานาจะมีความสัมพันธใกลชิดกัน เพราะผูนําเปนมนุษย ผูตามก็เปนมนุษยดวยกันเพราะฉะนั้นคน
กับผูนํานาจะไปในทิศทางเดียวกัน แตกอนเม่ือกลาวถึงพนักงานทรัพยากรบุคคล ก็ทํางานประจํา รับคนเขา
ทํางาน จายเงินเดือน ทําใหคนอยูในสาขาน้ีถูกมองวาเปนคนไมมีคุณภาพ จะทําเร่ืองผูนําก็ทําไมได วันนี้ ถา
ผูบริหารคนในองคกรไมทําเร่ืองผูนํากับ Talent Management คนพันธุพิเศษ ก็ไมควรจะเปนผูบริหาร ทฤษฎี 
8K’s และ 5 K’s ท่ีศ.ดร.จีระ หงสลดารมภใชมาเปนเวลานาน K มาจากแคปตอลภาษาเยอรมัน K แรกท่ีเนน
คือทุนทางจริยธรรม ถาผูนํามีความออนแอดานคุณธรรมจริยธรรม เชนนักการเมืองก็เอาแตโกง แลวจะเปน
ผูนําอยางสงางามไดอยางไร วันนี้ ผูบริหารบางคนไมวาจะเปนระดับทองถ่ินหรือระดับอธิบดี ถาไมซ่ือสัตย
ตอหนาท่ีก็เปนผูนําไมได นอกจากนี้ผูนําตองมีปญญา แตในประเทศไทย ผูนํามีปริญญามาก โดยเฉพาะคน
ในมหาวิทยาลัยมีปริญญาเอกแตมีปญญาหรือไม ปญญาไมใชปริญญา บางคนไมไดเรียนจบปริญญาเอกแตก็
มีปญญาก็คือคิดเปน วิเคราะหเปน แกปญหาเปน คนไทยยังมองอนาคตไมคอยเปนจึงไมสามารถทํานายส่ิงท่ี
จะเกิดข้ึนได ท้ังท่ีในความเปนจริงแลวมีความจําเปนตองเขาใจอนาคต ทุนทางปญญาเหมือนทฤษฎี 4L’s 
ของศ.ดร.จีระ หงสลดารมภหรือทฤษฎี Peter Senge ซ่ึงเพิ่งไดเดินทางมาบรรยายท่ีประเทศไทย Peter Senge 
เปนนักวิทยาศาสตรท่ี MIT Peter Senge ไดทําการศึกษาวาคนจะเรียนรูไดดวยวิธีใด จึงมีสูตร 3-4 เร่ือง คือ  

1.ถาจะเรียนอะไร อยาทองจํา แตตองทําความเขาใจ เรียกวาเปน Personal Mastery  
2.ความคิดของคนยังมีสวนท่ีไมถูกตอง บางคนไมคิดนอกกรอบ 
3.เรียนเปนทีม ฟงความคิดเห็นจากหลายฝายและไมควรขัดแยงกัน การบริหารคนคิดตางคือ Talent 

Management แบบหนึ่ง 
4.ทําอะไรตองมีวิสัยทัศนท่ีไปดวยกัน ท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตัวบุคคลไมตองการ

เปล่ียนแปลง แตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรตองออกนอกระบบ ก็ตองทํางานมากข้ึน ตองลงทุนการปรับ 
Mindset ปรับพฤติกรรม บริหารการเปล่ียนแปลง 

5.ทุกคนตองคิดเปนระบบรวมกัน เปนเหตุและผล 
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ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภมีทฤษฎีการเรียนรู 4L’s การเรียนตองเรียนแบบกระตุน เวลาท่ีสอนก็จะให
ผูเขารวมนั่งในบรรยากาศท่ีสบาย มีดอกไม มีคอมพิวเตอร หองสมุดจําลอง มีกาแฟท่ีดื่มเม่ือใดก็ได เวลา
หารือกันก็มีความสุข ถามีโอกาส ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภจะจัดไปสัมมนาถาเห็น Blue Ocean ศ.ดร.จีระ 
หงสลดารมภชอบใหคนปะทะกันทางปญญา ไมวาจะอยูท่ีไหนก็ใหมีการรวมกลุมกันแลวมีประธานท่ี
กระตุนใหทุกคนพูดแลกเปล่ียนความเห็นกัน สุดทายก็คือสรางชุมชนการเรียนรู เรียนดวยตนเองแมจะจบ
หลักสูตรไปแลว  

Peter Senge ก็เนนทุนทางปญญาและสังคมการเรียนรู ถาเนนทุนมนุษยกับภาวะผูนําจะทําใหผูนํา
เหลานั้นมีปญญามากข้ึนเพื่อท่ีจะจัดการในส่ิงท่ีไมแนนอน 

สรุปแลว การพัฒนาทุนมนุษย ตองปลูกฝงใหคนกลาท่ีจะหาความรูตลอดชีวิต เพื่อใหสามารถ
ปรับตัวกับการเปล่ียนแปลงได เพราะความรูตางๆที่เกิดข้ึนมาลาสมัยอยางรวดเร็ว ผูนําท่ีดีตองสรางทุน
มนุษยเปนสังคมการเรียนรู 
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การพัฒนาทุนมนุษยคือหัวใจในการปรับองคกรรองรับการออกนอกระบบของ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร PSU 1 และ PSU 2 

ผมขอแสดงความยินดีกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรท่ีกฎหมายผานสภา (สนอ.) และประกาศ
เปนราชกิจจานุเบกษาเรียบรอยแลวเปนมหาวิทยาลัยในกํากับอยางเต็มรูปแบบ 

หลายคนสงสัยแปลวาอะไร  คือ ในอดีตมหาวิทยาลัยของรัฐคือมหาวิทยาลัยในระบบราชการ แต
มหาวิทยาลัยกํากับคือมหาวิทยาลัยท่ีมีระบบบริหารจัดการเปนของตัวเอง ออกระเบียบตาง ๆ ผานสภา
มหาวิทยาลัยโดยไมตองอิงระบบราชการ แตยังไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐลักษณะแบบ
เหมาจาย แตในอนาคตตองหารายไดจากงานวิจัยและงานบริการทางวิชาการ 

ซ่ึงเปนยุทธวิธีท่ีมหาวิทยาลัยสามารถทําไดแตองคกร มอ. ตองคลองแคลวและรองรับการ
เปล่ียนแปลงในอนาคตเพ่ือมหาวิทยาลัยสามารถปรับตัวในการแขงขัน และสูกับปจจัยการเปล่ียนแปลง
มากมายในอนาคตได ไมวาจะเร่ือง 

1.สังคมผูสูงอายุ  
2.การปรับใหเปนเลิศเพื่อเทียบกับคูแขงใน Asean 
3.การใช Digital Technology  
4.และอ่ืน ๆ  
ผมโชคดีได รับการติดตอจากผูนํ าของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงประกอบไปดวยรองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2 ทาน คือ รองอธิการบดี นพ.บุญประสิทธ์ิ กฤตยประชา และรองอธิการบดี
พิชิต   เรืองแสงวัฒนาและโดยความเห็นชอบจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รศ.ดร.ชูศักดิ์ ล่ิม
สกุล ไดดําเนินการพัฒนาผูนําเรียกวา PSU Leadership 2 รุน พรอมกัน โดยการแนะนําจากทานอดีตคณบดี
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รศ.นพ.สุธรรม ปนเจริญ ซ่ึงผมทําคณะแพทยไปแลว 3 รุน 
  PSU1 คือระดับผูบริหารระดับสูง ท่ีมีรองอธิการบดีและคณบดีPSU 2 คือระดับรองคณบดีและ
หัวหนาขาราชการสายบริหาร 

 

 
บทความพิเศษ 
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  PSU 1 และ PSU 2 จะใชเวลาประมาณ 3 เดือนคูขนานกันไป ในปจจุบันจึงอยากเลาบรรยากาศของ
ท้ังสองรุนใหฟง  
  รุนแรก PSU 1 เร่ิมตน ผมก็ใจไมดีนักเพราะทานเปนผูใหญและอาจจะไมมีเวลาตองทําการบาน 
ตองทํางานหนักแตพอผานไปไดแค ประมาณ11 วัน พบวาถาสรางบรรยากาศเรียนใหสนุก สรางการมีสวน
รวมและเนนการเรียนรูท่ีแลกเปล่ียนประสบการณตาง ๆ จะเปนประโยชนมาก  
  ผมขอยกตัวอยางท่ีนาประทับใจมาก ๆ คือการไปดูงานท่ีกรุงเทพฯ แหงแรกคือท่ี การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย อีกแหงคือท่ีโรงพยาบาลศิริราช ปยมหาราชการุณย แตละแหงใชเวลากวา 3 ช่ัวโมง มี
คําถามท่ีนาสนใจมากมายโตตอบกัน ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการเปดโลกทัศนใหกวางข้ึนเปนการสราง 
Networking และหาทางออกรวมกัน เปนวิธีการท่ีนาสนใจ และเม่ือดูงานเสร็จยังคิดท่ีจะหาทางสรางความ
รวมมืออยางตอไป อาจจะหมายถึงการหาทุนในอนาคต  
  แตใน PSU 1 ผมประทับใจอีกเร่ืองคือการอานหนังสือ นํามาวิเคราะหและแลกเปล่ียนความคิดเห็น
กันหนังสือเลมแรกช่ือวา The Power of Habit ซ่ึงเปนหนังสือท่ีอานยากมาก แตผูนําของ PSU 1 ก็ตีโจทย
แตกนํามาวิเคราะหไดดี และนํามาใชใน PSUในระดับบุคคลากรไดวาจะพัฒนา Habit ใหม ๆ  ตองมี
ตัวกระตุนใหมีการทํางานแบบใหมและจะไดรับรางวัลท่ีคุมคา หลุดจาก Comfort Zone ไดแนนอนผมได
เรียนรูจากลูกศิษย PSU 1 วาสามารถวิเคราะหและนํามาประยุกตกับ ม.อ.ไดดี  
  สุดทายสําหรับ PSU 1 คือ มองโครงการท่ีเปนเรือธงและมี Impact ตอการสราง Brand ใหเปนท่ีรูจัก 
ซ่ึงจะเนนให 5 วิทยาเขตตองทํางานรวมกันเปนโครงการท่ีมี Impact เพื่อดึง Diversity ตาง ๆ มาเปน  Value 
Diversity  
  สวน PSU 2 ซ่ึงผานไปไดแค 3 วัน แตเปน 3 วันท่ีมีคามาก เพราะระดับรองคณบดี หรือผูนําใน
อนาคตของ มอ.มีศักยภาพมากมายท่ีคาดไมถึง อยากจะแบงปนใหทานผูอานคือ ใน 3 วัน มี Theme หนึ่งท่ี
ออกมาอยางชัดเจน คืออยากใหมอง ม.อ. เปนองคการแหงการเรียนรูตองใหบุคคลของ ม.อ. เปนบุคคลแหง
การเรียนรูและมีวัฒนธรรมในการเรียนรู หรือคลายๆ การสรางบรรยากาศให Share ความรูไปยังบุคลากร
ของ ม.อ. ท้ังระบบ รวมท้ังนักเรียนดวย กลายเปนการสราง Learning Culture หรือวัฒนธรรมการเรียนรู ซ่ึง
ผมขอยกตาราง  4L’s ของผม และ ของ Peter Sengeมาเปนตัวอยางไปบวกกับวิธีการท่ีทําอยูคือ Action 
Learning ทําใหกระจายไปทุก ๆ จุดของ ม.อ.  
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Chira 4L’s กฎของ Peter Senge 
1. Learning Methodology  
วิธีการเรียนรูท่ีดี 
2. Learning Environment 
สรางบรรยากาศในการเรียนรู 
3. Learning Opportunities 
สราง / ปะทะทางปญญา 
4. Learning Communities 
สราง /เกิดชุมชนแหงการเรียนรู  

1.Personal Mastery 
รูอะไร รูใหจริง 
2. Mental Models  
    มีแบบอยางทางความคิด 
3. Shared Vision  
    มีวิสัยทัศนรวมกัน 
4. Team Learning  
เรียนรูเปนทีมชวยเหลือกัน 
5. System Thinking  
    มีระบบการคิด มีเหตุ มีผล  

  ผมคิดวาการสรางสังคมการเรียนรูใหตัวละครทุก ๆ ฝายใน ม.อ. ไดมีศักยภาพการเรียนรูชวย
แกปญหาการออกนอกระบบได และกระจายไปยังนักศึกษาดวยซ่ึงถาใชแนว 4 L’s ของผม และใชของ Peter 
Sengeบวกกับ Action Learning ของ ม.อ. นาจะเปนประโยชนอยางยิ่ง 
  PSU 2 นาจะตอยอดเรือธงแหงการเรียนรูใหไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมโดยใชองคกรแหงการ
เรียนรูของ ม.อ. อยางจริงจัง ในการทํางานของผมเกือบ 40 ป ยังไมเคยไดปะทะกับผูนําท่ีมีคุณภาพแบบของ 
ม.อ. ท้ัง 2 รุน จึงเปนส่ิงท่ีทําใหผมตองพัฒนาศักยภาพตัวเองตลอดเวลา เหลือแตวาจะทําส่ิงท่ีเรียนไปทําให
ตอเนื่อง ตอเนื่อง และตอเนื่อง และสราง 3 V ไดอยางไร  
  จึงแบงปนมาใหทราบ  

  

รศ.ดร. ชศูักดิ์ ลิ่มสกุล 
อธิการบด ีม.อ. 

อาจารย พิชิต เรืองแสงวัฒนา 
รองอธิการบดีม.อ. 

นพ.บุญประสทิธ์ิ กฤตยประชา 
รองอธิการบดฝีายบุคคล 
และประกันคุณภาพม.อ. 

รศ.นพ. สุธรรม ปนเจริญ 
อดีตคณบดี  
คณะแพทยศาสตร ม.อ. 
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หลักสูตร ผูนํานักบริหารเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนท่ี 1  (PSU 1) 

หลักสูตร ผูนํานักบริหารเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนท่ี 2  (PSU 2) 

 
ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ 

ท่ีมา: คอลัมนบทเรียนจากความจริงกับดร.จีระ แนวหนา. วันเสารท่ี 25 มิถุนายน 2559 หนา 5 
 
 
 
 
 
 
 
 



Call Center: 0-2884-5548 e-mail : dr.chira@hotmail.com Newsletter รายปักษ์              13 

http://www.chiraacademy.com 
http://www.gotoknow.org/posts/422648 

ติดตามส่ือเพื่อการพัฒนาความรู และติดอาวุธทางปญญา กับ Chira Academy’s Medias  

 
 
 

 ติดตามชมรายการโทรทัศน คิดเปน..กาวเปน.. กับ ดร.จีระ ทาง TGN  
          ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 21.00-21.25 น.              
            สนใจ VCD รายการ (ตอนละ 120 บาทพรอมคาสง) โทร. 081-207-2255  

 

 ติดตามชมรายการโทรทัศน สู ประชาคมอาเซียน ทาง NBT 
ออกอากาศวันจันทรสัปดาหท่ี 1 ของเดือน เวลา 13.05-13.30 น. 

 

 ติดตามฟงรายการวิทยุ Human Talk 
ทุกเชาวนัอาทิตย เวลา 06.00 – 07.00 น. ท่ีคล่ืน 96.5 หรือทางอินเตอรเน็ต 

 

 
 

 


