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วันท่ี 6-21 กนัยายน 2559 

 

 
แนวหน้าย้อนหลัง 

 
เสด็จในกรมพระองควรรณ ครบ 125 ป จากไปแลวท้ิงมรดกความดี พระปรีชาสามารถ 

ไวใหคนไทยและคนในโลก 
 เม่ือผมเปนอาจารยธรรมศาสตรใหมๆ มีทานอาจารยสัญญา ธรรมศักดิ์ เปนอธิการบดี แตไดยินช่ือ 
อดีตอธิการ คือเสด็จในกรม ช่ือ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาวรรณไวทยากร กรมหม่ืนนราธิปพงศ
ประพันธ อยูเสมอ ซ่ึงไดทราบจากบิดาของผม นายสุนทร หงสลดารมภ พูดถึงเสด็จในกรม อยูเสมอวาเปน
บุคคลท่ีควรยกยอง 
 ตอนท่ีผมเขียนหนังสือเร่ือง พลังแหงคุณธรรม จริยธรรม เนนประโยชนท้ัง 4 อธิการบดี คือ อ.ปวย 
อ้ึงภากรณ, อ.สัญญา ธรรมศักดิ์, อ.ปรีดี พนมยงค และพระองคเจาวรรณไวทยากร ก็ไดศึกษาประวัติของ
เสด็จในกรม ในระดับหนึ่ง 
 วันเปดตัวหนังสือของผม ทานผูหญิงวิวรรณ เศรษฐบุตร ไดมารวมงานและกลาวถึงทานพออยาง
ลึกซ้ึง ทําใหผมกระจายขาวและศึกษาเสด็จในกรม มากข้ึนตามลําดับ 
 เมื่อ 25 สิงหาคมท่ีผานมาเปนวันครบรอบวันประสูติ 125 ป ของพระองคเจาวรรณไวทยากร กรม
หม่ืนนราธิปพงศประพันธ ผมและภรรยาไดรับเชิญไปรวมในการบําเพ็ญกุศลท่ีวัดมกุฏกษัตริยารามราช
วรวิหาร 
 ยิ่งเปนการย้ําใหเห็นวาแมทานจากพวกเราไปนานแลว แตความดีและพระปรีชาสามารถก็ยังปรากฏ
ใหผูคนรุนหลังไดเห็นวันนี้เปนอีกวันหนึ่งท่ีคนไทยรุนหลังโดยเฉพาะเด็กธรรมศาสตรรุนหลังบางคนไม
รูจักรากเหงาของธรรมศาสตร จะไดศึกษาประวัติทานมากข้ึนและบางเร่ืองอาจจะนํามาเปนแบบอยางท่ีดีใน
หลายๆดาน  

 หนึ่งเร่ืองเกี่ยวกับการทรงวางองคของทาน คือทานทรงมีตําแหนงสูง แตทรงทําตัวเล็ก ดวย
ชีวิตธรรมดา สมถะ 
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 สองทานทรงเปนผูท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมสูงสงตองศึกษาอยางละเอียดวาคุณธรรม 
จริยธรรม ทานทรงไดมาอยางไร ส่ือตางๆจะกระจายขาวเพื่อใหคนไทยท่ียังขาดคุณธรรม 
จริยธรรมไดอยางไร 

 สาม ทรงมีบทบาทในทางตางประเทศมาก เปนประธานการประชุมสมัชชาใหญของ
องคการสหประชาชาติ  นาจะเปนคนไทยคนแรก 

 เม่ือครบ 100 ป ของ UNESCO ถวายรางวัลเปนบุคคลดีเดน  
 สุดทายท่ีคนไทยอาจจะนึกไดถึงคือทานทรงทํางานใหราชบัณฑิตยสถาน และบัญญัติ

คําศัพทตางๆ เปนจํานวนมาก เชน คําวาปฏิรูป หรือปฏิวัติ ท่ีใชกันอยูในปจจุบันมากมาย 
ซ่ึงแสดงวาการท่ีทรงเปนนักเรียนนอก แตยังรักษาวัฒนธรรมไทยและภาษาไทยไว
โดยเฉพาะนาสนใจ ทรงเปนตัวอยางของเด็กไทยท่ีเรียนโรงเรียนนานชาติมักจะตกการใช
ภาษาไทย ท่ีลึกซ้ืง 

 ทราบวาเร็วๆนี้ ทางรัฐบาลพลเอกประยุทธก็จะอนุมัติใหมีวันเสด็จในกรม โดยเฉพาะเรื่องท่ีทาน
ทรงบัญญัติศัพทข้ึนมาเพื่อระลึกถึงทาน 
 งานทําบุญครบวันประสูติ 125 ป จัดอยางเรียบงาย นายกฯประยุทธก็สงตัวแทนมารวมงาน 

 มีตัวแทนของกระทรวงการตางประเทศ 
 ประธานราชบัณฑิตยสถาน 
 มหาวิทยาลัยท้ังธรรมศาสตร นิดา และมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ ก็มากันครบ 

 ผมถึงภูมิใจท่ีมีอดีตอธิการบดีของธรรมศาสตรท่ีสามารถจรรโลงช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยและอด
ภู มิใจในความเปนผูนํ าระดับนานาชาติไมไดและการใชภาษาไทยท้ังๆท่ีท านเปนผู เ ช่ียวชาญ
ภาษาตางประเทศ 
 สัปดาหนี้ผมฝากไวอีก 2 เร่ือง 
 เร่ืองแรกคือ ภูมิใจท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดรับรางวัลดีเดนจากทานนายกฯในฐานะ
เบิกจายงบประมาณไดมีประสิทธิภาพท่ีสุด มีทานรองอธิการบดี ผูชวยศาสตราจารยนิวัติ แกวประดับ และ
ผูอํานวยการกองคลัง นางนิษณา เหมกุล ไปรับ ผมทํางานกับทานรองนิวัติในระดับสภาฯมาตลอด สวน นาง
นิษณา เหมกุล ผูอํานวยการกองคลัง ก็เปนลูกศิษย PSU2 ยินดีดวยครับนี่จะเปน Brand ของ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 สุดทาย รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เชิญผมไปบรรยาย
ใหนักศึกษาปหนึ่ง คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กวา 200 คน มีคณบดี ผศ.ดร.สิริรัศม์ิ ปน
สุวรรณ และรองคณบดี รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล ลูกศิษย PSU1 มารวมฟงตลอดดวย ตอนแรกใชเวลาแค 3 
ช่ัวโมง แตใชเวลาไปถึง 4 ช่ัวโมงคร่ึง โดยไมมีนักศึกษาเบ่ือ เพราะมีสวนรวมในการทํา Workshop ท่ี
เกี่ยวของกับตัวเอง 
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 นักศึกษาป 1 ถาสรางพลังใหเขาเห็นวา อนาคตเปนอยางไร ใหมองภาพใหญแทนท่ีจะเรียนในหอง 
Lab เทานั้น 
 และสําคัญท่ีสุดคือการปะทะกันทางปญญา  
 ชวงแรกปะทะกับ ผมและ อ.พิชญภูรี  
 ชวงท่ี 2 ปะทะกันเอง  
 และชวงท่ี 3 นําเสนอ ไดวิเคราะหเพิ่มข้ึน ผาน Workshop ยังไดปะทะทางปญญา อีก 1 รอบ  
 ผมภูมิใจในการทํางานของผมกระเดงไปสูนักศึกษาดวย ลูกศิษยผมระดับไหนก็ใช Chira Way ได
หมด 
 ชอบ 3 เร่ืองท่ีสรุป 

 Student journey จบไปแลวทําอะไรชวง 10 - 15 ป  
 Student  Entrepreneurship ทําอยางไรใหระหวางเรียนสรางคุณคาคลายๆ 3Vมากกวาวิชาการ
ซ่ึงทําไดดีอยูแลว เชน Networking ขามคณะ คุยกันถึงโครงการฯใหม ทําความเขาใจและเช่ือมโยง
ธุรกิจท้ังในประเทศและนานาชาติ 
 สุดทายบุคคลแหงการเรียนรู คือ Happy to learn and share และใหเกียรติซ่ึงกันและกัน มี
ทํางานและหาความรูและถามคําถามท่ีนาสนใจมากกวาคําตอบแบบ 1+1 = 2 
ท้ังหมดนี้คือผลงานท่ีเกิดข้ึนในสัปดาหท่ีผานมา 

 
 

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดรับเกียรติจากทานผูหญิงวิวรรณ เศรษฐบุตร ราชธิดา ถายรูปรวมกับราชสกุลวรวรรณ ในงานพิธี
บําเพ็ญกุศลครบรอบวันประสูติ 125 ป ของกรมหม่ืนนราธิปพงศประพันธ เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2559  
ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร 
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ผศ . นิวั ติ  แกวประดับ  รองอธิการบดี  และนางนิษณา  เหมกุล  ผู อํ านวยการกองคลัง  เปนผู แทน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไปรับมอบรางวัลดีเดนจากพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีในฐานะเบิกจาย

งบประมาณไดมีประสิทธิภาพท่ีสุด  

 

  
รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ลูกศิษย PSU 2 เชิญศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไป
บรรยาย หัวขอ การสรางแรงบันดาลใจในการมีวัฒนธรรมการเรียนรู (Learning Culture) ใหนักศึกษาชั้นปท่ี 1 คณะเภสัช
ศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กวา 200 คนโดยมีผศ.ดร.สิริรัศม์ิ ปนสุวรรณ คณบดี และรศ.ดร.ภก.นิมิตร  วรกุล 
รองคณบดี ลูกศิษย PSU1 มารวมงาน เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2559 

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ 
ท่ีมา: คอลัมนบทเรียนจากความจริงกับดร.จีระ แนวหนา. วันเสารท่ี 3 กนัยายน 2559 หนา 5 
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สนใจส่ังซ้ือหนังสือพลังแหงคุณธรรม จริยธรรมไดทางโทรศัพท 0-2884-5548-9 
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รายการวิทยุ Human Talk  
 

 
รายการวิทยุ Human Talk ออกอากาศวันอาทิตยท่ี 4 กันยายน 2559 

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภกลาววา ขณะท่ีรายการวิทยุตอนน้ีกําลังออกอากาศ ก็เปนชวงท่ีเตรียมตัวไป
บรรยายใหพอแมประมาณ 200 คนฟง ผูจัดงานช่ือ คุณวรรณี สนั่นวัฒนานนท ซ่ึงเปนผูติดตามฟงรายการ
วิทยุ Human Talk  

 
 

ศ.ดร.จีระหงสลดารมภถายรูปคูกับคุณวรรณี สนั่นวัฒนานนท เนื่องในโอกาสท่ีนิตยสารบันทึกคุณแมได

เชิญศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ เปนวิทยากรในการสัมมนา "Unlock Your Child Potential: ปลดล็อคท่ี 1 เร่ิม

ท่ีพอแมคุณภาพ" เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2559 
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กิจกรรมนี้เปนการฝกพอแมใหเตรียมตัวดูแลลูกไดถูกตอง ในสหรัฐอเมริกา ก็มีโรงเรียนสําหรับพอ
แมแลว ถามองจากวงจรชีวิตคน ลูกเกิดมาก็ตองเจอกับพอแมกอน แตบางคร้ังคนท่ัวไปมักใหความสําคัญกับ
การเขาเรียนโรงเรียนและมหาวิทยาลัยท่ีดี ซ่ึงก็สายเกินไป  

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภภูมิใจในฟุตบอลไทยชวงนี้มากเพราะสามารถแขงขันกับทีมฟุตบอลช้ันนํา
ของเอเชียได แมวาแพคะแนน แตรูปเกม Tactics สูสี จากประสบการณท่ีเคยเปนนักฟุตบอล ทําใหทราบวา
ทีมจากตะวันออกกลางมักจะยิงประตูในชวง 10 นาทีสุดทายซ่ึงเปนชวงท่ีทีมไทยหมดแรง ทําใหทีมไทยเสีย
ลูกโทษในชวง 10 นาทีสุดทาย ดวยความกรุณาของสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยท้ังในอดีตและปจจุบัน 
ทําใหทีมไทยมีมาตรฐานการเลนท่ีสูงข้ึน เปนมืออาชีพมากข้ึน คนท่ีเปนมืออาชีพจะเลนดีข้ึน นอกจากนี้ ทีม
ไทยมีนักกีฬาท่ีเลนดีข้ึนอยางเห็นไดชัด  

ในทุกเร่ือง การนําความสําเร็จไปสูความเปนเลิศ ตองใชเวลา ตองมีความตอเนื่อง ตองมีความมุงม่ัน 
สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยต้ังแตสมัยนายวรวีร มะกูดี จนกระทั่งถึงสมัยนายกสมาคมคนปจจุบันคือ 
พล.ต.อ.สมยศ พุมพันธุมวง ก็มอบให “ซิโก” เกียรติศักดิ์ เสนาเมืองทํางานเปนโคชดวยความสบายใจและทํา
ทีมไดดี  

 
“ซิโก” เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง 

ท่ีมา: https://www.thansettakij.com/2016/01/10/24808 
 
ฟุตบอลไทยไดยกระดับมาตรฐานการเลนข้ึนมาในชวงเวลา 5 ปท่ีผานมาเปนท่ีประจักษ ทําใหคน

ไทยบาคล่ังฟุตบอลและมีความภูมิใจในทีมไทย ถือวาเปนไปไดแลวในการยกระดับมาตรฐาน เร่ิมเขาใกล
ฟุตบอลโลกแลว ในอนาคต ถาวงการฟุตบอลมีสมาคมท่ีโปรงใส มีทีมงานท่ีดี มีการทํางานเปนมืออาชีพ 
ปจจุบันนี้ นักฟุตบอลเปนมืออาชีพแลว เรียกวา Professionalism  

อาชีพอ่ืนก็เปน Professionalism ได คนไทยตองหันกลับมาดูตัวเองวาทําตําแหนงอะไร ทํางานใหดี
ท่ีสุด มีการปรับปรุง ของญ่ีปุนเรียกวา ไคเซ็น คือไมยอมแพ เม่ือทําไปเร่ือยๆ ก็จะไปสูมาตรฐานท่ีสูงข้ึน เม่ือ
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เปรียบเทียบกับการทํางานของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ก็เขามาในจังหวะท่ีไมปกติ แตก็
ทํางานมาแลว 2 ปเศษ  

 
พลเอกประยุทธ จันทรโอชา 

ท่ีมา: http://hilight.kapook.com/view/109770 
 
ขอดีของพลเอกประยุทธ จันทรโอชาคือ หวังดีตอประเทศไทย และก็มุงม่ันทํางานใหเปนประโยชน 

ทุกวันนี้ ก็เร่ิมเห็นทิศทางการพัฒนาประเทศ เชน การผานรัฐธรรมนูญ การสนใจประเทศของตนซ่ึงเปนแบบ
จริงใจ แตพลเอกประยุทธ จันทรโอชาก็พูดดวยอารมณรอนเมื่อเปรียบเทียบกับพลเอกเปรม ติณสูลานนท 
รายการคืนความสุขใหคนในชาติ ทุกวันศุกร หลายคนบอกวา ฟงแลวไดความรูดี พลเอกประยุทธ จันทร
โอชามีการเตรียมพรอม ขยัน แตรับฟงความคิดเห็นจากคนท่ีไมใชขาราชการหรือทหารนอยเกินไปหนอย 
พลเอกประยุทธ จันทรโอชาก็ไดใชมันสมองจากกองทัพและขาราชการประจํา และมุงม่ันเอาชนะอุปสรรค  

เศรษฐกิจไทยก็เร่ิมมีทิศทางแลว ไมวาจะเปนดานเกษตร อุตสาหกรรม บริการ เศรษฐกิจ 4.0 
หมายความวา เปนชวงท่ีจะตองใหความสําคัญเร่ืองการสรางมูลคาเพิ่ม ซ่ึงมีหลักคือ Value Added เพิ่มมูลคา
มาเล็กนอย ตอไปนี้ตองเปน Value Creation คือการนําความคิดสรางสรรคมาสรางเปนนวัตกรรม การลงทุน
ในเร่ืองวิจัยและพัฒนา ไมควรทําวิจัยแลวข้ึนหิ้ง แตควรนําไปสูการปฏิบัติอยางแทจริง ศ.ดร.จีระ หงสลดา
รมภก็ยังมีอีก 1 V คือ Value Diversity คือนําความหลากหลายของผูมีสวนไดเสีย หรือสินคา หรือการ
เช่ือมโยง หรือแนวคิด Cluster ก็เปนเร่ือง Value Diversity คือการนําความหลากหลายของพื้นท่ีมารวมกัน  

ภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ก็นําไปสูทิศทางท่ีมีประโยชน คนไทยก็ตองเอาใจ
ชวยท้ังฟุตบอล กอลฟ และรัฐบาลเอง ถากีฬาและประเทศไปได ไทยก็มีความหวังอยูท่ีจะหลุดจากกับดัก
รายไดปานกลาง แตก็ตองใชเวลาอีก 10-15 ป คนไทยตองรวมพลังกัน และก็มีผูนําอยางพลเอกประยุทธ 
จันทรโอชา ซ่ึงก็ไดวางรากฐานใหกับประเทศ ใครก็ตามสงเร่ืองไปใหพลเอกประยุทธ จันทรโอชาผาน
กระทรวงมหาดไทย ทานก็ใหความสนใจแกปญหา เม่ือทํางานไปเร่ือยๆ ก็ทํางานอยางจริงจัง ขอดีของคนท่ี
เรียนจบโรงเรียนเตรียมทหารก็ไดรับการกรองหลักคิด แตเด็กไทยบางคนก็ขาดการคิดเปนระบบ พอแมบาง
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รายก็อยากใหลูกเรียนแพทยแตไมไดเตรียมความพรอมใหลูกสนใจชีววิทยา ซ่ึงตองมีพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรพอสมควรคือ 30% ข้ึนไป ถาพอแมเขาใจวาจะไปสูความเปนเลิศได ก็ตองลงทุนกอน แตคนเรา
อยากไดทุกอยาง แตไมรูวาตองเสียไปกอน ปจจุบันนี้ ถาเห็นคนท่ีประสบความสําเร็จในทางท่ีดี ตองดูส่ิงท่ี
เขาผานมาในชีวิต ทางเศรษฐศาสตรจึงเรียกวาเปนการลงทุน ถาไมลงทุน ก็จะไมไดประโยชน เด็กไทยบาง
คนไมชอบวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร แตก็ไมจําเปนจะตองเรียนดานวิทยาศาสตร แตเรียนรัฐศาสตรหรือ
สังคมวิทยาหรือเรียนส่ือสารมวลชนก็ตองมีหลักคิด ไมจําเปนตองเกงคณิตศาสตร แตตองคิดใหเปนระบบ  

ถาตองการความสําเร็จในอนาคต ก็ตองเปนไปตามหลักเศรษฐศาสตรคือ เสียกอนแลวไดทีหลัง ถา
ตองการใหลูกเขาเรียนแพทย ก็ตองทราบวาลูกตองมีวินัยในการเรียนวิชาหลักท่ีใชในการแพทย ไมใชใชเงิน
ทุจริตซ้ือท่ีนั่งเรียน ก็จะทําใหเปนคนไมมีคุณภาพ เตรียมทหารมีหลักแบบนี้ การสอบเขาโรงเรียนเตรียม
ทหาร พื้นฐาน เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ ก็มีมาตรฐานดี บางคนมาจากตางจังหวัดแตมี
ความมุงม่ัน ไมกลัวส่ิงท่ียาก คนท่ีลมเหลวสวนมากเม่ือเรียนตอนช้ันม.3-ม.4 ก็ตองเรียนวิชาท่ียาก ก็จะ
ทอถอย เม่ือไมเรียนวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร หรือภาษาอังกฤษตอนช้ันม.3 ก็ลมเหลวในช้ันม.4 นี่คือจุด
ท่ีประเทศไทยลมเหลว สังคมสวนอ่ืนๆ เชน พอแม หรือส่ือ ก็ไมไปชวยเด็กกลุมนี้ บางคร้ังก็ตองอดทน พอ
แมบางคนรํ่ารวยจึงชวยลูกโดยการใหไปเรียนพิเศษ พอแมบางคนก็ไมมีเงินสงใหลูกเรียนพิเศษ คุณธรรม 
จริยธรรมของโรงเรียนบางแหงก็แย ครูไปสอนพิเศษหาเงินขางนอก จึงมีปญหา ซ่ึงเร่ืองเหลานี้เปนเร่ืองของ
คุณธรรม จริยธรรมเพราะตองอาศัยความมุงม่ัน เอาใจใส ความมีวินัยของครอบครัวเหลานั้น ถาครอบครัว
นั้นออนแอ ไมมีการแนะนําท่ีถูกตอง พอลูกไมชอบวิชานี้ ก็ไปเรียนวิชาอ่ืนท่ีสามารถสอบผานได ส่ิงสําคัญ
คือพอแมตองถามลูกวาจะทํางานอะไรเม่ือมีอายุ 40 ป แตอยาถามวาจะสอบเขาอะไร จะเรียนวิชาอะไรตอน
อายุ 13 ป เพราะลูกตองเดินไปเร่ือยๆ ถาลูกลมเหลวตอนประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา  แลวจะดีในระดับ
มหาวิทยาลัยไดอยางไร ปจจุบันนี้ คนเรียนจบมหาวิทยาลัยทางดานสังคมศาสตรกวา 50% ตกงาน พลเอก
ประยุทธ จันทรโอชาทราบดีจึงใหมุงไปยังอาชีวศึกษา เพราะการเรียนเพ่ือกระดาษอีกใบหนึ่งไมมี
ความหมายอีกตอไป 

ปจจุบันนี้ส่ือก็ตามกระแสไปมาก จึงขาดความลึก สวนอาจารยในมหาวิทยาลัยก็มีความรูลึกแตก็
สอนส่ิงท่ีลาสมัย เพราะส่ือกับสถาบันการศึกษาก็ตองรวมมือกันใหความรูเพื่อคุณภาพการศึกษาไทย 
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PSU 2: Learning from Reality 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดรวมกับมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศจัดหลักสูตร 

ผูนํานักบริหารเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนท่ี 2 (PSU EXECUTIVE LEADERSHIP 
DEVELOPMENT PROGRAM FOR THE FUTURE) นอกจากการบรรยายในหองเรียนแลว คณะผูเขารวม
หลักสูตรไดมีโอกาสไปศึกษาดูงานซ่ึงเปนวิธีการเรียนรูตามทฤษฎี 2R’s ของศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ 
เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ ซ่ึงประกอบดวย 

Reality เนนความจริง ศึกษาสภาพการทํางานจากกรณีศึกษาจริง 
Relevance ตรงประเด็น เปนการนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชกับบริบทองคกร 
ในการเรียนรูชวงท่ี 5 ของหลักสูตรรุนนี้ ระหวางวันท่ี 9-11 สิงหาคม 2559 คณะผูเขารวมหลักสูตร

ไดมีโอกาสไปศึกษาดูงาน ณ SCG สถาบันการจัดการปญญาภิวัตน และบริษัทกิฟฟารีน สกายไลน ยูนิต้ี 
จํากัด แลวไดนําความรูท่ีไดรับมานําเสนอในการเรียนรูชวงท่ี 6 เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2559 ดังนี้ 

ความรูจากการศึกษาดูงานท่ี SCG นําเสนอโดย กลุม 1  
ภาพบรรยากาศ

การศึกษาดูงาน  

ณ SCG เม่ือ 

วันท่ี 9 สิงหาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความพิเศษ 
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Reality (ความรูท่ีไดรับจากการไปศึกษาดงูาน) Relevance (การนําความรูไปประยุกตใชกับม.อ.) 

1.กระบวนการสรรหาบุคลากรเพื่อใหไดบุคคลท่ี

เหมาะสมมาทํางาน ไดแก Attitude ท่ีดี มีจิตวิญญาณ

ของ Good to Great ตองการเปนท่ีหนึ่งและเอาชนะ

ใหได จะเห็นภาพชัดเจน 

2.การเปล่ียนวัฒนธรรม และเร่ือง Reconstruction 

องคกร  

3.คุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค และจุดออนของ

บัณฑิตในปจจุบัน เชน การเขียนอีเมล และการ

นําเสนอ (Presentation Skill) 

4.การ Rebrand และ Green Initiative  

5.เ ร่ืองการสรางความสัมพันธองคกรท่ีจะทําให

กาวหนาไป 

6.การสรางวัฒนธรรมใหมคือ Open การเปดใจรับฟง 

Challenge การหามุมตาง และ Innovation การคนหา

ผลิตภัณฑใหม ๆ 

 

1.บทเรียนจากการฝาวิกฤติของบริษัททําใหตอง

กลับมาคนพบตัวเองแลวเลือกทําในส่ิงท่ีเปนความ

ถนัด นําไปสูการปรับเปล่ียนโครงสรางองคกรใหม 

ภาพลักษณ  กํ าหนดเป าหมาย ท่ี ชัด เจน  ซ่ึ งถ า

เปรียบเทียบกับ ม.อ. ก็จะตองทําหลายส่ิงเพิ่มเติม

มากกวานี้ 

2. เ ร่ืองการส่ือสารไปกับผูปฏิบัติการตองมีการ

ส่ือสารใหอยางท่ัวถึงมากกวานี้ 

3.สงเสริมเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ทุกระดับสามารถ

มี Innovation ได และบรรยากาศการทํางานจะเปน

ลักษณะ Happy at work และอยากใหละลายคําวา

มหาวิทยาลัย 

4.นําแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมองคกรของ SCG 

มาสรางความเขมแข็งใหมหาวิทยาลัย สงเสริมให

นัก ศึกษา เปน ผูสร างองคความรู และงานวิจั ย 

(Students as Producers) และสรางบัณฑิตใหมี

คุณสมบัติตรงกับความตองการของผูประกอบการ

ตองการมากข้ึน 

5.ควรเปล่ียนโครงสรางของ ม.อ. ท่ียังเปนลักษณะ

ของ Hierarchy เพื่อทําใหคนระดับลางเช่ือมโยงได 

และประสานงานกันในระดับแนวราบ เปนการ

ทํางานรวมกัน โดยเปล่ียนจาก Me เปน We 
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ความรูจากการศึกษาดูงานท่ีสถาบันการจัดการปญญาภิวัตน นาํเสนอโดย กลุม  2   

 

ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน ณ สถาบันการจัดการปญญาภิวัตน เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2559 

Reality (ความรูท่ีไดรับจากการไปศึกษาดงูาน) Relevance (การนําความรูไปประยุกตใชกับม.อ.) 

1.การพัฒนาเร่ืองตนน้ํา เนนการพัฒนา Work-based 

Education และการพยายามสราง Network เปล่ียน

จากการผลิตเองไปเปนการสราง Network กับ

มหาวิทยาลัยตาง ๆ แทน และไดมีการเสนอวาท่ี

ภาคใต ควรมีการสราง International ดวย 

2 .การคิด เ ชิง รุก  คิดนอกกรอบ  ทําให เกิดการ

เปล่ียนแปลงคน เนนการส่ือสาร มีการส่ือตั้งแต

ระดับบนลงลาง และถาเกิดอะไรขึ้น จะคาดเดาไดวา

คนในองคกรทําอะไรกัน เชนเม่ือมีเสียงกร่ิงไฟไหม

เกิดข้ึน จะทราบวาคนในองคกรตองทําอะไร 

 

 

1. ส่ือสารใหคนเขาใจทุกคนโดยตองมี  Change 

Agent Team ข้ึนมา เปนการบริหารกับวิทยาเขตดวย 

2.มองนักศึกษาเปนยุทธศาสตร 

3.เปล่ียนมุมมองของผูบริหาร คณบดี และผูบริหาร

ระดับตาง ๆ 

4.พิจารณาวาปญหาในลักษณะ Sense of Urgency 

5.ผูบริหารในองคกรควรเปล่ียนทัศนคติท่ียึดติดวา

ทุกคนเปนเจาของ เปล่ียนจากมองผลประโยชน

เฉพาะหนวยงานตนเองเปนมองผลประโยชนใน

ระดับมหาวิทยาลัย บางคณะมีพื้นท่ีตัวเองมาก แต

บางคณะไมมีทําใหหมดโอกาสส่ิงท่ีสรางประโยชน 
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Reality (ความรูท่ีไดรับจากการไปศึกษาดงูาน) Relevance (การนําความรูไปประยุกตใชกับม.อ.) 

 

 

6.มองท่ีการเปล่ียนแปลงตัวเอง ทัศนคติ ถาทําไมได 

ควรนํามืออาชีพมาชวยดําเนินการ  

7. ทุกหลักสูตรในม.อ.ตองมองโอกาสและเร่ิมงาน 

อาจารยตองมีโอกาสในการบริหารงานขางนอก 

บางคร้ังอาจารยตองขวนขวายเอง ตองใหคณะไป

ปรึกษากับตัวแทน  ตองดู ท่ีนโยบายวาแนนอน

หรือไมอยางไร ผูบริหารในระดับคณะตองชัด และ

จะส่ือสารอยางไรในองคกรไมใหรู สึกวาถูกเอา

เปรียบ 

 

ความรูจากการศึกษาดูงานท่ีบริษัทกิฟฟารีน สกายไลน ยนูิตี้ จํากัด  นาํเสนอโดย กลุม 2 

 

ภาพการศึกษาดูงาน ณ บริษัทกิฟฟารีน สกายไลน ยนูิตี้ จํากัด  เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2559 
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Reality (ความรูท่ีไดรับจากการไปศึกษาดงูาน) Relevance (การนําความรูไปประยุกตใชกับม.อ.) 

1.กิฟฟารีนจัดพื้นท่ีการทํางานใหสะดวกสบาย 

เหมือนอยูบาน ทําใหการทํางานมีความสุข และ

สามารถมีอิสระในการทําส่ิงตางๆได  

2.กิฟฟารีนเปนองคกรแหงการเรียนรูสงเสริมให

พนักงานเรียนหนังสือ  พนักงานทุกคนเรียนจบ

ปริญญาตรี มีการใหรางวัล และเร่ืองการฝกงานทุก

พนักงานคนตองมีการเรียนเพิ่มดวย ส่ิงท่ีแตกตางคือ

ใหโอกาสแกพนักงานทุกคนไปหาประสบการณใน

การทํางาน 

3.กิฟฟารีนเปนสถานวิจัยทํางานโดยใชการวิจัย 

สรางองคความรู และนําความรูไปสรางผลิตภัณฑ 

4.กิฟฟารีนสรางความรวมมือกับองคกรตาง ๆ ได

ความรูจากองคกรตาง ๆ มากมาย 

5.กิฟฟารีนเปนองคกรท่ีมีความสุข มีธรรมาภิบาล 

รายไดเหมาะสม และชวยเหลือตาง ๆ มีการดูแลเร่ือง

สุขภาพ  พนักงานท่ีใชสายตามากจะได รับการ

สับเปล่ียนเร็วกวาพนักงานอ่ืนๆ มีการสงเสริมการ

ออกกําลังกาย แขงกีฬาและอุปกรณตาง ๆ และมีการ

ดูแลพนักงานทุกคนอยางท่ัวถึงและใกลชิดตอง เม่ือ

ไดรับการรองเรียนจากพนักงาน จะมีการคนหาความ

จริงและทําความจริงใหกระจาง 

7. กิฟฟารีนเปนองคกรแหงคุณธรรม ใหอภัยแกคนท่ี 

ทําผิดพลาด แตไลคนช่ัวออก สงเสริมใหพนักงานมี

ความรับผิดชอบในหนาท่ีการงาน สรางศรัทธาใน

องคกร ใหผูบริหารและผลิตภัณฑ 

1.พัฒนาตอยอดตามความตองการของลูกคา และทํา

วิจัยเพื่อความรูและออกสูตลาด 

2.ศึกษาตัวอยางของบริษัทท่ีทําดวยปรัชญาและ

หลักการงาย ๆ 

3.ม.อ. อาจปรับใหเปนการสงเสริมดานองคความรู

มาแลกเปล่ียนส่ือสารตอไป เชน มี Website ถาม-

ตอบ ไขขอของใจความรู 

4.ควรนํากลยุทธมาเรียนเปนกอบเปนกํา เนนการ

ทํางานใหตอเนื่องแลวนักศึกษาจะรู เอง ไมควร

จัดแยกเปนรายกิจกรรม  
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ดร.ศิริลักษณ เมฆสังข ไดสรุปวา จากการศึกษาดูงาน ม.อ.ควรพิจารณาท่ีจะนําเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม

ไปปรับใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับม.อ. ถาเปนเร่ือง Change ม.อ.อาจใชการ Transform หรือการเปล่ียน 

ส่ิงท่ีควรทําเปนอันดับแรกคือการวิเคราะห และคนหาสิ่งท่ีจะทําเพิ่มเติม ตองมีเคร่ืองมือในการจับประเด็น 

การจะเปล่ียนวัฒนธรรมตองไมท้ิงรากเหงาเดิม ตองมีเปาหมายชัดเจน ตองทําการวิเคราะหวาความรัก

องคกรของบุคลากร อาจเปน PSU New Era ต้ังทีมแลวหาจุดไปตรงไหน ใชกระบวนการ SWOT Analysis  

ตองสราง Talent Community และสรางใหแบรนดขององคกรเกิดข้ึน  

อาจารยพิชญภูรี จันทรกมลไดสรุปและใหขอเสนอแนะวา จากการศึกษาดูงาน ชอบท่ี SCG คนหา

นักศึกษาผานการสังเกตพฤติกรรมในกิจกรรมปฐมนิเทศ ม.อ. ควรจะมีโครงการท่ีมาสรางมูลคาเพิ่มให ศิษย

เกาเปนแรงบันดาลใจใหนักศึกษา โดยเร่ิมท่ีระดับคณะกอน  

 ความรูจากการศึกษาดูงานคร้ังนี้ไมแคเปนประโยชนตอมอ.แตยังเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยอ่ืน

ท่ียังไมไดมีโอกาสไปศึกษาดูงานจากหนวยงานเหลานี้ และเม่ือไดเรียนรูแลว ก็ควรจะนําไปประยุกตใชให

เหมาะสมกับบริบทขององคกรของตนตามทฤษฎี 2R’s ของศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ คือ Reality เนนความจริง และ Relevance ตรงประเด็น  

 

เขมิกา ถึงแกวธนกุล 
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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 13.30-14.00 น. 

 

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

 

 
 

 


