โครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยทักษิณ
วิชาที่ 1 ปฐมนิเทศ แนะนาทฤษฎีที่สาคัญเพื่อการเรียนรู้ และข้อคิดเพื่อการพัฒนา
โดย รศ.ดร.วิชัย ชำนิ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ
อำจำรย์สำยพิณ วิไลรัตน์ รองอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยทักษิณ
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดำรมภ์
อำจำรย์พิชญ์ภูรี จันทรกมล
อำจำรย์อัมพำ อำภรณ์ทิพย์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
อำจำรย์วรำพร ชูภักดี
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์
เคยถำมตัวเองว่ำประสบควำมสำเร็จเพรำะอะไร เพรำะมีคนสำยสนับสนุนช่วย มีผลกำรวิจัยจำก
ต่ำงประเทศในแคลิฟอร์เนียพบว่ำ ควำมประสบควำมสำเร็จเกิดจำกสำยสนับสนุน
1. ต้องทำหน้ำที่ในกำรประสำนงำนกับมหำวิทยำลัยที่ทำงำนด้ำนวิชำกำร
2. ต้องบริหำรลูกน้องให้ได้ เพรำะถ้ำลูกน้องไม่มีควำมสุข อำจำรย์จะมีควำมสุขได้อย่ำงไร
บทบำทสำคัญที่สุดคือช่วยทั้งด้ำนบริหำร และด้ำนวิชำกำร แต่ปัญหำที่สำคัญอีกอย่ำงคือวัฒนธรรม
องค์กร ฝ่ำยสนับสนุนเป็นฝ่ำยที่มีบทบำทสำคัญมำกที่สุดสำหรับมหำวิทยำลัยในอนำคต
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแรกที่ทำสำยสนับสนุน สิ่งนี้คือ Opportunity ที่ยิ่งใหญ่ สิ่งที่ฝำกไว้
1. อย่ำกลัวว่ำทำงำนไม่สำเร็จ เพรำะว่ำต้องทำงำนร่วมกัน ต้องจับมือกันไว้
2. อย่ำมี Gap ว่ำ ศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์สูงกว่ำเรำ ต้องทำตัวแบบ Complimentary เช่น
อำจำรย์ทำตัวเป็นไข่ดำว เรำต้องทำตัวเป็นขนมปัง และอย่ำขำดควำมมั่นใจตนเองเด็ดขำด ต้องทำตัวให้เสมอ
ภำค ถ้ำมี Gap ตรงไหน ก็เติม อะไรที่เป็นแก่นของควำมคิด ให้คิดอะไรที่เป็นแก่นของตัวเอง คือเป็น Original
ไม่ต้องลอก แม้เป็น Support System ก็มีอะไรให้คิดในมุมของตัวเอง สิ่งที่อยำกฝำกไว้คือ Original คนสำย
สนับสนุนส่วนใหญ่จะรู้หมด แต่อำจขำดควำมมั่นใจ และต่อไปอำจจะต้องก้ำวหน้ำมำกขึ้น
อาจารย์อัมพา อาภรณ์ทิพย์
เป็นสำยสนับสนุนมำที่คณะแพทย์ศำสตร์ ม.สงขลำนครินทร์ มีหน้ำที่เป็นผู้ประสำนจัดอบรม เป็นผู้
สังเกตกำรณ์ และเป็นนักเรียนหลังห้อง เพื่อติดตำมประเมินผล
กรณีของคณะแพทยศำสตร์ เริ่มเข้ำสู่วัยกลำงคน คนวัยบุกเบิกเริ่มทยอยเกษียณ ทุกสิ่งทุกอย่ำงคณะ
แพทยศำสตร์ ได้มีกำรประกันคุณภำพมำอีก มีคุณภำพกำรศึกษำกำรบริหำรจัดกำร องค์กร และเครื่องมือต่ำง
ๆ ที่เข้ำมำช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน เช่น 5 ส. TQM LEAN จึงเสมือนเป็นกำรเตรียมบุคลำกรเข้ำมำ
ในอนำคต
คนกลุ่ม Gen Y เป็นคนที่มีควำมคิดเป็นของตัวเอง ต้องถำมตัวเองว่ำ เรำให้อะไรกับ TSU ไม่ใช่ TSU
ให้อะไรกับเรำ

กำรเตรียมผู้บริหำรคือ 3 High คือ High Performance, High Original และ High Pay ต้องดูว่ำมี
วัตถุประสงค์อะไร และผลที่ได้เป็นตำมวัตถุประสงค์มำกน้อยแค่ไหน เรำต้องย้อนกลับดูอีกว่ำเพรำะอะไร เรำ
ตั้งเป้ำหมำยสูงเกินไปหรือไม่ และเมื่อจบหลักสูตรต้องกำรให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมทำงำนร่วมกันเป็นทีม
จำกที่เคยเข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตร ได้โครงกำรนวัตกรรม 5 เรื่องต่อรุ่น และรุ่นที่ 3 มีกำรเพิ่ม
โครงกำรเดี่ยวเพื่อพัฒนำงำน เพื่อให้ผู้เรียนรู้วิธีกำรไปสู่กำรปฏิบัติงำนให้ถูกต้อง
กำรตอบโจทย์ว่ำทำไมต้องเลือกทีม ดร.จีระ หงส์ลดำรมภ์ โดยกำรเริ่มจำกกำรทำ Pre-Planning
ร่วมกันว่ำให้คณะแพทยศำสตร์ทำอะไร ทำให้บุคลำกรออกจำก Comfort Zone ตอนมำใหม่ ๆ ไม่ค่อยอยำก
มำ เพรำะไม่รู้ว่ำมำแล้วได้อะไร แต่หลังจำกมำแล้วได้ออกจำก Comfort Zone ได้รู้กว้ำงมำกกว่ำรู้ลึกอย่ำง
เดียว เข้ำใจคนอื่นมำกขึ้น ได้มีกำรอ่ำน Text Book มีกำรวิเครำะห์หนังสือ กำรจัดกิจกรรม มีบรรยำกำศกำร
พัฒนำบุคลิกภำพ มีกำรวิเครำะห์ร่วมกัน แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นร่วมกัน
ประโยชน์ที่ได้ ต้องมีควำมยืดหยุ่นก่อน อย่ำเครียด ต้องเปิดใจ ทำตัวเป็นน้ำพร่องแก้วก่อน ถ้ำมีมงกุฎ
ก็ถอดมงกุฎก่อน ให้เรียนรู้เข้ำใจร่วมกัน เพื่อปฏิบัติงำนร่วมกันในอนำคต ยอมรับสิ่งใหม่ ปรับเปลี่ยนวิธีคิด
ไตร่ตรอง ไปประยุกต์ใช้ ทัศนคติ ถ้ำสิ่งเหล่ำนี้นำสู่กำรปฏิบัติที่ดีขึ้น ทัศนคติก็เปลี่ยนเมื่อเริ่มเปลี่ยนจะนำไปสู่
พฤติกรรมที่ถูกที่ใช่
กำรเปลี่ยนจะทำให้เรียนรู้และคิดถึงคนอื่นเพื่อที่จะทำในสิ่งที่ต่อยอดต่อไป
อาจารย์พิชญ์ภูรี จันทรกมล
หลักสูตรนี้เป็นแบบของท่ำนผู้จัดกำรวิชำกำร ท่ำนได้เก็บเกี่ยวประสบกำรณ์มำกว่ำ 40 ปี ได้เก็บเกี่ยว
กรณีศึกษำเพื่อไม่ต้องให้แต่ละท่ำนมำเริ่มนับหนึ่งใหม่
สำยวิชำกำรเหมือนไข่ดำว สำยสนับสนุนเหมือนขนมปัง สมัยก่อนไข่ดำวคือวิชำกำร ทำของตัวเองไป
ในยุค 4.0 ไม่ใช่กำรเชื่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่ต้องยกสำยสนับสนุนเพื่อทำให้เห็นว่ำจะพัฒนำไปอย่ำงไร เพรำะ
สำยสนับสนุนเป็นเสมือนผู้เก็บข้อมูล และสำมำรถสะท้อนกลับในสำยวิชำกำรได้ ขณะเดียวกันสำยสนับสนุน
จะต้องเป็นผู้ลำเลียงสิ่งต่ำง ๆ ในกำรบริหำรจัดกำรให้เกิดประสบควำมสำเร็จได้ คือ ระบบกับคนต้องไป
ด้วยกัน
งำนสรรหำต้องบริหำรจัดกำรและต้องพัฒนำให้คนในระบบพัฒนำมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพ ใน
เรื่องของคน ต้องมีกำรพัฒนำ เรื่องที่หนึ่งคือต้องปลูก คือกำรพัฒนำคน กำรปลูกคือสิ่งที่เมื่อเรำอยู่นำน ๆ ดิน
จะแข็ง
กำรปลูกวันนี้คือกำรพรวนดินท่ำน ให้ดินมี Fresh Air มีอำกำศใส่ลงไป เหมือนปุ๋ย แล้วกำรที่เป็นเชิง
ลึกจะเกิดเป็นฉลำดกว้ำง
นอกจำกปลูกแล้วต้องเก็บเกี่ยวให้เกิดเป็น Productivity คือไม่ให้คิดคนเดียว ทำคนเดียว
ในมหำวิทยำลัย ต้องศึกษำบริบทก่อนที่เข้ำมำนั่ง
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์
1. หลักสูตรนี้ทำเป็น Flow คือกระบวนกำรแนวนอนที่มีกำรวำงแผนกับท่ำนอธิกำรบดีและรอง
อธิกำรบดีไว้ และในวันนี้ได้มำ Execute 10 วัน

2. หลังจำกจบหลักสูตรนี้แล้วเรำต้องเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ หลักสูตรนี้มีอะไรแตกต่ำงจำกหลักสูตร
อื่น อยำกให้คิดร่วมกันว่ำกำรลงทุนครั้งนี้จะประสบควำมสำเร็จอย่ำงไร และพร้อมที่จะเปลี่ยนแต่ละคนไม่มำก
ก็น้อย
3. ต้องเตรียมตัวและวำงแผนให้ดี และถ้ำไม่เข้ำใจอย่ำเก็บไว้ ให้ถำมเพื่อน เพรำะถ้ำเรำไม่เข้ำใจ เรำ
จะไม่สนุกกับมัน เมื่อไหร่ก็ตำมที่ตั้งใจเรียน ให้ถำมเพื่อน และถำมคนที่มำด้วย
4. สภำพแวดล้อม เรื่องสังคม เรื่องผู้สูงอำยุ เรื่องดิจิตอล ท้ำยสุดแต่ละท่ำนต้องมองเรื่อง Macro ด้วย
ต้องรู้ว่ำเรำขับเคลื่อนด้วยสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป จุดแข็งที่นี่คือศิลปวัฒนธรรม แม้ TSU ไม่ใช่อันดับหนึ่ง
ของภำคใต้ แต่พร้อมที่จะสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีออกไป
สิ่งที่จะฝำกไว้ในหัวข้อกำรเรียนรู้
เรำต้องแยกระหว่ำง Happy at Work กับ Happy Workplace ให้ได้ คือฝ่ำยสนับสนุนต้องทำงำน
โดยมี Passion มี Purpose และมี Meaning เพรำะในเมืองนอกนั้นมองเรื่อง Happy Workplace เป็นหลัก
ในหัวข้อดิจิตอลอยำกให้แต่ละท่ำนไปดู Stakeholder ดูชุมชน ดูนักเรียนว่ำมีกำรเชื่อมโยงกับเรำ
หรือไม่ สมำร์ทโฟนเรำต้องฝึกก่อน แล้วเรำต้องมองไปข้ำงนอก ในลักษณะ Blue Ocean ให้เรำร่วมมือกัน
และมีฝ่ำยสนับสนุนร่วมด้วย เพรำะยังมีตลำดอีกมำกรวมถึงต่ำงประเทศด้วย เพรำะโลกของเรำไร้พรมแดน ให้
มีกำรถกเถียงกัน
กำรสื่อสำรภำยในและกำรสื่อสำรข้ำงนอก ทั้งในองค์กรและข้ำงนอก ซึ่งหมำยถึงกำรสร้ำงแบรนด์
TSU ในอนำคตด้วย
สรุป
1. กำรเรียนครั้งนี้ประกอบด้วย Chira Way คือ Learning how to learn คือคิดร่วมกัน
ประกอบด้วยคิดตำมควำมเป็นจริง ตอนนี้อยู่ตรงไหน จะไปไหน จะทำให้ประสบควำมสำเร็จอย่ำงไร
2. ค้นหำตัวเองว่ำคุณค่ำของแต่ละท่ำนที่อยู่ที่ TSU เพื่ออะไร คือเรำจะมีส่วนร่วมในกำรทำให้
มหำวิทยำลัยทักษิณเป็นเลิศได้อย่ำงไร
- โอกำสคืออะไร
- อุปสรรคคืออะไร
- เรำจะใช้จุดแข็งของเรำอย่ำงไร และให้ผลักดันออกมำ
- อย่ำทำงำนคนเดียว
3. Chira Way คือ Process ที่กระตุ้นให้คิดร่วมกันภำยใต้ทฤษฎี 2 R’s คือ Reality และ
Relevance ประเด็นหลักคืออะไรที่เรำต้องแก้ปัญหำให้เรำหลุดพ้นไปได้
กำรร่วมแสดงควำมคิดเห็น
1. ในหลักสูตรที่เรำจะมำแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์มีเรื่องเทคนิควิธีกำรต่ำง ๆ แต่ในเรื่องที่เรำประสบ
อยู่คือสภำพแวดล้อมในพื้นที่ มีเรื่องกระบวนกำรในที่อื่นอำจไม่ใช่ที่นี่
ตอบ สิ่งที่พูดจะพูดในบริบทภำคใต้ ให้คนที่นี่พูดจำกผู้ที่ประสบปัญหำและเกี่ยวข้องอย่ำงแท้จริง

2. เชื่อว่ำหลักสูตรนี้เป็นสิ่งที่ดีเหมำะกับพวกเรำ ในเรื่องภำวะผู้นำในห้องนี้เชื่อว่ำมี แต่กำรใช้จริงใน
ระบบรำชกำร เรำได้แนวคิดที่ดี แต่เรำเป็นผู้บริหำรระดับต้น คือต้นอยู่ในระดับโคน กำรนำไปใช้ได้จริงจะใช้
อย่ำงไรในเมื่อผู้บริหำรระดับบนไม่ได้มีมุมมองแบบเดียวกัน
ตอบ วิชำนี้ไม่ได้สอนผู้นำในตำแหน่งบังคับบัญชำ อย่ำงคนในห้องนี้ถึงไม่มีตำแหน่งก็มีคุณค่ำได้
หมำยถึง มีควำมสำมำรถในกำรศรัทธำให้คนอื่นเชื่อหรือไม่ แต่สงครำมนี้เป็นสงครำมยืดเยื้อ ไม่ใช่จบไปแล้วไป
ใช้ทันที ต้องค่อย ๆ ซึมเรื่อย ๆ ปรับพฤติกรรมเรื่อย ๆ และนำไปปรับใช้ อะไรที่ยิงไปในสมองจะสำมำรถ
นำไปใช้ได้ ผู้นำไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่ง แต่ต้องมีประสบกำรณ์ในกำรนำไปใช้ได้
อาจารย์อัมพา อาภรณ์ทิพย์
1. กำรเป็นผู้นำที่ดี ต้องเป็นผู้นำแบบ 360 องศำ คือเรำจะเป็นผู้นำในกำรบริหำรเมื่ออยู่กับใคร
อย่ำงไรก็ได้
2. กำรบริหำรแบบมุ่งผลลัพธ์ เรำต้องดูว่ำเรำตอบสนองได้ระดับไหน เรำต้องทำงำนเป็นทีม ไม่ใช่คน
ทีม แต่กำรตั้งเป้ำหมำยของเรำต้องเป็นกำรตั้งเป้ำหมำยที่ทำได้แบบเขย่ง ๆ คือทำได้แบบท้ำทำยแต่อย่ำสูง
เกินไป
3. สำยสนับสนุนในปัจจุบันมีกำรพัฒนำมำกขึ้น จะเหมือนในอดีตไม่ได้ อย่ำงในอดีตผู้บริหำรขี่จรวด
แต่สำยสนับสนุนนั่งเกวียนไม่ได้ ต้องมีกำรพัฒนำด้วยกัน ไม่สำมำรถทำสำยวิชำกำร หรือสำยสนับสนุนอย่ำง
เดียวได้สำเร็จ ต้องทำงำนควบคู่กัน เช่นเดียวกับหมอและพยำบำลต้องทำงำนควบคู่กัน ในปัจจุบันสำยวิชำกำร
เข้ำใจสำยสนับสนุนมำกขึ้น
4. กำรปรับปรุงบุคลิกภำพ ต้องมีกำรปรับปรุงและพัฒนำตนเอง ต้องวิเครำะห์ว่ำตัวเองมีจุดเด่น จุด
ด้อยอะไร และต้องมีกัลยำณมิตรคอยชี้แนะ แล้วเรำต้องปรับปรุงตนเอง หรือองค์กรก็สำมำรถช่วยได้
5. ทีม กำรทำงำนเป็นทีม หัวหน้ำทีมต้องเลือกดรีมทีมของตัวเอง คนที่เป็นหัวหน้ำทีมต้องเลือกดรีม
ทีมที่คุยกันรู้เรื่อง แต่ไม่ใช่เห็นพ้องตำมเรำทุกอย่ำง ต้องมีคนเห็นต่ำงด้วย และทุกควำมเห็นหล่อหลอมเป็นหนึ่ง
เดียว
6. กำรสื่อสำร ต้องมีกำรคุยรู้เทคนิคในกำรสื่อสำรอย่ำงไร เวลำสถำนที่ช่องส่งต้องเชื่อมโยงกัน
7. กำรทำงำนต้อง Put the right man on the right job ต้องดู Competency ดู Job
Description บำงคนที่เก่งแล้วอำจมีกำรมอบหมำยเป็น Job Assignment
8. กำรสร้ำงผลงำนนวัตกรรม ในอดีตมองเห็นว่ำเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ไม่เคยเป็นมำก่อน แต่ใน
วันนี้นวัตกรรมเป็นกระบวนกำรหรือ Input ได้ ยกตัวอย่ำง Kaizen คือเปลี่ยนแล้วดี เปลี่ยนจำกเดิม ทำแบบ
ใหม่ แล้วลดขั้นตอน และ Flow ของงำน งำนบำงงำนอำจทำควบคู่กันได้ไม่ต้องเรียงกัน อย่ำงไรก็ตำมต้อง
เข้ำใจว่ำเป็นนวัตกรรมกระบวนกำร ผลลัพธ์ หรือปัจจัยนำเข้ำ และนวัตกรรมจะยั่งยืนได้ก็ต้องผ่ำนวงจร
คุณภำพ 2 รอบ
9. เป็นดินที่แข็งระยะหนึ่งแล้ว ถ้ำผ่ำนกำรใส่ปุ๋ยจะเป็นดินร่วน หวังเป็นเช่นนั้น เช่นเดียวกับ
คณะแพทย์

10. เป้ำหมำยเป็นได้ทั้งวิชำกำร และบริหำร อย่ำงไรก็ตำม องค์กรต้องมีกำรวำงแผนด้วย ต้องมีกำร
เลือกเอำระหว่ำง Career Path ระหว่ำงฝ่ำยวิชำกำรและบริหำร อย่ำงฝ่ำยวิชำกำรสำมำรถติดตัวได้ตลอด
อาจารย์พิชญ์ภูรี จันทรกมล
ทั้ง 5 กลุ่มทำออกมำแล้วตรงกันสรุปได้ว่ำสิ่งที่คำดหวังไปเกิดกำรพัฒนำ
1. ต้องกำรสร้ำงภำวะผู้นำให้เกิดขึ้นกับตัวเอง ซึ่งตรงนี้เป็นหัวใจที่ท่ำน อธิกำรบดี รองอธิกำรบดี ดร.จี
ระ และฝ่ำยวิชำกำรคิดร่วมกัน หลำยคนที่เป็นคนเก่งสื่อสำรไม่ได้ ไม่กล้ำสื่อสำร ดังนั้นกำรสร้ำงภำวะผู้นำ
กระบวนกำร ดร.จีระ สร้ำงได้แน่นอน ภำวะผู้นำไม่สำมำรถสร้ำงได้ 1 วัน แต่เกิดจำกประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
ทีส่ ะสมเป็นเวลำนำน กระบวนกำรจะดึงจุดเด่นขึ้นมำ
เรำจะเป็นผู้นำไม่ได้ถ้ำไม่กล้ำหำญ และจะกล้ำหำญไม่ได้ถ้ำไม่มีควำมมั่นใจ
ผู้นำบำงคนอำจเป็นภำวะผู้นำตำมธรรมชำติ ซึ่งเกิดขึ้นจำกควำมกดดันในกำรผลักดันขึ้นมำ
กระบวนกำร ดร.จีระ จึงเป็นกระบวนกำรเรียนรู้แบบนิเวศวิทยำ คือสอนเรื่องคนและสิ่งแวดล้อม เป็น
สิ่งแวดล้อมของ TSU ของภำคใต้ที่มำกระทบกับแต่ละท่ำน
ระบบนิเวศวิทยำในกระบวนกำรนี้ คือสิ่งที่มองไม่เห็นในหลักสูตรนี้จะทำให้เห็นกำรสังเกต มำกขึ้น
เป็นระบบที่เสริมให้ตัวเรำดีขึ้นเก่งขึ้น มีควำมรู้มำกขึ้น
2. มีกระบวนกำรวิธีกำรในกำรพัฒนำงำนตนเอง มีควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน หลำยกลุ่มพูดเรื่อง
Change ไม่ได้มองที่สำยสนับสนุนอย่ำงเดียว ด้วยควำมตั้งใจที่อยำกจะก้ำวหน้ำ จะมองเห็นลู่ทำงใหม่ ๆ และ
แม้ไม่อยู่ในสถำบันนี้จะเป็นกำลังสำคัญของสถำบัน ถ้ำเป็นสำยสนับสนุนจะต้องหำอะไรที่โดดเด่นอย่ำงหนึ่งที่
ทำให้สำยวิชำกำรมอง
3. มีควำมรู้สดใหม่แบบ 360 องศำ คือทฤษฎีแนวนอน เป็นควำมรู้ที่บำงครั้งไม่ต้องหำเอง แต่เป็น
ควำมรู้ที่ฝ่ำยวิชำกำรหำให้ได้อยู่แล้ว
4. ยกระดับกำรทำงำนให้เป็นมำตรฐำนสำกล Benchmark แสดงถึงว่ำรู้ว่ำตัวเองมีจุดแข็ง จุดอ่อน
อย่ำงไร เรำรู้จักควำมหลำกหลำยอะไรบ้ำง
5. E-University อย่ำงไรก็ต้องไป
6. กำรบริหำรจัดกำรทีม และกำรสร้ำงเครือข่ำย มีวิธีกำรในกำรปรับบทบำทหน้ำที่ให้แต่ละฝ่ำย
สนับสนุน ซึ่งถ้ำหลำยครั้งมองว่ำไม่ดี แต่คนส่วนมำกดี หน้ำที่ของเรำที่อยู่ในทีมคือทำให้เด่นขึ้นมำ
7. สร้ำงแรงบันดำลใจ สร้ำงพลังในกำรทำงำนต่อเนื่อง มีควำมสุข มี Productivity Happy
workplace กับ Happy at work ไปด้วยกัน
8. กำรบริหำรจัดกำร เข้ำใจเรื่องกำรใช้ทรัพยำกรได้คุ้มค่ำ ใช้คนได้อย่ำงบรรลุเป้ำหมำย
9. Innovation กำรคิดอะไรใหม่ๆ ต้องสังเกตสิ่งเก่ำก่อน เช่นบำงครั้งเป็นเรื่องเก่ำ แล้วมำต่อยอด ใน
เชิงนวัตกรรมสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ
10. High Bridge กำรสร้ำงลูกผสมให้เกิดวิธีกำรใหม่ ๆ วันนี้เป็นเพียงกำรยืนยืนที่ชัดเจน

วิชาที่ 2 Learning Forum & Workshop
หัวข้อ ภาวะผู้นาทัศนคติ (Mindset) และการทางานในยุคที่โลกเปลี่ยน
โดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดำรมภ์
อำจำรย์พิชญ์ภูรี จันทรกมล
หัวข้อ ภาวะผู้นาทัศนคติ (Mindset) และการทางานในยุคที่โลกเปลี่ยน
Quotations
“Managing is doing things right ,
Leadership is doing the right things.”
Peter Drucker
ผู้นำมีทำงเลือก คือต้องคุ้มค่ำด้วย ส่วนผู้บริหำรทำสิ่งที่ถูกกฎหมำย และถูกกฎระเบียบ
“Don’t tell people how to do, tell them what to do and let them surprise with results.”
George S. Patton
“Leadership is an art of getting someone else to do something you want because he wants
to do it.”
Dwight D. Eisenhower
34th President of the United States
ถ้ำสิ่งที่ผู้นำ ลูกน้องเห็นว่ำดี เห็นว่ำมีคุณค่ำ เขำก็อยำกทำ
“Leadership is a dealer of hope”
Napoleon
“ผู้นำส่วนหนึ่งมำจำกพรสวรรค์ แต่สิ่งสำคัญคือกำรเรียนรู้ และสำมำรถฝึกฝนได้”
จีระ หงส์ลดำรมภ์
“The key to successful leadership is influence not authority”
K. Blanchard.
ผู้นำมำจำกอิทธิพลในทำงดีคือ Influence
ประเด็นท้ำทำยของมหำวิทยำลัยทักษิณในกระแสของกำรเปลี่ยนแปลง
1. คุณภำพของทุนมนุษย์ – คุณภำพของกำรศึกษำของประเทศ
2. ควำมคำดหวังและกำรสร้ำงคุณค่ำให้แก่สังคม
3. กำรจัดกำรกับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต ซึ่งเกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ไม่แน่นอน และคำดเดำไม่ได้
4. กำรพัฒนำ TSU เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้

5. กำรพัฒนำ TSU เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
6. กำรพัฒนำ TSU เป็นองค์กรแห่งควำมสุข
7. กำรจัดกำรกับปัญหำกำรทำงำนร่วมกันของคนต่ำง GEN
8. กำรจัดกำรกับสิ่งที่มองไม่เห็น (Intangibles)
9. กำรจัดกำรกับควำมแตกต่ำง หลำกหลำย (Diversity)
10. กำรพัฒนำจำก Good to Great
11. ฯลฯ
สำเหตุของกำรเปลี่ยนแปลง
1. เทคโนโลยี
2. ควำมต้องกำรของลูกค้ำ
3. พฤติกรรมของคน
4. พฤติกรรมของสังคม
5. Lifestyle
6. วิธีกำรเรียนรู้
7. วิธีกำรทำงำน
8. นโยบำยกำรเมือง นโยบำยประชำนิยม
9. กำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน และ AEC
10. โครงสร้ำงประชำกร
11. ฯลฯ
คน
ปัจเจกบุคคล
ภำวะผู้นำ
ควำมหลำกหลำยของคน (Diversity)
ทุนมนุษย์
ทักษะ ทัศนคติ ควำมรู้
ควำมสุขและควำมพอใจ (Passion) ในกำรทำงำน
เป้ำหมำยในกำรทำงำน
8K+5K มีหรือยัง
ฯลฯ
องค์กร
นโยบำยของรัฐ
Vision ขององค์กร

สร้ำง Competency เพิ่ม
กฎ ระเบียบ
วัฒนธรรมองค์กร (Learning Culture)
องค์กรต้อง Lean & Mean
แรงจูงใจ
คุณธรรม จริยธรรม
Core Value
กำรทำงำนร่วมกัน (Teamwork)
รำงวัลที่ได้รับ
ฯลฯ
ผลประกอบกำร/ควำมเป็นเลิศ
ควำมสุขของพนักงำน
ควำมพอใจของลูกค้ำ
ROI ต่อทรัพย์สิน
Productivity ที่เพิ่ม
คุณภำพที่ดี
ยั่งยืน/สมดุล
ควำมสมดุลของชีวิตงำน/ครอบครัว
CSR
จิตสำธำรณะ
ฯลฯ
สิ่งที่ต้องคิดคือ เรำและองค์กรต้องไปด้วยกันหรือไม่
ผู้นำกับผู้จัดกำร
ถ้ำเรำจะทำให้ TSU เป็นเลิศ เรำต้องทำให้เป็นผู้จัดกำรที่ดี และเป็นผู้นำที่ดี
ผู้นำและผู้จัดกำรแตกต่ำงกันอย่ำงไร?
ผู้นำ
เน้นที่คน
Trust
ระยะยำว
What , Why
มองอนำคต ขอบฟ้ำ/ภำพลักษณ์

เน้นนวัตกรรม
Change
ผู้บริหำร
เน้นระบบ
ควบคุม
ระยะสั้น
When , How
กำไร/ขำดทุน ทุก 3 เดือน
จัดกำรให้สำเร็จ มีประสิทธิภำพ
Static
ผู้นำและผู้จัดกำร
- คนที่เป็นผู้นำที่ดี ต้องเริ่มต้น จำก What? How? และจบที่ Why?
- แต่คนเป็นผู้จัดกำรที่ดี เริ่มต้นจำก What? How? แต่ไม่จบที่ Why?
ฝ่ำยสนับสนุน
- ฝ่ำยสนับสนุนจะทำอะไรให้มองที่ Demand Side ให้ดี ให้ดูคุณค่ำของคุณว่ำใช้ได้หรือไม่?
- ฝ่ำยสนับสนุนจะอยู่ได้ ต้องมีคุณค่ำทำงสังคมให้เรำ
- หลักสูตรนี้คือสร้ำงโอกำสให้เรำมำพบกัน และเมื่อได้โอกำสแล้ว อย่ำปล่อยโอกำสให้ผ่ำนไป โอกำสมำอยู่
ตลอดเวลำ ควำมสำคัญอยู่ที่ได้ฉกฉวยโอกำสได้หรือไม่ เมื่อมีโอกำสต้องเอำชนะให้ได้ ต้องแบ่งคนเป็นชน
ชั้น และถ้ำเมื่อไหร่ติดอำวุธทำงปัญญำ จะเป็นประโยชน์มำก ให้แต่ละคน Self Motivation ตนเอง ทำโอกำส
ให้มีศักยภำพมำกขึ้น
ชนิดของผู้นำ
- Trust / Authority Leadership แม้ว่ำไม่มีตำแหน่งใหญ่ก็เป็นผู้นำได้ถ้ำได้รับศรัทธำจำกสังคม
- Charisma Leadership
- Situational Leadership
- Quiet Leader Leadership
- Transformational Leadership เปลียนกระบวนกำรทั้งหมด
- Transactional Leadership ทำสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดีกว่ำเดิม
- Authenticity Leadership ผู้นำต้องเป็นตัวตนของตนเอง
ศ.ดร.จีระได้วิเครำะห์ตัวอย่ำงผู้นำที่โลกกำลังให้ควำมสนใจในยุคปัจจุบัน และผู้นำที่สำคัญของไทยไว้
ดังต่อไปนี้
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลที่ 9 พระมหำกษัตริย์ผู้ครองหัวใจคนไทย
และคนทั้งโลก

ตัวอย่ำงหลักกำรทรงงำนของพระองค์ท่ำน..สะท้อนบทเรียนเรื่อง “ภำวะผู้นำ” อย่ำงไร?
- ภูมิสังคม
- รู้จริง (เป็นระบบ)
- เริ่มจำกจุดเล็ก ๆ
- เรียบง่ำย (ประโยชน์สูงสุด)
- ไม่ติดตำรำ
- ธรรมชำติช่วยธรรมชำติ
- อธรรมปรำบอธรรม
- ขำดทุนคือกำไร
- ปลูกป่ำในใจคน
- ยึดควำมถูกต้อง
- ประโยชน์ส่วนใหญ่
- องค์รวม
- บริกำรที่จุดเดียว
- มีส่วนร่วม
- รับฟังควำมคิดเห็นที่แตกต่ำง
- เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ
- รู้ รัก สำมัคคี
- ระเบิดจำกข้ำงใน
- พึ่งพำตนเอง
- ตั้งใจ (ควำมเพียร)
- ซี่อสัตย์
- อ่อนน้อมถ่อมตน
- พออยู่ พอเพียง (เศรษฐกิจพอเพียง)
คุณสมบัติของผู้นำตำมแนวทำงของ Mandela
1. กล้ำหำญ
2. ต้องรุกได้ แต่ต้องตั้งรับ และไม่ประมำท
3. กำรนำอยู่ข้ำงหลัง จะต้องแน่ใจว่ำ คนที่เรำยกย่องให้มีบทบำทอยู่ข้ำงหน้ำ ต้องให้เขำมีควำมรู้สึกว่ำ เขำได้
นำอย่ำงน่ำภูมิใจ และสมศักดิ์ศรี
4. ถ้ำจะจัดกำรบริหำรศัตรู ต้องรู้จักศัตรูให้ดี
5. กำรจะอยู่อย่ำงผู้นำควรใกล้ชิดกับเพื่อน แต่กับคู่แข่ง หรือคนที่เรำไม่ชอบ ต้องใกล้ชิดมำกกว่ำ
6. มีภำพลักษณ์ที่ดี ต้องปรำกฏตัวตำมที่ต่ำง ๆ อย่ำงมีเกียรติและสง่ำงำมเสมอ
7. ไม่เน้น ถูกหรือผิด แบบ 100% หรือ ขำวหรือดำ 100% มีกำรประนีประนอมที่เหมำะสม แต่รักษำหลักกำร
ไว้ และหำทำงตกลงกันได้แบบ Win – Win

8. รู้ว่ำจังหวะไหน จะ "พอ" หรือ จะ "ถอย"
8 Rules of Leadership (Obama)
1. สร้ำงศรัทธำและควำมมั่นใจ Trust และ Confidence แก่ผู้ร่วมงำนและแนวร่วม
2. เป็นผู้นำต้องรู้ว่ำ จะพำประเทศไปทำงไหนโดยสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ (Communicate your Vision
Effectively)
3. สร้ำงให้คนส่วนใหญ่ เข้ำถึงประวัติ ควำมสำเร็จ ควำมสำมำรถที่สะสมมำในอดีต สร้ำงชื่อเสียง (Build
Strong Reputation)
4. สร้ำง Networks ในทุกๆ แห่ง โดยเฉพำะในจุดที่ตัวเองอำจจะไม่มีโอกำสได้สัมพันธ์มำก่อน (Make
Friends in Unusual Places)
5. ทุกคนที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ใช่มีแค่ High performance ของควำมสำเร็จของบำงกลุ่ม
แต่ต้อง All hands คือกำรให้ทุกๆ คนมีส่วนได้ส่วนเสีย ก็คือกำรสร้ำงทีมงำนที่ทุกคนทำงำนร่วมกัน
6. สร้ำงควำมหลำกหลำยให้เป็นมูลค่ำเพิ่ม (Diversity to value added)
7. ใช้ Technology ให้เป็นประโยชน์ต่อกำรทำงำน เช่นกำรสร้ำง Social Network ก็ให้คน 2 ล้ำนคน ช่วย
สนับสนุนกำรเงินในช่วงหำเสียง
8. สร้ำงขวัญกำลังใจให้แก่เพื่อนร่วมงำนทุกคน (Motivation and inspiration)
คุณสมบัติของผู้นำของฮิลลำรี คลินตัน
1. เรียนรู้ตลอดชีวิต
2. อย่ำพอใจกับปริญญำเท่ำนั้น
3. อย่ำพอใจกับกำรเรียนในห้อง (Formal Learning)
4. สนุกกับกำรคิดนอกกรอบ
5. สนุกกับกำรคิดข้ำมศำสตร์
6. ถึงจะเก่งอย่ำงไร? ก็ต้องรับฟังคนอื่น
6 of the Dalai Lama's Leadership Principles
1. อย่ำสั่งกำร ต้องเป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน
2. ถ้ำต้องกำรเรียนรู้อะไรบำงอย่ำง ต้องฟัง และค้นคว้ำหำข้อมูล
3. อย่ำคิดว่ำตัวเรำคิดถูกทุกเรื่อง หำกมีคนที่คิดไม่เหมือนเรำซึ่งคุณคิดว่ำไม่ถูกต้อง..ต้องควบคุมอำรมณ์ให้ได้
4. มีอำรมณ์ขัน อย่ำโกรธง่ำย รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
5. สอนให้คนรู้จักคิด หำคำตอบได้ด้วยตัวเอง อย่ำบอกคำตอบหรือหำทำงออกให้ทุกเรื่องทุกเรื่อง
6. มีควำมรับผิดชอบ

4 E’s Leadership ( Jack Welch )
1. Energy มีพลัง
2. Energize สำมำรถกระตุ้นให้คนอื่นมีพลัง
3. Edge เด็ดขำด กล้ำตัดสินใจ
4. Execution ลงมือทำให้เกิดควำมสำเร็จ
4 Roles of Leadership (Stephen Covey)
1. Path finding กำรค้นหำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ/กำรพัฒนำ
2. Aligning กำหนดทิศทำงไปในแนวทำงเดียวกัน
3. Empowering กำรมอบอำนำจ
4. Role Model กำรเป็นแบบอย่ำงที่ดี
ทฤษฎีล่ำสุดของ Jack Welch
Leader / Teacher
Leadership Roles (Chira Hongladarom’s style)
1. Crisis management กำรจัดกำรภำวะวิกฤต
2. Anticipate change คำดกำรณ์ควำมเปลี่ยนแปลงได้
3. Motivate others to be excellent กำรกระตุ้นผู้คนสู่ควำมยอดเยี่ยม
4. Conflict resolution กำรแก้ไขควำมขัดแย้ง
5. Explore opportunities กำรสร้ำงโอกำสแก่ผู้อื่น
6. Rhythm & Speed รู้จักใช้จังหวะและควำมรวดเร็ว
7. Edge ( Decisiveness ) กล้ำตัดสินใจ
8. Teamwork ทำงำนเป็นทีม
9. Uncertainty Management กำรบริหำรควำมไม่แน่นอน
ภำวะผู้นำของ Peter Drucker
1. Ask what needs to be done ถำมตัวเองว่ำเรำต้องทำอะไรให้สำเร็จ
2. Ask what’s right for enterprise ถำมว่ำอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องที่ต้องลงมือทำ
3. Develop action plans พัฒนำแผนปฏิบัติกำร
4. Take responsibility for decision รับผิดชอบต่อกำรตัดสินใจ
5. Take responsibility for communicating รับผิดชอบต่อกำรสื่อสำร
6. Focus on opportunities not problems มุ่งที่โอกำสไม่ใช่ปัญหำ
7. Run productive meetings จัดให้มีกำรประชุมที่สร้ำงให้เกิดผลผลิต
8. Think and say We not I คิดและพูดด้วยคำว่ำ “เรำ” ไม่ใช่ “ฉัน”

8 K’s : ทฤษฎีทุน 8 ประเภทพื้นฐำนของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
Human Capital
ทุนมนุษย์
Intellectual Capital ทุนทำงปัญญำ
Ethical Capital
ทุนทำงจริยธรรม
Happiness Capital ทุนแห่งควำมสุข
Social Capital
ทุนทำงสังคม
Sustainability Capital ทุนแห่งควำมยั่งยืน
Digital Capital
ทุนทำง IT
Talented Capital
ทุนทำงควำมรู้ ทักษะและทัศนคติ
5 K’s (ใหม่) : ทฤษฎีทุนใหม่ 5 ประกำรเพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในยุคโลกำภิวัตน์
Creativity Capital
ทุนแห่งกำรสร้ำงสรรค์
Knowledge Capital ทุนทำงควำมรู้
Innovation Capital ทุนทำงนวัตกรรม
Emotional Capital ทุนทำงอำรมณ์
Cultural Capital
ทุนทำงวัฒนธรรม
John Kotter ผู้เขียนหนังสือเรื่อง Leading Change พูดถึง กลยุทธ์ในกำรกระตุ้นกำรเปลี่ยนแปลง 8 ขั้นตอน
โดยถือเป็นภำระของผู้นำที่จะต้องกระตุ้นองค์กำรให้เปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. สร้ำงควำมรู้สึกถึงตระหนักถึงควำมจำเป็น สร้ำงควำมรู้สึกกระตือรือร้น และเร่งด่วนที่จะต้องมีกำร
เปลี่ยนแปลงภำยในองค์กร (Establishing a sense of urgency)
2. กำรรวมกลุ่มที่มีพลังมำกพอที่จะนำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลง (Forming a powerful guiding coalition)
3. สร้ำงวิสัยทัศน์ (Creating a vision)
4. กำรสื่อสำรและถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ (Communicating the vision)
5. กำรให้อำนำจ และทำให้คนในองค์กรดำเนินกำรตำมวิสัยทัศน์ (Empowering others to act on the
vision)
6. กำรวำงแผนเพื่อให้เกิดควำมสำเร็จในระยะสั้น (Planning for and creating short-term wins)
7. ประมวลกำรปรับปรุงเหล่ำนี้ให้ครบถ้วน (Consolidating Improvements and Producing Still More
Change)
8. ปลูกฝังวิธีใหม่ในองค์กำรให้คงอยู่ (Institutionalizing new approaches)
กฎเกณฑ์ 7 Change
1. Complexity
2. Clarity
3. Confidence

4. Creativity
5. Commitment
6. Consolidation
7. Change
Principle 5 ข้อของ Leaders กับ Change
1. แต่ละคนมีควำมรู้สึกเรื่อง Change แตกต่ำงกัน
2. ต้องศึกษำควำมต้องกำรของแต่ละคนเกี่ยวกับ Change
3. Change กับ Loss ไปด้วยกัน ศึกษำให้ดีว่ำจะต้องจัดกำรกับ loss อย่ำงไร
4. กำรคำดหวัง Expectation ต้องบริหำรให้ดี
5. ต้องบริหำร Fear หรือควำมกลัวให้ได้
กฎ 9 ข้อ Chira - Change Theory
1. Confidence มั่นใจ
2. Understanding Future มีควำมเข้ำใจอนำคต
3. Learning Culture มีวัฒนธรรมในกำรเรียนรู้
4. Creativity มีควำมคิดสร้ำงสรรค์
5. Networking มีเครือข่ำย
6. Win step by step ชนะเล็กๆ
7. Keep doing and continuous improving ทำต่อเนื่อง 3 ต.
8. Share benefits ผลประโยชน์ต้องกระจำยทุกกลุ่ม
9. Teamwork in diversity สร้ำงทีมเวิร์คที่มีควำมหลำกหลำย
หลักที่สำคัญ 4 ข้อ เพื่อทำให้เกิด Growth Mindset กับทีม
1. Emotional Intelligence Mindset
2. Connection Mindset
3. Growth Mindset
4. Performance Mindset
หลักที่สำคัญ 4 ข้อ เพื่อทำให้เกิด Growth Mindset กับทีม
Emotional Intelligence Mindset
มีควำมฉลำดทำงอำรมณ์ หมำยถึง พฤติกรรมที่ทำให้ทีมมีควำมเชื่อมั่นในตัวผู้นำ แล้วจะนำไป สู่ควำม
เชื่อมั่นในระดับองค์กร และนำไปสู่กำรแสดงควำมสำมำรถในกำรทำงำนของพนักงำน ถ้ำผู้นำมี Emotional
Intelligence Mindset จะนำไปสู่ Performance โดยเฉพำะเรื่องของ Loyalty และควำมเชื่อมั่นในองค์กร

Connection Mindset
หมำยควำมว่ำ ผู้นำต้องสำมำรถถ่ำยทอดประสบกำรณ์และสิ่งที่องค์กรคำดหวังไปสู่พนักงำนเพื่อให้
เข้ำใจตรงกัน เพื่อให้ทุกภำคส่วนเข้ำใจเป้ำหมำยและทำให้เกิด Connection ไม่ใช่ Communication คำว่ำ
Connect มีควำมลึกซึ้งมำกกว่ำกำรถ่ำยทอดข้อมูลข่ำวสำร แต่รวมถึง Emotion ผู้นำต้องสร้ำงควำมรู้สึก
พร้อมถ่ำยทอดเป้ำหมำยต่ำงๆ
Growth Mindset
ผู้นำควรมี Growth Mindset และต้องทำหน้ำที่เป็น Mentor เป็นโค้ชเพื่อสร้ำงกำรเรียนรู้ร่วมกันกับ
ทีม ตอนหลังองค์กรเน้น Self-coaching เป็นกำรสร้ำง Growth Mindset ตรงไปยังตัวพนักงำน
Performance Mindset
สร้ำง Performance ให้กับเพื่อนร่วมทีม ซึ่งจะนำไปสู่ควำมสำเร็จขององค์กร
คำถำมทั้ง 12 ข้อน่ำจะเป็นแนวทำงคิดและกำหนดวัดกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่องจะมีคุณภำพคล้ำย 3V’s เช่น
1. รู้ว่ำทำงำนถูกคำดหวังอย่ำงไรและอะไร ?
2. งำนที่ทำมีปัจจัยกำรผลิตหรือทรัพยำกรที่เพียงพอหรือไม่ ?
3. ที่ทำงำนท่ำนมีโอกำสทำจุดที่ดีที่สุดหรือไม่ ?
4. ใน 7 วันที่ผ่ำนมำ ได้รับคำชมหรือกำรยอมรับอย่ำงไรจำกองค์กร
5. ผู้บังคับบัญชำเห็นคุณค่ำของเรำหรือเปล่ำ
6. มีเพื่อนร่วมงำนให้กำลังใจหรือไม่
7. ควำมคิดเห็นของเรำได้รับกำรยอมรับหรือไม่
8. องค์กรมีเป้ำหมำย Purpose หรือภำรกิจ (Mission) ที่ชัดเจนหรือไม่
9. มีเพื่อนร่วมงำนมีควำมมุ่งมั่นต่อองค์กรหรือไม่
10. มีเพื่อนร่วมงำนที่ดี ที่เป็นที่พึ่งหรือไม่
11. ใน 6 เดือน มีคนพูดถึงควำมก้ำวหน้ำของคุณหรือเปล่ำ
12. ใน 12 เดือน ทำงำนแล้วได้เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ บ้ำง
อาจารย์พิชญ์ภูรี จันทรกมล
ภำวะผู้นำกับผู้บริหำรจัดกำรบำงอย่ำงทับกันอยู่ แต่บำงอย่ำงแตกต่ำงกันซึ่งเกี่ยวกับบทบำทและ
หน้ำที่ด้วย กำรเป็นผู้จัดกำรที่จะยกระดับไปเป็นผู้นำ กว่ำจะเป็นผู้นำที่ดีได้ ต้องเป็นนักบริหำรจัดกำรมำก่อน
แต่นักบริหำรจัดกำรต้องทำตำมสิ่งที่ได้รับมอบหมำยคือ Do the thing right คือทำให้สำเร็จ และเมื่อบริหำร
ให้สำเร็จ เรำจะสำมำรถใช้เวลำให้เป็นประโยชน์ได้ งำน 100 อย่ำง เมื่อเริ่มเรียนรู้เป็น แบ่งเวลำเป็น ก็มองใน
เรื่องอนำคตมำกขึ้น ก็ขึ้นมำเป็นผู้นำ Do the right things เรำต้องมีสติในกำรก้ำวเริ่มต้นคือจำกกำรดูสิ่งที่เรำ
จะต้องทำก่อนว่ำเกี่ยวข้องอย่ำงไร

เมื่อเริ่มเป็นผู้บริหำร จะต้องเริ่มมีสติปัญญำ ในกำรเรียนรู้มำกขึ้น เริ่มมองอนำคตของหน่วยงำนว่ำถ้ำ
TSU จะเดินไปข้ำงหน้ำจะเป็นแบบไหน และเมื่อทดลองก็จะเริ่มทำ Do the right things
ได้ยกตัวอย่ำงหนังสือเล่มหนึ่งบอกว่ำทำ 20 % ได้ 80% และเมื่ออนำคตมำกขึ้น ถ้ำคิดแบบผู้จัดกำร
เรำจะสนับสนุนสำยวิชำกำรให้มีนักศึกษำมำเรียนปริญญำตรีให้มำกขึ้นได้อย่ำงไร และไม่จำเป็นที่ต้องเรียกคน
มำในมหำวิทยำลัยก็ได้
พอเรำเป็นผู้นำ เรำเลือกสิ่งที่คำดคะเนอนำคตได้ แต่ถ้ำเป็นผู้บริหำรจัดกำรให้มองที่ระยะสั้น ๆ ก่อน
คือ Do the thing right คืออะไรอยู่ในมือให้ทำสำเร็จก่อน ระยะสั้นหมำยถึงพันธกิจมำก่อน พอเริ่มเป็น
ผู้บริหำรจะเริ่มนำพันธกิจมำผูกกับ Vision แล้วส่งไม้ต่อให้คนต่อไปมำช่วยเรำ เรำจึงได้ขึ้นมำบริหำรจัดกำรได้
มำกขึ้น
เรำต้องรู้จักบทบำทของตัวเอง รู้หน้ำที่ของเรำ ต้องคำดคะเนได้ว่ำจะเดินไปทำงไหน เพื่อที่เรำจะเดิน
ไปได้ทัน จึงทำให้เรำเดินไปในทฤษฎีมำกขึ้น เรำต้องมีผู้บริหำรที่เก่ง ผู้นำที่เก่งต้องมีนักบริหำรจัดกำรที่ดียืนอยู่
เคียงข้ำงเสมอ ยกตัวอย่ำง กฟผ. ภำรกิจคือสร้ำงโรงไฟฟ้ำ คนที่เป็นผู้จัดกำร ก็ต้องทำตำมสั่งคือต้องสร้ำง
โรงไฟฟ้ำ คนเป็นผู้จัดกำรอำจดูว่ำต้องผลิตไฟฟ้ำอยู่ แต่ถ้ำมองในมุมผู้นำก็คือต้องมองเรื่องพลังไฟฟ้ำทำงเลือก
และลดกำรใช้ไฟฟ้ำเป็นต้น และเมื่อใช้ไฟฟ้ำพันธกิจหลักจะลดลงไปด้วย ไปดูในวิธีกำรอื่น ๆ ได้มำกขึ้น
สิ่งที่ควรทำ คือต้องเรียนรู้จำกมองรอบด้ำนว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงในแบบไหน
กำรเป็นผู้นำต้องใช้ Rhythm & Speed เป็นคือต้องฝึกตัวเองตลอดเวลำ และเมื่อเป็นผู้นำเขำจะเลือกที่จะ
Speed เป็นว่ำจะเลือกระดับไหนได้
ทฤษฎี 3 วงกลม
เรำต้องรู้ว่ำองค์กรเป็นแบบไหน เรำต้องดูบริบทองค์กรด้วย และถ้ำคนศักยภำพไม่พอก็พัฒนำ
ศักยภำพคนให้มำกขึ้น องค์กรจะประสบควำมสำเร็จหรือไม่องค์กรต้องมีศักยภำพของคน แต่ยังมีอีกวงกลมที่
สำคัญคือ Motivation เป็นแรงขับเคลื่อน แรงจูงใจให้ทำงำนประสบควำมสำเร็จ ถ้ำเรำหำตัวชี้วัดและเคลื่อน
วงกลมได้มำกเท่ำไหร่ ควำมสำเร็จจะมีมำก มีเรื่องคน เรื่ององค์กร และสิ่งที่ประสบควำมสำเร็จได้
Mindset คือตัวที่แปรควำมเชื่อ และควำมคิดที่ทำซ้ำ ๆ จนกลำยเป็นพฤติกรรมได้ เรำต้องเชื่อตัวเอง
ก่อน ต้องสร้ำงกำลังใจขึ้นมำ ผู้นำต้องเรียนรู้ให้สร้ำงตัวเองขึ้นมำ สร้ำงให้เกิด Growth เรำต้องมีควำมเชื่อ
ขึ้นมำก่อน แล้วในที่สุดเรำจะสำมำรถชนะได้จริง
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เสริมว่ำอยำกให้โอกำสที่เรำมำเจอครั้งนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่เรำต้องหำวิธีกำรจัดกำรได้ เรำต้องจัดกำร
แบบภำวะผู้นำคือ เปลี่ยนจำก Do the thing right มำเป็น Do the right things คือเสนอทำงเลือกใหม่ ๆ
ซึ่งแทนที่จะสำรวจ What? หรือ How? จะนำไปสู่ควำมเป็นเลิศได้อย่ำงไร ทำอย่ำงไรไปเสริมฝ่ำยวิชำกำร และ
ให้มหำวิทยำลัยเห็นถึงกำรเปิดโอกำสให้เรำได้แสดง
นอกจำกวิเครำะห์ดีแล้ว ต้องทำให้ดี ให้สำเร็จ และเกิด Impact ด้วย

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์
สิ่งที่อยำกแนะนำ มีปัจจัย 2 อันที่อยำกเสริมไปคือเรื่องทุนทำงจริยธรรม ที่มหำวิทยำลัยควรเน้นคนดี
คนเก่ง และคนที่ทำงำนอย่ำงมีควำมสุข ซึ่งผู้นำที่ดีในยุคต่อไปต้องเป็นผู้นำที่มองอนำคตให้ออกว่ำอนำคตของ
เรำจะเป็นอย่ำงไร เป็นกำรนำเสนอที่มีคุณค่ำและนำไปปฏิบัติได้
ในกลุ่มนี้เรื่อง Management tool เมื่อมีอุปสรรคเรำต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรเอำชนะอุปสรรคให้
ได้ เพรำะงำนที่นี่มีอุปสรรคมำก และเมื่อมีอุปสรรคแล้วจะต้องเอำชนะอุปสรรคมัน ต้องเริ่มเสำะแสวงหำ
Talent Management ในมหำวิทยำลัยมำกขึ้น และถ้ำอบรมสไตล์ Chira Way มำกขึ้นจะค้นพบ Talent
หรือดำวเด่นในองค์กรได้ ที่จะช่วยสนับสนุนทั้งในระดับสนับสนุนและอำจำรย์มหำวิทยำลัย
อยำกทำ Survey เรื่อง Happy at work กับ Happy workplace แยกกันระหว่ำงงำนที่ทำอยู่กับ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน และทำอย่ำงไรให้คนในองค์กรมี Happy at work ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ
Happy Workplace
Happy at work มีตัวประกอบ 3 ตัวคือ มี Passion Purpose และ Meaning ซึ่งกำรมี Passion จะ
เกิด Excitement ถ้ำชอบงำนที่ทำอยู่จะอยำกทำทุกวัน และมีคุณค่ำที่เรำได้ทำด้วย
อาจารย์พิชญ์ภูรี จันทรกมล
2 เรื่องใหญ่คือภำวะผู้นำ อีกเรื่องเป็นตัวย่อยในตัวใหญ่คือ Mindset ซึ่งแม้ไม่เป็นผู้บริหำร หรือ
ผู้จัดกำร ถ้ำได้ปรับ Mindset ก็ทำให้มีควำมสุขได้ ถ้ำเป็น Fixed Mindset จะเป็นลักษณะควำมเก่งที่นิ่งไม่
ก้ำวมำกไปกว่ำนั้น แต่ถ้ำฝึกกำร Fixed เป็น Growth ได้จะทำให้เรำก้ำวมำกขึ้น
คนที่เป็น Fixed Mindset จะหลีกเลี่ยงควำมท้ำทำย ทำไปเรื่อย ๆ หรือถ้ำปรับเป็น Growth
Mindset ต้องให้โอกำสผู้ใต้บังคับบัญชำ และเชื่อว่ำเขำสำมำรถ Growth ได้มำกกว่ำนั้น หรือบำงทีเรำไม่ได้
ค้นพบตัวเรำเองว่ำเก่งอะไร แต่ปรำกฏว่ำเขำทำบำงอย่ำงให้เก่งมำก ให้หำบำงอย่ำงที่ตัวเองเก่งแล้วพยำยำมที่
ท้ำทำย
คนที่เป็น Fixed Mindset จะยอมแพ้อะไรง่ำย ๆ แต่ถ้ำเรำฝึกให้เป็น Growth ให้ชนะเล็ก ๆ และเมื่อ
มีอุปสรรคใหญ่ ๆ ให้ปล่อยมัน
สิ่งสำคัญเรื่อง Growth Mindset คือคิดวิธีที่เอำชนะอุปสรรคได้ เรำสำมำรถฝึกให้ Growth ได้ แต่ละ
คนจะมี Peak Performance ไม่เหมือนกันให้เรำหำจุดที่เป็น Peak Performance ให้เจอ ซึ่งหำเจอ จะพบว่ำ
เรำทำได้ แล้วเรำจะยิ่งมีควำมพยำยำมมำกขึ้นเรื่อย ๆ
กำรขยันเท่ำไหร่ ถ้ำ Mindset ไม่ดีจะไปไม่ถึง พวกที่เป็น Fixed Mindset จะท้อ พวก Growth
Mindset จะหำทำงในกำรทำสิ่งต่ำง ๆ ของเรำขึ้นมำ
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Mindset คือจิตที่ฝังอยู่ข้ำงใน ถ้ำเรำปรับ Mindset ได้เรำจะเกิดทัศนคติที่มีควำมมั่นใจตัวเองมำกขึ้น
อ่ำนหนังสือมำกขึ้น มีควำมเชื่อว่ำเรำทำได้ ๆ ๆ และเกิดเป็นอุปนิสัย เกิดเป็น Habit ซึ่งถ้ำ Habit ดีจะทำให้
เรำมีประสิทธิภำพสูงขึ้น อย่ำงไปที่ทำงำนให้ถำมว่ำอะไรมีควำมสำคัญที่สุดถึงทำอันนั้น
เกิดจำกกำรปรับทัศนคติ ควำมเชื่อ นิสัย ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้เรียกว่ำกำรปรับ Behavior

ควำมสำเร็จมีควำมสำเร็จมำกมำย ไม่ใช่แค่ควำมสำเร็จเดียว และที่น่ำเป็นห่วงคือคนที่สำเร็จตั้งแต่
อำยุยังน้อย
กำรได้มำปะทะกันจริงจะทำให้คนมีควำมสำมำรถ มีควำมมั่นใจ มีทัศนคติที่ดีขึ้น คำถำมคือสิ่งเหล่ำนี้
เป็นกำรปรับพฤติกรรมที่อยู่แค่ในช่วงเรียนหรือไม่ ดังนั้นหลักสูตรนี้ได้เปรียบตรงที่ก่อนวำงแผน และ
ดำเนินกำรวันแรก และตอนที่ประเมินผล 6 เดือนหรือ 1 ปี หลังจำกที่จบไปแล้ว แต่ควำมสำเร็จนี้เป็นควำม
สำเร็จขั้นต้นคือกำรขึ้นบันได จึงอยำกผลักดันให้ทุกคนปรับ Mindset เพื่อไปสู่ควำมเป็นเลิศในบันไดขั้นที่ 3 ,
4, 5,…
อะไรที่ฝังในตัวเรำและยึดกับเรำ และยึดว่ำเป็นนิสัยที่ ไม่ยอมล้มเหลว เรำต้องมี Mindset ที่เป็น
Quality Mindset ที่บำงครั้งอำจไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือด้วยซ้ำ ควำมเป็นผู้นำของ TSU จึงขึ้นอยู่กับทุกคน
ร่วมมือกัน ผู้นำที่ดีต้องรู้เรื่องกำรจัดกำรที่ดีด้วย ไม่เช่นนั้นผู้นำจะล้มเหลว
กำรเป็นผู้นำ ถ้ำนำข้ำงหน้ำต้องมองข้ำงหลังได้ด้วย ต้องพยำยำมเปลี่ยนศัตรูเป็นเพื่อนให้ได้

วิชาที่ 3 การออกแบบโครงการเชิงนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าแบบ 3 V (Value added – Value
Creation – Value Diversity) (1/2)
โดย อำจำรย์พิชญ์ภูรี จันทรกมล
อำจำรย์วรำพร ชูภักดี
ทฤษฎี 3 V
1. Value Added สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
2. Value Creation สร้ำงคุณค่ำใหม่
3. Value Diversity สร้ำงคุณค่ำจำกควำมหลำกหลำย
ตัวอย่ำงกระบวนกำรคิดเพื่อกำรออกแบบโครงกำรเชิงนวัตกรรม
1) ประเด็นท้ำทำย
2) วิสัยทัศน์
3) พันธกิจ
4) ยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย
5) บทบำทของคณะ/หน่วยงำนของเรำ
6) ปัญหำ/โอกำส-เพื่อหำทำงสร้ำงคุณค่ำแบบ 3 V
7) หำไอเดียใหม่ ๆ ในกำรทำงำนเพื่อประสิทธิภำพ/คุณภำพที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพำะนวัตกรรมด้ำนกระบวนกำรทำ
งำนที่ช่วยให้ประสิทธิภำพสูงขึ้น/ลดต้นทุน (Process Improvement)
8) จำก ideas ideas สู่กลยุทธ์/แผนปฎิบัติกำรโดยสังเขป
9) วัดผลอย่ำงไร
แนวทำงของกำรออกแบบโครงกำรเชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนำงำนของมหำวิทยำลัย
1. ชื่อโครงกำร
2. หลักกำรและเหตุผล (ควำมสำคัญและควำมจำเป็นของโครงกำรฯ)(นำเสนอข้อมูลที่ได้ศึกษำเพื่อหำควำม
จำเป็นและควำมสำคัญของโครงกำรนี้)
3. วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย
4. กรอบแนวคิดของโครงกำรและยุทธศำสตร์(ทฤษฎีสำคัญที่เกี่ยวข้อง/นำเสนอข้อมูลที่ได้ศึกษำเพื่อหำ
ยุทธศำสตร์หรือแนวทำงในกำรทำโครงกำรนี้)
5. ขั้นตอน/วิธีกำรดำเนินงำน/Time frame
6. แหล่งเงินทุนและงบประมำณ (เน้นกำรบริหำรจัดกำรจำกทรัพยำกรที่มีอยู่)
7. วิธีกำรประเมินผล
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ และกำรค่ำแบบ 3 V
9. ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค และปัจจัยแห่งควำมสำเร็จของโครงกำรฯ

10. บทสัมภำษณ์ทัศนะของผู้บริหำรที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินโครงกำรนี้เป็นอย่ำงไร เห็นด้วยหรือไม่ มอง
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค และปัจจัยที่จะทำให้โครงกำรนี้สำเร็จอย่ำงไร
อาจารย์พิชญ์ภูรี จันทรกมล
กำรคิดโครงกำรฯ ให้คิดจำก 2 R’s คิดได้หลำยรูปแบบ อำทิ
1. กำรคิดจำกนำของเก่ำแล้วเล่ำใหม่ก็ได้
2. มองที่ตัวปัญหำว่ำอยำกแก้อะไร หรือคิดเรื่องกระบวนกำรในกำรจัดกำรโครงกำร
3. กำรใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ

วิชาที่ 4 Learning Forum
หัวข้อ การสร้างและบริหารทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
โดย อำจำรย์รณกฤต สิทธิพรหม
Mindset
กลุ่มควำมคิด หรือชุดควำมรู้ที่ต้องใช้เวลำในกำรสะสม จนเป็น Mindset
ก่อนสร้ำงทีมต้องทำให้ทุกคนเรียนรู้ทักษะเรื่องกำรที่ทำให้เขำเชื่อตัวเรำก่อน
กำรสร้ำงทีม
- ต้องรู้จักตัวเองก่อน (อำทิ ตัวเองรู้สึกอย่ำงไร คนอื่นมีควำมรู้สึกอย่ำงนั้นเช่นกัน)
DANCE Teamwork
1. Dream มีเป้ำหมำยเดียวกัน
2. Action ลงมือทำตำมเป้ำหมำยและแผน
3. Network สร้ำงสำยสัมพันธ์อันยอดเยี่ยม
- สำยสัมพันธ์เริ่มต้นที่กำรบริหำรในเชิงจิตวิทยำทั้งนั้น ถ้ำบริหำรดีจะสร้ำงสำยสัมพันธ์ที่ดีด้วย
4. Communicate กำรสื่อสำรที่ทรงพลัง
- สื่อสำรจำกข้ำงในแล้วไปข้ำงนอก
5. Enjoy ทำให้ชีวิตสนุก
ที่มำของวิธีคิด
ทุกกระบวนกำรมีต้นเหตุทั้งหมดที่มำจำก Mindset ได้แก่ ประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำ
1. ครอบครัว
ยกตัวอย่ำง คนที่อยู่กับสิ่งไหนมำก ๆ จะเป็นอย่ำงนั้น
2. กำรศึกษำ
ยกตัวอย่ำง รู้สึกไม่ชอบอ่ำนหนังสือเพรำะอะไร เช่นใกล้สอบจะเครียด แล้วต้องอ่ำนหนังสือ กำรอ่ำน
หนังสือไปเชื่อมโยงกับควำมเครียด เลยไม่ชอบอ่ำนหนังสือ
3. สิ่งแวดล้อม
ทุก ๆ อย่ำงจะบอกจำกกระบวนกำรเชื่อมโยงทั้งหมด ถ้ำเชื่อมโยงได้จะหำสำเหตุเจอ เรำไม่ควรที่จะ
ไปอยู่ในสภำพแวดล้อมที่เป็นลบ
4. วัฒนธรรม
5. กรรมเก่ำ
สรุป เริ่มต้นจำกควำมคิด และถ้ำทำบ่อย ๆ จะเกิดตัวคุณขึ้นมำ

กำรป้อนข้อมูลผ่ำนสัมผัสทั้ง 6
หู ตำ จมูก ปำก สัมผัส ใจ ผ่ำนจิตสำนึก สู่เบต้ำ
เริ่มต้น ให้สร้ำงควำมรู้สึกดีกับตนเองก่อน แล้วรู้สึกดีกับตัวเองอย่ำงไร ถึงเริ่มทำแบบนั้นกับคนอื่น
และเมื่อสิ่งใดก็ตำมที่ทำบ่อย ๆ ผ่ำนจิตสำนึกจะส่งไปสู่ที่นิสัยและจะลงลึกไปที่จิตสำนึก เกิดกำร
ปฏิบัติที่ทำโดยอัตโนมัติ
กำรมองคนอย่ำงเข้ำใจ (ก่อนเริ่มมองใคร ให้มองที่ตัวเองก่อน) อำทิ
คนขี้เกียจ เกิดจำกอะไร เช่น อำจโดนเลี้ยงมำอย่ำงสปอย หรืออำจโดนใช้งำนมำมำก
คนขี้โกรธ เช่น สภำพแวดล้อมกดดันที่ทำให้เป็นแบบนั้น ทะเลำะกับที่บ้ำน ฯลฯ
โลกนี้มีสองชั้นอยู่เสมอ ก่อนที่จะมองคนอื่นให้มองตัวเองมำกขึ้น ให้เรียนรู้ในกำรเข้ำใจตนเอง แล้วจะ
สำมำรถจัดกำรตนเองได้
- รู้สำเหตุเพื่อตระหนัก (รู้กับดัก หำสำเหตุ ดูผลลัพธ์ เปลี่ยนอย่ำงไร)
- โฟกัสเรื่องที่คุณต้องกำรจะเป็น ต้องกำรจะรู้ อยู่ที่โฟกัสสมองหรือจิตในกำรให้ควำมสนใจ แล้วเรำ
จะสนใจตำมนั้น อยู่ที่เรำจะออกแบบให้จิตใจเรำเป็นเช่นไร เพรำะทุกครั้งที่คุณคุย หรือพูด หมำยถึงคุณป้อนให้
ตัวเองเป็นอย่ำงนั้น
- เกลียดแบบไหน จะดึงคนแบบนั้นเข้ำมำมำก หรือเป็นคนแบบนั้นไปเลย
ตัวอย่ำง
1. กับดัก อีโก้
สำเหตุ 1. ประสบควำมสำเร็จ 2. ปกปิดควำมไม่รู้
ผลลัพธ์ 1. เหนื่อยคนเดียว 2. เครียดไม่รู้ตัว 3. ล้ำหลัง
เปลี่ยนอย่ำงไร เมตตำ ลดอัตตำ
2. กับดัก เห็นแก่ตัว
สำเหตุ 1. ทำตำมหน้ำที่ 2. โดนครอบงำด้วยสมมุติ
ผลลัพธ์ 1. มองไม่เห็นปัญหำที่จะเกิดขึ้น 2. ทำอะไรไม่สำเร็จระยะยำว
เปลี่ยนอย่ำงไร เมตตำ ลดอัตตำ
3. กับดัก อำรมณ์เหวี่ยง
สำเหตุ 1. ไม่เคยทำจิตใจให้สงบ 2. ชอบเสพสื่อแบบไม่เกิดปัญญำ
ผลลัพธ์ 1. เครียดง่ำย 2. เป็นโรคเรื้อรัง 3. เหนื่อย
เปลี่ยนอย่ำงไร ฝึกสมำธิ หมั่นเห็นอำรมณ์
4. กับดัก เกลียดคนแบบ...
สำเหตุ 1. เคยโดนคนลักษณะนั้นแกล้งหรือทำให้ไม่พอใจ
ผลลัพธ์ 1. ดึงดูดคนแบบนั้นเข้ำมำในชีวิต 2. เป็นซะเอง
เปลี่ยนอย่ำงไร เมตตำ ให้อภัย รักผู้คนให้มำกพอ
5. กับดัก วัตถุนิยม
สำเหตุ 1. วัฒนธรรมและโฆษณำ 2. ควำมทะยำนอยำก
ผลลัพธ์ 1. มีแต่ของที่ไม่จำเป็น 2. เป็นหนี้ 3. สุกนอกทุกข์ใน

เปลี่ยนอย่ำงไร 1.ใช้ชีวิตให้เรียบง่ำย 2. อย่ำเอำชีวิตของเรำไปแขวนไว้กับคนอื่น
6. กับดัก ไม่จัดกำรกำรเงิน
สำเหตุ 1. เกลียดวิชำเลข 2. มองว่ำวุ่นวำย
ผลลัพธ์ 1. มีปัญหำเรื่องกำรเงิน 2. มีปัญหำชีวิต
เปลี่ยนอย่ำงไร 1. เรียนกำรจัดกำรกำรเงินตอนนี้ 2. หำทีมร่วมทำงำน
7. กับดัก ฉันทำงำนเพื่อตัวฉัน
สำเหตุ 1. ถูกสอน 2. ใช้สมองคิดมำกไป
ผลลัพธ์ 1. ไม่เจริญเติบโต 2. เห็นแก่ตวั
เปลี่ยนอย่ำงไร 1. เรำเกิดมำทำประโยชน์ให้ผู้อื่น
8. กับดัก เบื่อทำงำนกับผู้คน
สำเหตุ 1. เคยทำงำนกับคนเยอะแล้วเรื่องเยอะ 2. เรำเป็นคนดึงดูดเข้ำมำด้วยควำมเกลียด
ผลลัพธ์ 1. เจริญเติบโตช้ำ 2. มีปัญหำเรื่องควำมสัมพันธ์
เปลี่ยนอย่ำงไร 1. เปลี่ยนมุมมองคนใหม่ 2. สนใจลักษณะคนที่อยำกร่วมงำน
รู้จัก จิตสำนึก และจิตใต้สำนึกหรือยัง ?
จิตสำนึก
- ทำงำนตอนรู้ตัว (มีสติ)
- รับข้อมูล
- เหตุผล (ตัวเอง)
สรุป ตรงส่วนที่เป็นจิตสำนึกจะรู้แค่เห็น แค่ฟัง ประสบกำรณ์เหมือนเดิมมีทั้งดีและไม่ดี มีทั้งสิ่งที่จริง
และสิ่งที่หลอก
- อย่ำเพิ่งตัดสินตั้งแต่เริ่มต้น
- ทุกอย่ำงมี 2 ชั้นเสมอ
- ตัดสินได้เมื่อเข้ำใจคนก่อน
จิตใต้สำนึก
- เก็บข้อมูล
- ประมวลผล
- อัตโนมัติ (ทำซ้ำบ่อย ๆ)
- ขับเคลื่อนชีวิต
จิตสำนึกและจิตใต้สำนึกทำงำนร่วมกันอย่ำงไร ?
จิตสำนึกและจิตใต้สำนึกทำงำนร่วมกันเสมอ
- ป้อน
- ประมวลผล

- ผลลัพธ์
- ผลที่ตำมมำ
สรุป ก่อนที่จะพูดอะไรออกไป ให้ดูอำรมณ์ในช่วงนั้นก่อนว่ำดีหรือไม่ ถ้ำไม่ดีให้หยุดก่อน แล้วค่อยพูด
ออกไป ถ้ำมองเห็นผลที่ตำมมำ จะกำหนดได้ว่ำจะทำอะไรต่อไป
กำรทำงำนร่วมกัน
- ฉัน/เธอ/คนอื่น คือไม่ว่ำทำอะไร มีผลต่อทุกคน
เช่น กำรป้อนเรื่องไม่ดีก็เป็นกำรที่เรำสิ่งไม่ดีไปกับเขำ กำรป้อนสิ่งที่ดีก็เป็นกำรใส่สิ่งที่ดีไปกับเขำ กำร
พูดถึงคนอื่นไม่ดีก็เสมือนกำรหลั่งสำรอดรินำลีนให้ตัวเอง แรก ๆ สนุกแต่จริง ๆ จะทุกข์เอง ถ้ำเรำเข้ำใจจะทำ
ให้อำรมณ์น้อยลงเลย สิ่งที่ทำคือต้องรู้จักผ่อน และทำควำมเข้ำใจมำกขึ้น กำรใส่รำกหรือควำมคิดบวกลงไป
ต้องใช้เวลำ อย่ำให้อำหำรในเรื่องที่ไม่ดี เช่นโกรธ ให้เปลี่ยนไปทำเรื่องอื่นแทน ให้หำยใจลึก ๆ ให้เข้ำใจทุก ๆ
กระบวนกำร
- เรื่องจริง หรือเหตุกำรณ์ = จินตนำกำร (เชื่อมำกพอ บ่อยมำกพอ)
สังเกตได้ว่ำคนสำเร็จส่วนใหญ่จะจินตนำกำรตอนเช้ำและก่อนนอน อยำกสำเร็จต้องเชื่อมำกพอ คิด
อย่ำงนั้น คิดอย่ำงไรได้อย่ำงนั้น
- อดีต – ปัจจุบัน – อนำคต
ให้สนใจเรื่องที่ต้องกำรจะเป็นแล้วจะมีสิ่งมำเกื้อหนุนคุณ
เรื่องในอดีตมีทั้งลบ และบวก
เรื่องในอนำคตมีทั้งลบ และบวก
- คิด – พูด – ทำ
ไม่ว่ำ คิด พูด ทำ ทุกสิ่งลงไปที่จิตใต้สำนึกหมดเลย
ถ้ำเรำไม่สำมำรถ Control คนอื่นได้ ให้เรำ Control ตนเองให้ได้ก่อน
กำรบริหำรจัดกำรอำรมณ์
อำรมณ์เปรียบเสมือนน้ำมันที่ทำให้รถไปต่อได้ และมีผลกระทบกับทุกคน
ดีอย่ำงไร ?
1. อยู่ได้ในทุกสถำนกำรณ์
2. ลดอัตรำเสี่ยงกำรเป็นโรคเรื้อรัง และติดเชื้อ
3. มีผลกระทบที่ยอดเยี่ยมกับคนรอบข้ำง
คิดบวก
- คิดแบบเข้ำใจไม่โลกสวยเกินไป
- กำรคิดบวกที่เกินพอดีคือกำรเพ้อ
- กำรคิดบวกเปรียบเสมือนกำรเติมพลังงำนให้ตัวเอง เป็นกำรสร้ำงควำมสมดุลให้ร่ำงกำย
จัดกำรอำรมณ์เชิงลบ

วิธีกำรเลือกจัดกำรอำรมณ์เชิงลบ อำทิ
1. ระบุ
2. ต้องทำอะไร (สร้ำงสรรค์)
3. เปลี่ยนที่สนใจ
4. ฉันได้เรียนรู้อะไร
5. ทำอย่ำงไรให้ดีขึ้น
6. ทำอะไรได้ตอนนี้

วิชาที่ 5 Learning Forum& Workshop
หัวข้อ การพัฒนาการทางานอย่างมีความสุขเพื่อการทางานที่ทรงประสิทธิภาพ
โดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดำรมภ์
อำจำรย์พิชญ์ภูรี จันทรกมล
ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์
การพัฒนาการทางานอย่างมีความสุขเพื่อการทางานที่ทรงประสิทธิภาพ
ในวันนี้อยำกให้สำรวจตัวเองว่ำมีควำมสุขในกำรทำงำนหรือไม่ หมำยถึงกำรไปสร้ำงควำมสุขให้กับองค์กร
ใครก็ตำมที่อยู่ในองค์กรมีควำมสุขแล้ว จะทำให้ Productivity เพิ่มขึ้น 20%
ปัจจัยทำงลบของฝ่ำยสนับสนุนถ้ำเกิดขึ้น เกิดขึ้นเพรำะอะไร ให้แยกระหว่ำงบุคคลและองค์กรให้ดี และมี
ข้อแนะนำลดปัจจัยทำงลบได้อย่ำงไร
Passion เป็นได้ทั้ง Dependent และ Independent Variable
ทั้งนี้ถ้ำ Passion เป็นตัวแปรตำม เรำต้องดูว่ำมีสิ่งอะไรที่ทำให้เกิด Passion เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งมำจำกคำว่ำ
Assignment
ทำงำนต้องทำงำนกับฝ่ำยสนับสนุนด้วยกันเอง กับอำจำรย์ และกับข้ำงนอก
Happy at Home กับ Happy at Work บำงครั้งเชื่อมโยงกัน
Passion คือตัวแปรที่กระทบ Happy at work
How to Develop Passion and Happiness Capital at Work
1. ก่อนทำอะไรให้ค้นหำตัวเองก่อนว่ำตัวเองอยู่ตรงไหนในกำรเรียนรู้ ต้องกำรอะไรในชีวิตแล้วไปสู่
ควำมเป็นเลิศ
2. รักงำนที่ทำอยู่และมีควำมคลั่งไคล้หรือไม่
3. ระวังปัญหำที่อยู่ในกับดักที่ต้องทำตำม
4. เรำต้องมีฝีมือในกำรทำสิ่งที่ชอบด้วย
5. อย่ำให้ทุนแห่งควำมสุขเป็นอะไรที่สลับซับซ้อนคือ Turn Complexity into Simplicity
6. เลือกประเด็นที่แตกต่ำง เป็นควำมจริง และตรงประเด็น
7. Happy at work กับ Happy in life ต้อง Compliment กัน
8. กำรทำสิ่งที่รัก และมีควำมสำมำรถส่งผลให้กำรทำงำนมีประสิทธิภำพ
9. แนวคิดต่ำง ๆ อำจต้องได้รับกำรทดสอบ วิเครำะห์หนังสือดี ๆ และนำไปสู่ในกำรสร้ำง
ประสิทธิภำพในกำรทำงำน
10. Passion ต้องมีควำมต่อเนื่อง ต่อเนื่อง และต่อเนื่อง
11. มีผลสะท้อนทำงบวก
12. ยกตัวอย่ำง ดร.จีระ มี Passion ในกำรสร้ำงทุนมนุษย์ของประเทศไทย ต้องมี Human Capital
ที่ดี Happiness at work เป็นสิ่งที่อยู่ข้ำงใน ดังนั้นทุกคนจึงต้องมีเป้ำหมำย
13. Passion คือส่วนหนึ่งของ Happiness Capital

ข้อสังเกต
1. กำรพูดเรื่องทุนแห่งควำมสุขต้องเน้น กำรนำไปปฏิบัติไม่ใช่นำมธรรม
2. ทุนแห่งควำมสุขต้อง Authentic คือเป็นของแท้ไม่ใช่จอมปลอม และอยู่อย่ำงยั่งยืน
3. Happiness Capital ไม่ใช่แนวคิดแบบก้อน ๆ จะต้องเน้นเปรียบเทียบจำก Happy มำเป็น Happier
หรือ เปรียบเทียบกับกลุ่มอื่น ๆ Relative Happiness Capital
4. ผมจะเน้นแค่ทุนทำงควำมสุข เพื่อทำงำนที่มีประสิทธิภำพของตัวเรำเอง และองค์กรก่อนไม่ได้เน้นเรื่อง
ครอบครัว หรือประเทศ แต่ก็จะเกี่ยวโยงกัน
ถ้ำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงที่บ้ำนกับที่ทำงำนขัดแย้งกัน จะทำให้กำรทำงำนไม่มีควำมสุข
5. วิธีกำรเรียน ไม่ใช่ตำรำเชิงจิตวิทยำ แต่ต้องเน้นควำมจริง 2 R’s คือ - Reality มองควำมจริง Relevance ตรงประเด็น
6. กำรมีทุนแห่งควำมสุข เป็นจุดเริ่มต้น คือ จำเป็น แต่เป็นสิ่งที่จะต้องไปเชื่อมโยงกับทุนอื่น ๆ เช่น มี
Heart (Happiness) ต้องมี Head ปัญญำ และต้องมี Execution ต้องทำให้สำเร็จคล้ำยกับทฤษฎี Fact หรือ
Feeling แต่กำรมี Happiness อย่ำงเดียวไม่พอ ต้องมี Strategy ต้องมี Data ด้วย จึงไปสู่ควำมสำเร็จ
7. กำรเรียนรู้เรื่องทุนแห่งควำมสุขมีควำมสำคัญ..ที่มหำวิทยำลัย Harvard เริ่มหลักสูตรนี้ เมื่อ 1998
ปัจจุบัน เด็ก Harvard ทั้งมหำวิทยำลัย กว่ำ 20 % ลงทะเบียนเรียน
ควรเน้นให้เด็กมีเป้ำหมำยและ Purpose ในกำรเรียน
Concept : ทุนแห่งความสุข
(1) แนวคิดทุนแห่งควำมสุข (Happiness Capital) เป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีทุนมนุษย์ (Human Capital)
8 K’s : ทฤษฎีทุน 8 ประเภทพื้นฐำนของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
Human Capital
ทุนมนุษย์
Intellectual Capital ทุนทำงปัญญำ
Ethical Capital
ทุนทำงจริยธรรม
Happiness Capital ทุนแห่งควำมสุข
Social Capital
ทุนทำงสังคม
Sustainability Capital ทุนแห่งควำมยั่งยืน
Digital Capital
ทุนทำง IT
Talented Capital
ทุนทำงควำมรู้ ทักษะ และทัศนคติ
5 K’s (ใหม่) : ทฤษฎีทุนใหม่ 5 ประกำรเพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในยุคโลกำภิวัตน์
Creativity Capital
ทุนแห่งกำรสร้ำงสรรค์
Knowledge Capital ทุนทำงควำมรู้
Innovation Capital ทุนทำงนวัตกรรม
Emotional Capital ทุนทำงอำรมณ์
Cultural Capital
ทุนทำงวัฒนธรรม
ในทฤษฎี 8K’s ของดร.จีระ Happiness Capital ได้มำจำกตัวเองที่ทำงำนมำก แต่ขำดควำมสุขในกำรทำงำน
จนกระทั่งช่วง 10 ปีที่แล้วจึงได้วิเครำะห์เรื่องทุนมนุษย์และทุนแห่ควำมสุขเป็นทุนที่สำคัญของทุกคน

(2) ต้องแยกให้ออกระหว่ำง “ทุนแห่งควำมสุข (Happiness Capital)” กับ “Happy Workplace” ซึ่งในกำร
สำรวจวรรณกรรม 95% เน้น Happy Workplace ซึ่งหมำยควำมว่ำ Unit of Analysis จะเป็นองค์กร คือ
CEO+HR สร้ำงบรรยำกำศในกำรทำงำนให้มีควำมสุข แต่ Happiness Capital คือ ส่วนบุคคล (Individual)
เกิดขึ้นเพรำะชอบงำน มีควำมสุขที่ได้ทำงำน
(3) เพื่อให้เกิด Outcome หรือ Impact ต่อองค์กร กำรมีทุนแห่งควำมสุข (Happiness Capital) เป็นส่วน
หนึ่งเท่ำนั้น ดังนั้น ผู้นำต้องทำให้เขำมีบรรยำกำศในกำรทำงำนแบบ Happy Workplace ด้วย ก็จะเกิดเป็น
“ทฤษฎีควำมสุขแบบ ++”
แต่ก็ยังมีสถำนกำรณ์แบบที่ 2 คือ มีทุนแห่งควำมสุข (Happiness Capital) ในกำรทำงำนแต่ไม่ใช่ Happy
Workplace เกิดเป็น “ทฤษฎีควำมสุขแบบ +-” ซึ่งก็จะทำให้ Impact ที่ได้น้อยลง
และสถำนกำรณ์แบบที่ 3 คือไม่มีทุนแห่งควำมสุข (Happiness Capital) ในกำรทำงำนแต่องค์กรพยำยำม
สร้ำง Happy Workplace เกิดเป็น “ทฤษฎีควำมสุขแบบ -+” ซึ่งก็ทำให้ Impact ที่ได้น้อยลงเช่นกัน
และสถำนกำรณ์แบบสุดท้ำยซึ่งแย่ที่สุด คือ ไม่มีทุนแห่งควำมสุข (Happiness Capital) ในกำรทำงำนและ
องค์กรก็ไม่สร้ำง Happy Workplace เกิดเป็น “ทฤษฎีควำมสุขแบบ --” ซึ่งก็ทำให้เกิด Impact ด้ำนลบ
มำกมำย
(4) ปัจจุบันมีกำรนำเอำแนวคิดของผมไปทำวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยมำกขึ้น โดยให้ Human Capital เป็นตัว
แปรตำม (Dependence Variable) ซึ่งต้องหำปัจจัยที่ทำให้ทุนแห่งควำมสุขสูงขึ้น เช่น ชอบงำนที่ทำ รู้
เป้ำหมำยของงำน รู้ควำมหมำยของงำน (ดูที่กฎ 11 ข้อของ ดร.จีระ)
ซึ่งถ้ำจะมีกำรวิจัยก็ต้องสำรวจ ทำ Questionnaires ขึ้นมำ
Happiness Capital (Dr. Chira Hongladarom’s Model)
1. สุขภำพทำงร่ำงกำยและจิตใจพร้อมไม่หักโหม (Healthy)
2. ชอบงำนที่ทำ (Passion)
3. รู้เป้ำหมำยของงำน (Purpose)
4. รู้ควำมหมำยของงำน (Meaning)
5. มีควำมสำมำรถที่จะทำให้งำนสำเร็จ (Capability)
6. เรียนรู้จำกงำนและลูกค้ำตลอดเวลำ (Learning)
7. เตรียมตัวให้พร้อม (Prepare)
8. ทำงำนเป็นทีม อย่ำทำงำนคนเดียว (Teamwork)
9. ทำหน้ำที่เป็นโค้ชให้แก่ทีมงำนและลูกทีม (Coaching)
10. ทำงำนที่ท้ำทำย (Challenge)
11. ทำงำนที่มีคุณค่ำ (Enrichment)

ดร.จีระได้เขียนแนวทำงกำรสร้ำงทุนแห่งควำมสุข (แสดง 2 ตำรำง)
ตำรำงหนึ่งเป็นวิธีคิดจำกประสบกำรณ์ของผมในช่วงเวลำกว่ำ 30 ปี และอีกตำรำงหนึ่งท่ำนได้
ปรับปรุงจำกแนวคิดของDr.Timothy Sharp นักจิตวิทยำชำวออสเตรเลียที่สนใจเรื่องควำมสุข หรือ
Happiness ผู้เขียนหนังสือ เรื่อง 100 Ways to Happiness. (A guide for busy people)
Happiness Capital (Sharp/Hongladarom’s Model)
1. ออกกำลังกำยสม่ำเสมอ
2. อย่ำแบกงำนที่หนักเกินไป
3. ศักยภำพในกำรถ่ำยทอดในงำน
4. ทำงำนในจุดแข็งของตัวเอง
5. มุ่งมั่นในงำน
6. ทำในสิ่งที่อยำกทำ ไม่ใช่เพรำะต้องทำ
7. อย่ำทำงำนเครียดและวิตกกังวล
8. บริหำรภำระงำนให้เหมำะกับตัวเอง
9. ใช้คำว่ำขอบคุณกับลูกน้องและเพื่อนร่วมงำน
10. สร้ำงบรรยำกำศในกำรทำงำนให้มีควำมสุขร่วมกัน
Concept ทุนแห่งความสุข
ส่วนงำนวิจัยอีกแนวหนึ่งก็จะทำให้ Happiness Capital เป็นตัวแปรอิสระ เพื่อวัด Outcome ขององค์กร
ซึ่งเทรนด์ล่ำสุด คือ กำรวัด 3 V ประกอบด้วย
 Value added
 Value Diversity
 Value Creation
ซึ่งในทำงสถิติสิ่งที่ยำกที่สุด คือ จะวัด Happiness Capital ได้อย่ำงไร? พบว่ำ ให้มีกำร Rank ออกมำเป็น
คะแนน 0 – 10 หรือ 0 – 5 แล้ว เอำค่ำเฉลี่ยขององค์กร หรือ ตัวบุคคลมำวิเครำะห์ Productivity ว่ำมี
ควำมสัมพันธ์ทำงสถิติหรือไม่ ?
ทฤษฎี HRDS เพื่อการสร้างทุนแห่งความสุขและการทางานร่วมกับผู้อื่น
 Happiness
 Sustainability
 Respect
 Dignity
ศ.ดร.จีระ ได้ไปอ่านหนังสือ Tal Ben-Shahar เขาทิ้งประเด็นไว้ดีมาก การทางานที่เน้นทุนแห่งความสุข
ไว้ 3 - 4 เรื่อง
 ทุนควำมสุข เกิดจำกงำนที่ทำใช้ศักยภำพของตัวเองอย่ำงเต็มที่
 Job/Career/Calling
 งำนที่ทำ อย่ำให้ทำเป็นท่อน ๆ ให้เข้ำใจ Process ตลอด

งำนที่ทำต้องมี Impact ต่อคนอื่น
และสุดท้ำย..กำรทำงำนอย่ำงมีควำมสุขต้องถำมตัวเองว่ำ เวลำทำงำนต้องกำรเน้นเรื่องอะไร?
กำรทำงำนอย่ำงมีควำมสุข คือ ต้อง Calling แปลว่ำ เรำทำเพรำะหัวใจเรำแสวงหำ เรำจะทำสุดฝีมือ ทิ้งมรดก
ที่ดีไว้ แต่แค่เป็น Job หรืออำชีพเรำก็จะไม่ประสบควำมสำเร็จ
ทุนแห่งควำมสุข คือ สิ่งที่มนุษย์แต่ละคนควรจะมี ถ้ำยังไม่มีก็จะไม่มีทุน ซึ่งต้องสร้ำงขึ้นมำ วันนี้เรำคงจะต้อง
มองไปอีก 2 เรื่อง คือ มีไปทำไม นอกจำกพูดกว้ำงว่ำ Happiness Capital สร้ำง Performance แค่นี้คงง่ำย
เกินไป
ศ.ดร.จีระ ได้ไปค้นหำ web ของคุณ Alexander Kjerulf ซึ่งมีตำแหน่งใหม่ CHO หรือ Chief Happiness
Officer ซึ่งก็เป็นตำแหน่งที่น่ำสนใจ ซึ่งเขียนหนังสือ Happy Hour is 9 to 5
คุณ Kjerulf เน้น 10 เรื่องว่ำ Happiness Capital ช่วยอะไรได้บ้ำง?


ประโยชน์ 10 ข้อของการมีทุนแห่งความสุข
1. ช่วยทำให้ทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ง่ำยและได้ผลสูงสุด
2. ทำให้ตัดสินใจได้ดีและรอบคอบ อันนี้จริง เพรำะถ้ำคน IQ สูงแต่เครียดมักจะผิดพลำดเรื่องกำรตัดสินใจ
3. ทำให้ตัวเองมี Creativity สูงขึ้น อันนี้ผมเห็นด้วย ผมชอบแนวคิดนี้ ถ้ำเรำไม่มีควำมสุขเรำก็คิดอะไรไม่ออก
แถมยังคิดแง่ลบด้วย
4. ทำให้เรำหำทำงออกแทนที่จะบ่นว่ำปัญหำยำกจัง
5. มองโลกในแง่ดี (Optimism)
6. มีพลัง (Energy) เพิ่มขึ้น
7. ทำให้กระตุ้น/Motivate and Inspired ได้ง่ำยกว่ำ
8. ไม่ค่อยจะป่วย..เป็นโน่นเป็นนี่บ่อย ๆ
9. สำมำรถเรียนรู้ได้เร็วและสนุก สร้ำง Learning Culture ได้ดีกว่ำคนที่ไม่มีควำมสุข
10. มีควำมมั่นใจว่ำจะกล้ำทำอะไรนอกกรอบได้มำกขึ้น โดยไม่ต้องกลัวว่ำจะมีควำมผิดพลำด อันนี้จริงเพรำะ
ถ้ำเรำมีควำมกลัว (Fear) เรำก็ไม่สำเร็จ ต้องมั่นใจว่ำกล้ำทำ
ล่ำสุด...ศ.ดร.จีระ ชอบหนังสือ เรื่อง How To Be Happy ของ Liggy Webb เปรียบเทียบกับตำรำงของ
ศ.ดร.จีระ
ทุนแห่งควำมสุข มี 5 ข้อที่สำคัญ คือ
 ต้องมีควำมมั่นใจในตัวเอง (Self Confidence)
 ทำงำนไป..แต่ก็พร้อมที่จะเรียนรู้ด้วย (Eager to learn from work)
 มีทัศนคติที่เน้นควำมกตัญญู (Gratitude) ต่อผู้ร่วมงำนและผู้บริหำร ต้องถำมว่ำฉันให้อะไรกับที่นี่บ้ำง
 สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงำน (Healthy Relations) อย่ำทำอะไรคนเดียว
 แนวทำง 5 K’s ของผม คือ ใช้ทุนทำงอำรมณ์ (Emotional Capital) เพื่อแก้ปัญหำ อย่ำใช้
ควำมเครียดแก้ปัญหำ
- ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสำยสนับสนุนกับอำจำรย์ต้องเต็มไปด้วยควำมเสมอภำค
- ต้องใช้ Mindfulness ต้องมีกำรควบคุมสติ กำรควบคุมสติได้ก็คืออำรมณ์

สุดท้าย
Happiness Workers จำเป็นจะต้องอยู่ในบรรยำกำศกำรบริหำรจัดกำรให้เกิดมูลค่ำเพิ่มสูงสุด
ดังนั้น ตัวละคร 3 กลุ่ม ต้องมีควำมสำมำรถและจะต้องทำงำนร่วมกันกลุ่มแรก คือ CEO – ต้องเป็นคนที่มี
ควำมสุขด้วยไม่ใช่เป็น “Unhappy CEO” ก็คงไม่มีใครอยำกทำงำนด้วย แต่มี “Happy CEO” ก็ไม่พอต้องมี
“Smart and Happy CEO” คือ รู้จักใช้ศักยภำพของเขำเหล่ำนั้นอย่ำงเต็มที่ เช่น
 มอบหมำยงำนที่เพิ่มควำมสุข (ท้ำทำย)
 ลดกำรขัดแย้งในองค์กร
 ดูแลวัฒนธรรมองค์กรให้ไปในทำงสร้ำงให้พนักงำนเป็นเลิศให้ได้
กลุ่มที่ 2 คือ HR นอกจำก Smart HR แล้วในองค์กรยังต้องมี Smart and Happy HR” บุคคลที่ทำงำน
กับ Happy People ในองค์กรก็ต้องรู้จัก “ทุนแห่งควำมสุข” ดี
กลุ่มสุดท้ำย คือ Line Managers หรือ Non-HR ก็คงจะต้องเน้นควำมสำมำรถในกำรบริหำรพนักงำนให้
เปลี่ยนจำก สุขน้อย เป็น สุขมำก” หรือ “มีควำมสุขแล้วได้สร้ำงมูลค่ำเพิ่มอย่ำงเต็มที่”
สรุป
คำว่ำ งำน หรือ Work ภำษำ Hebrew แปลว่ำ Slave คนไทยส่วนมำกจะเป็นทำสของงำน อย่ำให้
งำนมำกำหนดชะตำชีวิตเรำ เรำต้องกำหนดทำงเลือกของอนำคต
ทุกท่ำนยังมีอนำคตสดใสอยู่ขอให้กำลังใจ
อาจารย์พิชญ์ภูรี จันทรกมล
เรื่องทุนแห่งควำมสุข มีเรื่องทฤษฎี 3 วงกลม ประกอบด้วย
1. บริบทองค์กร
2. ศักยภำพบุคลำกร
3. แรงจูงใจ
ทั้ง 3 ส่วนต้องเชื่อมไปด้วยกัน บำงครั้งเรำต้องดูตัวเรำให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรด้วย 3
วงกลมอธิบำยได้จริง คือองค์กรดี แล้วเรำดีหรือไม่
1. ทำงำนเสร็จตำมเป้ำหมำยหรือไม่
2. ทำได้ตำมคุณภำพที่เหมำะสมหรือไม่
3. เครื่องมือที่ทำให้ทำงำนมีอะไรบ้ำง
- ทำงำนแล้วมียุทธศำสตร์คือ Direction
- เรียนรู้ยุทธศำสตร์ขององค์กรจะรู้ยุทธวิธี
- ต้องทำให้สอดคล้องกัน
- เรำต้องเร่ง Speed ในอัตรำที่เหมำะสม ทรำบว่ำเมื่อไหร่ต้องช้ำ เมื่อไหร่เร็ว และเมื่อไหร่ต้องแสดง
- ใช้อุปกรณ์เสริม
- ใช้คนเสริม และกำลังเสริม อย่ำประเมินคนผิด ใช้ให้ถูกคน
- ต้องมีเทคโนโลยีที่เหมำะสม
- มีควำมสุขกับที่บ้ำนและครอบครัว

สรุปคือ ถ้ำทั้ง 3 วงกลมทับซ้อนกันมำกเท่ำไหร่ องค์กรจะดีมำกขึ้น
กำรเรียนรู้ร่วมกันจะเหมือนเป็น Learning Community เรำต้องหำ Meaning ให้เจอว่ำทำเพื่อ
อะไร ให้เลือกทำในสิ่งที่เรำเก่ง ที่เรำดี เป้ำหมำยอะไร แล้ว Passion จะตำมมำ

วิชาที่ 6 Learning Forum & Workshop
หัวข้อ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษา
โดย อำจำรย์เอื้อมพร ปัญญำใส ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (CEO) ARIP Public Company Limited
ข้อมูลและระบบสารสนเทศ
ข้อมูล คือข้อเท็จจริงดิบ ๆ เป็นสิ่งที่มีคุณค่ำมำก ถ้ำข้อมูลที่เข้ำมำดีจะเก็บได้ถูกต้อง
สำรสนเทศคือ กำรนำข้อมูลมำประมวลผลเพื่อใช้ต่อยอด
ควำมรู้คือ กำรนำข้อมูลที่ใช้วิเครำะห์และสังเครำะห์ได้ เป็นกำรนำข้อมูลมำประมวลผล
ปัญญำ คือกำรประมวลผล
ทำงไอที ในกำรมองเรื่องกำรลงทุนสำรสนเทศ จะแบ่งประเภทลูกค้ำรำยใหญ่ รำยเล็ก รำยกลำง
Consumer ทั่วไป จะมองว่ำองค์กรใหญ่หรือไม่ใหญ่ บริษัทที่มีพนักงำนน้อย ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ไอทีในแบงค์ถือว่ำเป็นลูกค้ำรำยใหญ่ทั้งหมด
ประเภทของระบบสารสนเทศ (Information System)
EIS - รวบรวม วิเครำะห์ ประมวลผลสำรสนเทศ นำไปใช้ในกำรวำงกลยุทธ์ นโยบำย
DSS – ระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจของผู้บริหำร สำมำรถวิเครำะห์ทำงเลือกที่เป็นไปได้
- แบบจำลองเพื่อช่วยในกำรตัดสินใจ
MIS - ระบบสำรสนเทศที่สำมำรถสร้ำงสำรสนเทศที่ต้องกำรตำมหลักกำรด้ำนกำรจัดกำร คณิตศำสตร์ สถิติ
เพื่อมำจัดทำรำยงำนลักษณะต่ำง ๆ เพื่อกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำน
- ได้มำจำกฐำนข้อมูลต่ำง ๆ รวมทั้งจำก TPS
TPS – ระบบช่วยจัดเก็บ และประมวลผลข้อมูล (Data Processing) ที่เกิดจำกกำรทำธุรกรรม หรือกำร
ปฏิบัติงำนในแต่ละวันขององค์กร เช่น ระบบลงทะเบียน กำรออกใบเสร็จรับเงิน
ES – ระบบผู้เชี่ยวชำญ เลียนแบบวิธีกำรคิดและแก้ปัญหำจำกประสบกำรณ์ของผู้เชี่ยวชำญ
- บำงครั้งอำจใช้ร่วมกับเทคโนโลยี ปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligent : AI)
OAS – ระบบที่สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนในสำนักงำน เช่น อีเมล์ ประชุมทำงไกล กำรจัดทำเอกสำรต่ำง ๆ
เป็นตัวประเมินผลเพื่อตัดสินใจได้ เพื่อตัดสินใจและวำงแผนในอนำคตว่ำใน Area มีแผนต้องตัดสินใจมำกขึ้น
ข้อมูลสำรสนเทศจะให้ผู้บริหำรช่วยตัดสินใจได้
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
1. ขั้นตอนกำรทำงำน (Work Process)
จะมีกำรวิเครำะห์ Process ไหนที่เข้ำมำแทนที่
2. ข้อมูล
3. ฮำร์ดแวร์
4. ซอฟต์แวร์
5. บุคลำกร
6. เครือข่ำย

สารสนเทศที่ดี
1. มีควำมถูกต้อง
2. มีควำมครบถ้วนสมบูรณ์
3. มีควำมเชื่อถือได้
4. ตรงประเด็นตำมควำมต้องกำร
5. มีควำมง่ำย
6. มีควำมคุ้มค่ำ
7. มีควำมยืดหยุ่น
8. ตรวจสอบได้
คนที่สำมำรถใช้ IT สำรสนเทศได้เร็วทันคู่แข่งขันจะมีควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน
บทบาทของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ MIS
 กำหนดสำรสนเทศที่ต้องกำร (What) โดยพิจำรณำจำกลักษณะงำนหรือหน้ำที่ของหน่วยงำน
 พิจำรณำเวลำ (When) ที่ต้องใช้สำรสนเทศนั้น เพื่อที่จะกำหนดเวลำในกำรรวบรวมประมวล และจัด
ทำรำยงำนให้สอดคล้องกับเวลำที่ต้องกำร
 ทรำบว่ำจะหำสำรสนเทศได้ที่ไหน (Where) จะเป็นแหล่งข้อมูลจำกภำยในหน่วยงำนหรือ ภำยนอก
 เข้ำใจว่ำทำไม (Why) จึงต้องมีสำรสนเทศนั้น กำรเก็บข้อมูลโดยไม่ทรำบถึงเหตุผลและควำมจำเป็น
อำจนำไปสู่กำรเก็บข้อมูลผิดประเภท หรือกำรมีข้อมูลมำกเกินไปและไม่ได้นำมำใช้
 ทรำบว่ำผู้ใช้ (For whom) สำรสนเทศคือใคร เพื่อจะได้จัดทำรูปแบบในกำรนำเสนอให้เหมำะสม
 จะใช้เครื่องมืออะไร (How) ในกำรเก็บรวบรวม ประมวล รักษำสำรสนเทศ
 สำมำรถเข้ำใจควำมหมำยของสำรสนเทศที่หำมำได้
 สำมำรถดำเนินกำรหรือปฏิบัติงำนได้อย่ำงเหมำะสม โดยอำศัยกำรพิจำรณำจำกสำรสนเทศที่มีอยู่หรือ
ที่ได้มำ
 ใช้สำรสนเทศอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยและอย่ำงมีจริยธรรม
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
 ระบบบริหำรงำนทั่วไป
 ระบบงบประมำณ
 ระบบนักศึกษำ
 ระบบทะเบียน
 ระบบห้องสมุด
 ระบบบริหำรงำนบุคลำกร
 ระบบทะเบียนพัสดุ
 ระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
 ระบบสัญญำและเงินทุน
 ระบบศิษย์เก่ำ
ระบบที่มีอยู่นั้นมีควำมเหมำะสมแค่ไหน

Disruptive Technology
เทคโนโลยีเปลี่ยนวิธีกำรคิด วิธีกำรทำงำนทั้งหมด
Digital Economy
เปลี่ยนวิธีกำรทำงำนทั้งหมด เทคโนโลยีเข้ำมำมีผลหมด กำรปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยใช้ Digital เข้ำมำ
ช่วย
The Fourth Industrial Revolution
อำทิ รถยนต์ไร้คนขับ
Digital Transformation
1. Engage your customer สร้ำงควำมผูกพันลูกค้ำมำกขึ้น
2. Transform your products / Services นำ Digital มำเปลี่ยนวิธีกำรทำงำน
3. Empower your employees เลือก Digital ทำงำนให้เหมำะสม
4. Optimize your operationsเพิ่มศักยภำพ
จะเลือกอันไหนขึ้นอยู่กับว่ำอันไหนเป็นอุปสรรค หรือเป็นปัญหำที่อยำกแก้ไขก่อน ต้องเลือกกำร
Balance ในกำรนำ Digital มำใช้ และสิ่งที่สำคัญ
Technology Trend
• Cloud Computing กำรทำงำนร่วมกันของเซิร์ฟเวอร์จำนวนมำก
• Big Data and Analytics กำรใช้ข้อมูลขนำดใหญ่ในกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์
• Social Networking : Video/Streaminh/ Live Content
• Internet of Things (IoT) / M2M กำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
• Software Defined Networking
• Mobile Payment/ Cashless
• Cyber Security กำรพัฒนำระบบควำมปลอดภัยในโลกไซเบอร์
• AI/ Machine Learning
การร่วมแสดงความคิดเห็น
1. ปัจจุบันคนจะกลัวข้อมูลส่วนตัวไปสู่สำธำรณะได้ จะมีกำรป้องกันอะไรบ้ำง
ตอบ เรื่องส่วนบุคคล และควำมปลอดภัยของระบบในองค์กร
ส่วนบุคคล พยำยำมหลีกเลียง Public Wifi , กำรใช้ชีวิตประจำวันต้องมีนโยบำยที่ชัด ต้องมีเรื่อง
Security Policy
2. อุปสรรคกำรนำ IT มำใช้ในระบบรำชกำร
ตอบ ในมุมสำรสนเทศ สิ่งที่อยำกให้ดูแลคือเรื่องควำมมั่นคง ควำมปลอดภัย ซึ่งมีควำมสำคัญมำก
ต้องมีระบบชั้นในกำรปกป้องข้อมูล

3. ในวงกำรศึกษำจะมีรูปแบบใดบ้ำง กำรใช้ลำยเซ็นสแกนในระบบ IT เอกสำรสำคัญมีกำรปลอมแปลงได้
หรือไม่ และจะมีวิธีกำรแก้ไขอย่ำงไรได้บ้ำง กำรนำลำยเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เรื่องกำรเงินจำเป็นต้องใช้ Digital
Sign หรือไม่
ตอบ จะมีวิธีกำรทำแล้วนำมำใส่ ซึ่งในเมืองไทยจะมี Vendor ที่ทำได้ ซึ่ง Digital Sign อำจไม่ใช่
ลำยเซ็นเหมือนก็ได้ ส่วนใหญ่เป็นกำรส่ง Contract ระหว่ำงกัน
เรื่อง Digital Sign อำจไม่ต้อง Sign ก็ได้ ระบบที่ทำจะเรียกว่ำเป็นระบบ Workflow Process มี
คลังข้อมูลว่ำลูกค้ำแต่ละรำย อีเมลล์คนที่คุยกับเรำ ใบกำกับภำษีเป็นอย่ำงไร และมีกำรกำหนดวงเงินที่
Workflow ได้ถูกออกแบบไว้ว่ำใครจะอนุมัติในขั้นตอนไหน บำงครั้งอำจไม่มีลำยเซ็น แต่ได้รับอนุมัติ
4. กำรเก็บข้อมูลที่มีฐำนขนำดใหญ่ใช้วิธีกำรอย่ำงไร และข้อจำกัดของกำรใช้ Cloud และกำรควบคุม
ตอบ มี Data Center ที่เป็นตัว Server ขนำดใหญ่ แล้วใช้วิธีกำร Rotate กัน ใช้ Big Data ในกำร
จัดกำรข้อมูล
Cloud มี 2 แบบ คือ แบบ Public และ Private มีเรื่อง Certificate ในองค์กรที่จะ Move บำงอย่ำง
ขึ้น Cloud ต้องมีบำงอย่ำงที่เป็น Private Cloud ไม่สำมำรถเป็น Public Cloud ทั้งหมด เนื่องจำกไม่รู้ว่ำ
Data Center อยู่ที่ใคร กฎของแบงค์ชำติต้องบอกได้ว่ำข้อมูลเก็บที่ไหน แต่ละแบงค์ต้องทำเป็น Private
Cloud แต่ส่วนใหญ่ Data Center ไม่ใกล้ประเทศไทย ใกล้สุดคือสิงคโปร์
5. มีกระบวนกำรในกำรพัฒนำคนให้ยอมรับในเรื่องควำมปลอดภัยได้อย่ำงไร
ตอบ ยกตัวอย่ำงเว็บไซด์ที่ถูกเจำะเป็นอันดับ 1 คือ FBI คือมีควำมพยำยำมทั้งสำเร็จและไม่สำเร็จ
ตัวรับประกันอำจไม่มี แต่สิ่งที่ทำได้ต้องมีวินัย ในกำรควบคุมและจัดกำร เช่น ตัวไวรัส Wanna Cries ที่
ต้องกำรแฮกซ์ข้อมูล บุคลำกรต้องมีควำมรู้ และคนที่อยู่ในตำแหน่งต้องมี Security ในกำรล็อกข้อมูล

วิชาที่ 7
หัวข้อ การพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรม และกรณีศึกษาของการพัฒนานวัตกรรมของงานสายสนับสนุน
โดย ดร.พยัต วุฒิรงค์ ผู้อำนวยกำรสถำบันพัฒนำนวัตกรรมแห่งเอเชีย
ทาอย่างไรให้ที่นี่เป็นองค์กรนวัตกรรมได้
กำรนำเอำงำนวิจัยทั้งหมดในมหำวิทยำลัยที่ขึ้นหิ้งซึ่งมีประมำณ 90 % ออกมำสู่เชิงอุตสำหกรรมให้ได้
โลกปัจจุบัน : นวัตกรรมคืออะไร และไม่ทาได้หรือไม่
Innovation + Management
เกิดจำก Value + New + Implementation
เกิดจำก New Trend + VUCA World
VUCA World (Volatile , Uncertain, Complex, Ambiguous) หมำยถึง รูปที่ถ่ำยหรือตัวจริงไม่
เหมือนกัน สิ่งที่พูดไม่ใช่สิ่งที่เป็น แล้วเปลี่ยนใจได้ง่ำย
สิ่งที่เรำต้องทำ มี 3 อย่ำง คือ
1. Value – เรำมีคุณค่ำอะไรที่ทำให้เขำเลือกเรำ
ยกตัวอย่ำงที่
ม.ศรีปทุม ดึงคนที่เป็นผู้บริหำรมำเรียน Short Course ได้เขียนหลักสูตร โดยเชิญเจ้ำของนำมปำกกำหนุ่ม
เมืองจันท์ ที่เขียนหนังสือ ฟำสต์ฟู้ดธุรกิจ ร่วมกับผู้บริหำรจำก DTAC
ม.หอกำรค้ำ จับกับสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย จับมือกับต่ำงประเทศ จัดหลักสูตรแปลก ๆ ดึงผู้บริหำร
ของสภำหอกำรค้ำเรียนทั้งหมด
ม.กรุงเทพ ดึงประเด็นที่เรียนที่สำมำรถทำทุกอย่ำงได้
ม.รังสิต ดึงประเด็นที่จบจำก ม.รังสิตต้องทำงำนได้จริง เขียน Business Plan คือ เด็กที่จบมำต้องขำยของได้
ไปดีลกับ Future Park รังสิต ให้ขำยของได้
2. New – Value คุณค่ำที่ทำนั้นใหม่หรือไม่
ภำพรวมขององค์กรมีอะไรที่แตกต่ำง
New Trend คือ นักศึกษำหรือ คนจะเป็นแบบนั้น มีกำรดึงคนจำกมหำวิทยำลัยนี้ มำมหำวิทยำลัยนี้
3. Implement คุณค่ำที่แตกต่ำงและใหม่สำมำรถ Implement ได้จริงหรือไม่
กำรทำ Value หรือ New ต้อง Implement ให้ได้ ต้องสำมำรถ Commit ได้ว่ำจะImplement
อะไร
ในโลกปัจจุบันสำมำรถมีกำรเขียนข้อมูลและฟ้องร้องได้ เด็กสำมำรถ Complain ได้ สิ่งที่เด็กสมัยนี้
ต้องกำรคือ ออกไปแล้วทำงำนได้
สิ่งที่ได้จำกกำรเรียนกำรสอน คือ ได้ทำงำนอะไร สิ่งที่ต้องกำรได้จำก Support คือ ได้ตำมควำม
คำดหวังของเขำคือเร็ว และทันที สำมำรถ Approve ได้เลย มหำวิทยำลัยไม่ต้องหน่วยงำนกำรเรียนกำรสอน

อย่ำงเดียว เพรำะปัจจุบันควำมรู้ในอินเตอร์เน็ตมำกกว่ำอำจำรย์แล้ว แต่ที่อยำกเจออำจำรย์เพรำะต้องกำร
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์
สรุป กำรเรียนกำรสอนต้องเปลี่ยนไป กำรสนับสนุนต้องเปลี่ยนไป
Game Changing
ตัวอย่ำงที่ 1 กำรเปลี่ยนแปลงของสำยกำรบิน Low Cost เกิดขี้นจำกแนวคิดของ Air Asia ที่บอกว่ำใคร ๆ ก็
บินได้
ถ้ำจะทำให้รำคำเครื่องบินลดลง สิ่งที่ทำมี 2 ด้ำนคือ 1. ทำให้รำยได้เพิ่มขึ้น ซึ่งกำรลดรำคำอำจทำให้
รำยได้ลดลง 2. กำรลดรำคำ โดยปรับกระบวนกำรภำยในทั้งหมดให้ลดต้นทุนให้ได้ เช่น เวลำที่จอดเครื่องบิน
เสียค่ำ Land เยอะ ดังนั้น ต้องขนคน ขนอำหำร เติมน้ำมันให้เร็ว หมำยถึงต้องปรับกระบวนกำร Support
ทั้งหมด ดังนั้นจึงปรับคือ ถ้ำไม่ให้ขนของแล้วตัดรำคำลง จะยอมหรือไม่
มหำวิทยำลัยในอนำคตจะเป็นอย่ำงไร จะแตกต่ำงจำกหน่วยงำนอื่นได้อย่ำงไร ทำไมบำงหน่วยงำน
Support คนชมและแตกต่ำงกัน เนื่องจำกวิธีคิดของกำรบริหำรแตกต่ำงกัน แต่ยังอยู่ในระเบียบ หมำยถึง
นวัตกรรมถูกแพร่ไปในทุกที่ที่ทำได้
สรุปคือ หน่วยงำนเรำจะทำอะไร ทำอย่ำงไรให้ระบบ Support ทำงำนเร็วขึ้น ดีขึ้น แล้วคน Happy
มำกขึ้น ไม่ใช่ทำซ้ำแล้วไม่จบ
1. มีเป้ำหมำยชัดเจนว่ำองค์กรต้องกำรอะไร แบบไหน
2. ปรับกระบวนกำรภำยใน มี 2 ส่วน คือ 1. ทำให้รำยได้เพิ่มขึ้น 2. มีควำมท้ำทำยต้องปรับ
กระบวนกำรทั้งหมดให้คนมีประสิทธิภำพ
ตัวอย่ำงที่ 2 เรื่องมือถือ
ในอนำคต เรื่องอินเตอร์เน็ตในมหำวิทยำลัยเป็นสิ่งสำคัญ กำรเรียนกำรสอนทั้งหมดจะเป็นเทคโนโลยี
ยกตัวอย่ำง ไปรษณีย์ไทย มีโฆษณำจำก Line man คือ ถ้ำมีคนส่งของทำงไปรษณีย์ ถ้ำไม่เกิน 5 กล่องจะมำ
รับ และส่งให้ คิดค่ำใช้จ่ำยประมำณหนึ่ง เป็นระบบที่มีคนมำรับแต่ค่ำใช้จ่ำยเท่ำเดิม
ไปรษณีย์ไทยได้ตั้งเครื่องอัตโนมัติโดยกำรให้พิมพ์ชื่อที่อยู่ผู้รับ เพื่อใช้ในกำรรับของที่ไม่สำมำรถไปได้
กับเครื่องบินได้ แต่ต้องกำรส่งคืน
สรุปคือ เทคโนโลยีเกิดขึ้นได้ทุกอย่ำง แต่ที่สำคัญคือวิธีคิดที่ทำให้เกิด
Total Innovation Management
นวัตกรรมไม่ใช่เรื่อง R&D หรือกำรวิจัยและพัฒนำ ไม่ใช่เรื่องของสินค้ำ ผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งที่จับต้องได้
เท่ำนั้น แต่เป็นเรื่องที่ถูกใส่ในลมหำยใจของทุกคนที่ทุกคนต้องมีในทุกระดับของมหำวิทยำลัย เป็นสิ่งที่อยู่ใน
ทุกที่
ต้องทำนวัตกรรมองค์กรให้เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์ ต้องไม่ทำให้เกิดกำรแทงข้ำงหลังกัน
นวัตกรรมที่ทำให้คนใช้ได้คือต้องทำให้ทุกคนใช้ได้และง่ำยที่สุด ใครก็ทำได้
บำงที่อำจเป็นบริกำรที่เหนือควำมคำดหวัง
สรุปคือ นวัตกรรมคือกำรสร้ำงคุณค่ำ (Value) คืออะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณมีควำมพอใจ มีควำมสุข ซึ่ง
เมื่อ Add Value ให้จะดีมำก เป็นสินค้ำ บริกำร หรือเป็นวิธีกำรบริหำรจัดกำร อะไรก็ได้ไม่ใช่สินค้ำอย่ำงเดียว
เป็น New Organization หรือ New in the World ก็ได้ เป็นสิ่งใหม่ และนำไป Implement ได้

ตัวอย่ำงที่ 3 IKEA ปรับรำคำสินค้ำลงเฉลี่ย 2-3 % ทุกปีมำตั้งแต่ปี 2000 ซึ่งทำให้กำรจัดกำรขำยมี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
ยิ่งระบบจัดกำรสั้นเท่ำไหร่ทำให้ทุกอย่ำงดีขึ้นเท่ำนั้น
วิธีการสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม
องค์กรแห่งนวัตกรรม - นวัตกรรมต้องเริ่มจำกผู้นำ โดยผู้นำต้องมีควำมจริงจังให้เกิดกำรผลักดันใน
องค์กร เป็นปัจจัยสำคัญให้เกิดนวัตกรรมกำรแข่งขัน ต้องทำตัวเป็นตัวอย่ำง รวมถึงกระจำยอำนำจสู่พนักงำน
และถ่ำยทอดแนวทำงที่ชัดเจน ผ่ำนกลยุทธ์องค์กรให้เหมำะสมต่อกำรถ่ำยทอดนวัตกรรม เพื่อมุ่งสู่กำรเป็น
องค์กรนวัตกรรมที่สำมำรถสร้ำงควำมเป็นเลิศให้องค์กร
1. Leadership เป็นผู้นำที่อยู่ในทุกระดับ
2. กลยุทธ์
3. Knowledge
4. People
กำรทำนวัตกรรมถ้ำจะทำทั้งองค์กร
Leadership กับ Culture
ผู้บริหำรต้องเป็น Open Communication องค์กรนวัตกรรมต้องมีควำมท้ำทำย โต้ตอบ ให้อำนำจใน
กำรคิด ให้เขำทำ มีควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้
Knowledge ประกอบด้วย Management of Knowledge , Benchmarking
เทคโนโลยี งบประมำณ เวลำในกำรคิดนวัตกรรม
People คนต้องเป็น Cross Function ต้องเป็น Co-Working Space เช่นในห้องสมุดจะมีเทคโนโลยี
มำใช้
Well Being and Happiness
Process ต้องรู้ว่ำลูกค้ำต้องกำรอะไร ผู้ใช้บริกำรคืออะไร ลูกค้ำมี 2 ประเภท คือลูกค้ำทั่วไป และ
ลูกค้ำที่เป็นหน่วยงำน
Result ผลลัพธ์เป็นอย่ำงไร
วิธีการ
1. Kaizen เป็นจุดเริ่มต้นนวัตกรรม เป็น Continuous Improvement คือ กำรทำงำนให้สนุก มี
ควำมสุขมีควำมพึงพอใจ มีคุณภำพ
หลักกำรคือ เลิก ลด เปลี่ยน
1. เลิก สิ่งที่ไม่จำเป็น ที่คนไม่ต้องกำรอีกแล้ว
2. ลด อะไรที่ทำซ้ำ ให้ลดให้หมด ตรวจสอบซ้ำให้ลด กำรลอกข้อควำมเดิมหรือเขียนใหม่หลำยครั้ง
3. เปลี่ยน เปลี่ยนขั้นตอนกำรทำงำนให้สั้นลง เปลี่ยนให้คนมองเห็นมำกขึ้น เปลี่ยนวิธีกำรเตรียมงำน
ให้เร็วขึ้น เปลี่ยนขนำด เปลี่ยนวัตถุดิบ วัสดุที่ดีขึ้น

การปรับใช้และการพัฒนา ม.ทักษิณเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
ตัวอย่ำง แต่ละหน่วยงำนได้ทำกำรนำเสนอกำรลดรอบกำรใช้บริกำรที่นำเสนอให้อธิกำรบดี
กำรเปลี่ยนองค์กรของเรำ ต้องดูตั้งแต่ ค่ำนิยม แบรนด์เป็นอย่ำงไร ในองค์กรมีหลำยอย่ำง ตั้งแต่ R&D
,Innovation เรำต้องทำทั้งหมดให้เป็นนวัตกรรม
เงื่อนไข 8 สร้างสรรค์ ม.ทักษิณสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม
1. ผู้นำสร้ำงสรรค์
2. วัฒนธรรมสร้ำงสรรค์
3. กลยุทธ์สร้ำงสรรค์
4. ควำมรู้สร้ำงสรรค์
5. คนสร้ำงสรรค์
6. เข้ำใจลูกค้ำสร้ำงสรรค์ – ให้สังเกตว่ำอะไรที่เรำโดนว่ำมำก ๆ จะนำไปสู่นวัตกรรม
7. กระบวนกำรสร้ำงสรรค์
8. ผลลัพธ์สร้ำงสรรค์
โดยใช้หลักกำรของไคเซ็น คือ เลิก ลด เปลี่ยน
อาจารย์พิชญ์ภูรี จันทรกมล
วันนี้เริ่มจำกนักปฏิบัติ นักบริหำรจัดกำร เริ่มจำกข้อมูล จำกควำมจริง ซึ่งเป็นทิศทำงหนึ่งที่ทำให้ทุก
คนทึ่งในกำรแสดงควำมคิดเห็น ปัญหำคืออะไร เรำอยำกสร้ำง Solution ใหม่ ๆ แม้ไม่ว้ำวแต่ก็คิดได้ เมื่อคิด
มำ ก็ให้หำคนช่วยทำ
กำรสร้ำง Innovation ไม่ง่ำย ต้องเกิดกำรล้มเหลว เรียนรู้ และไม่จำเป็นต้องใช้ช่องเดียว
นวัตกรรมเกิดจำก 1. ไม่เคยมีมำก่อน 2. ของดีมีอยู่มำปรับใหม่ 3. เป็นคุณประโยชน์ ไม่ทำงเศรษฐกิจ
ก็สังคม และใคร ๆ ก็สร้ำงนวัตกรรมได้ สำคัญที่สุดคือกำรลงมือทำและก้ำวข้ำมอุปสรรค ต้องเรียนรู้จำกควำม
ล้มเหลวและหำทำงออก

วิชาที่ 8 Learning Forum
หัวข้อ การพัฒนาทุนทางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
โดย อำจำรย์ดนัย จันทร์เจ้ำฉำย
สิ่งที่ทางานอย่างมีความสุข
กำรทำงำนอย่ำงมีควำมสุขและประสบควำมสำเร็จมีควำมเหมือนกัน ให้เริ่มต้นด้วย Start with the
end in mind ให้เริ่มด้วยจุดจบว่ำต้องกำรเห็นอะไร จะไปไหน สิ่งที่เรำจะหยิบยื่นให้สังคมเป็นอย่ำงไร สุดท้ำย
ต้องกำรอะไร ต้องมี Purpose Passion and Meaning
ทุกคนพ้นทุกข์ได้ด้วยควำมเพียร
Purpose Passion and Meaning ต่างกันอย่างไร
ถ้ำเรำมีเป้ำหมำยชัดเจน มีพลังที่ออกมำจำกข้ำงในคือ Inner จะไม่มีวันดับ ส่วน Meaning หมำยถึง
ควำมหมำยที่แท้จริงว่ำชีวิตเรำต้องกำรอะไร ดังนั้นถ้ำเรำเริ่มต้นด้วย Start with the end in mind จะรู้ได้ว่ำ
เรำเริ่มต้นด้วยอะไร
ผู้นา
ผู้นำในโลกมำจำก 2 ประเภทหลัก ๆ 1. ผู้นำโดยตำแหน่งหน้ำที่ ที่มีสิทธิให้คุณ ให้โทษ 2. ผู้นำโดย
ธรรมชำติ
โลกโหยหาผู้นาที่สร้างแรงบันดาลใจและมีความกล้า
1. ผู้นำที่สร้ำงแรงบันดำลใจ ไม่มีตำแหน่งหน้ำที่เลย แต่คนทำตำม ได้แก่ ในหลวงรัชกำลที่ 9 สิ่งที่
พระองค์ท่ำนทำมี 4,000 โครงกำร แล้วคนเดินตำม ผู้นำศำสนำต่ำง ๆ อำทิ มหำตมะ คำนธี สิ่งที่ทำสำเร็จ
คือปลดแอกอินเดียจำกกำรเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ ในปัจจุบันโลกพยำยำมโหยหำผู้นำแบบนี้มำก
2. ผู้นำที่มีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม – นอกจำกผู้นำที่เป็นคนดี คนเก่ง สิ่งที่ต้องกำรคือผู้นำที่มี
ควำมกล้ำ เรำต้องโหยหำคนที่มีควำมกล้ำทำงจริยธรรม
“ความกล้าหาญทางจริยธรรม คือยอดแห่งความกล้าหาญ” – พุทธทาส ภิกขุสิ่งที่ไม่กล้ำมำจำกวัฒนธรรมของเรำ คือ
1. วัฒนธรรมที่เก็บกด ปกปิดควำมรู้สึก ควำมจริง เป็นสังคมที่ไม่ค่อยสื่อสำรแบบตรง ๆ (ควำม
คิดเห็นเพิ่มเติมในห้อง...มำจำกกำรเลี้ยงดู สั่งสอน ที่ไม่กล้ำแสดงควำมคิดเห็นหรือแสดงแนวคิดของตัวเอง)
2. กลัวแปลกแยก สังคมในปัจจุบันจะให้ควำมสำคัญกับคนเก่งมำกกว่ำคนดี มำจำกสังคมอุปถัมภ์ของ
เรำคือ พวกพ้อง ที่จะมีกำรปกป้องกันเอง เรำเป็นสังคมที่ติดกำรให้คุณค่ำที่เปลือก มำกกว่ำคุณค่ำภำยใน ไม่
เคยสงสัยว่ำได้เงินมำอย่ำงไร ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของสังคมเรำที่เรำต้องเปลี่ยนแปลง
สิ่งใดหรืออะไรก็ตำมที่ทำแล้วเรำไม่กล้ำบอกคนอื่นได้ เรียกสิ่งนั้นว่ำถูกหรือผิด
3. เสียสละ – วันนี้สิ่งที่ตอ้ งกำรอย่ำงมำกคือผู้นำที่เสียสละที่เป็น Role Model จริง ๆ
หลักในการทางาน
- ใครก็ตำมที่อยู่ในองค์กรมำมำก ๆ แสดงว่ำเขำไว้ใจเรำมำก
- ทำตัวให้มีประโยชน์กับผู้อื่น

วันแรกที่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เข้ำไปถวำยงำน ประโยคแรกที่ ในหลวงรัชกำลที่ 9 ตรัสไว้คือ ทำงำน
กับฉัน ฉันไม่มีอะไร นอกจำกควำมสุขร่วมกันในกำรทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น
- มี Idol แล้วต้องมี I do
ให้ค้นหาเสียงภายใน และเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นค้นหาเสียงของตน
เสียงภำยในคือ Purpose , Passion , Meaning
- กำรหำเสียงภำยในให้เจอ แล้วเรำจะมีควำมสุข ตรำบใดที่เรำยังไม่มีเสียงภำยในเรำยังไม่มีควำมสุข
- สิ่งที่ทุกคนต้องถำมตัวเองคือ เกิดมำทำไม?
- คนที่ประสบควำมสำเร็จ มี Purpose Passion and Meaning ชีวิตที่มีควำมหมำยคือไม่ได้ทำ
ประโยชน์ให้แก่ตัวเอง แต่ทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น
ทุกคนเกิดมำมีควำมฝัน แต่ไม่เคยเดินตำมควำมฝันของตนเอง ทุกคนต้องตำย แต่ถ้ำเรำไม่ Start with
the end in mind เรำจะไม่มีค่ำ ทุกอย่ำงมำเร็ว และไปเร็ว ดังนั้นทุกคนต้องหำเสียงตัวเองให้เจอ
คนไทยเป็นประเทศที่มีควำมรู้แต่ไม่ปฏิบัติ ผลิตบัณฑิตสูงอันดับต้นของเอเชีย
- ควำมรู้ไม่ใช่ของจริง
- กำรพัฒนำทุนทำงคุณธรรม จริยธรรม คือกำรปฏิบัติ
คำนึงที่ทำให้ญี่ปุ่นขึ้นอันดับโลกได้ สำมำรถเป็นเลิศในทุกอย่ำงคือ
- วินัย
- ชำตินิยม
- รับผิดชอบต่อสังคม
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดและทำให้เป็นเลิศคือ เขำทำอะไรเขำจะทำดีที่สุด ใส่ใจที่สุด ไม่ทำอะไรชุ่ย ๆ
เด็ดขำด และไม่เคยทิ้งรำกเหง้ำของตัวเอง
สิงคโปร์ ที่ทำให้เป็นเลิศคือ
- ทุกจบกำรประชุมทุกครั้ง ประโยคที่หลุดออกมำในทุกกำรประชุมคือ สิงคโปร์ต้องไม่แพ้
โลกเปลี่ยนไทยปรับ
ไทยแลนด์ 4.0 คืออะไร ระบบกำรศึกษำ สำยสนับสนุนต้องเปลี่ยน ในวันนี้จะมีอำชีพหลำยอำชีพ
หำยไปหมดเลย
ทำไมเรำต้องพูด 4.0 แล้วให้เชื่อมกับคุณธรรม 4.0
อาชีพที่หายไป
เช่น ไปรษณีย์ อุปกรณ์ที่หำยไป เพจเจอร์ Call Center ตำรวจ ออกแบบ กรำฟฟิค
4.0 สิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนคือ
1. นวัตกรรม
2. เทคโนโลยี
มีอุตสำหกรรม 10 เป้ำหมำยที่มหำวิทยำลัยต้องผลิตบุคลำกรไปอยู่ตรงนั้น ยุคสมัยใหม่จะเป็นยุค
Paperless

คุณธรรม 4.0
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ว่ำด้วยเรื่องคุณธรรม 4 ประกำร
การร่วมแสดงความคิดเห็น
1. ควำมซื่อสัตย์
2. รับผิดชอบในหน้ำที่
3. อดทน มีวินัย
4. เสียสละ
5. รับผิดชอบ
การเรียนรู้ 4 อย่างเพื่อตอบเป้าหมาย
1. เรียนรู้อย่ำงมีเป้ำหมำย
- เรียนเพื่อตอบโจทย์เฉพำะบุคคลเป็น Personal Life Learning
2. เรียนรู้อย่ำงสร้ำงสรรค์
- เน้นกำรใช้ควำมคิด กระตือรือร้นสิ่งใหม่ ๆ
- กำรเรียนนอกห้องเรียน นอกระบบ ชี้แนะ เป็น Facilitator มี Learn Relearn , Unlearn (ไม่ยึด
ติดควำมรู้เดิม)
3. เรียนรู้เพื่อส่วนรวม
- เน้นกลุ่มจิตสำธำรณะรับผิดชอบต่อสังคม เป็นกำรเรียนรู้แบบรังสรรค์ร่วม ใช้ควำมรู้ร่วมกัน เป็นกำร
เรียนแบบ Open and Share Learning
4. เรียนรู้เพื่อนำไปสู่กำรปฏิบัติ
- เรียนจำกทฤษฎี เน้นกำรฟังบรรยำย เน้นกำรวิเครำะห์และแก้ไขจริง เป็น Problem Based
Learning
- สำเร็จโดยกำรวัดผล Learning
คุณธรรม 4 ประการ
1. พอเพียง
2. มีวินัย
3. สุจริต
4. จิตอำสำ
คนไทย 4.0
1. ปัญญำเฉียบแหลม
2. ทักษะเห็นผล
3. สุขภำพแข็งแรง
4. Head Hand Health Heart

สังคมไทย 4.0
1. มีควำมสุข
2. มีควำมหวัง
3. สมำนฉันท์
“The World is driven by Inspiration”
ความดี 9 Module
1. อบรม
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้ำงสมรรถนะ
2. ค้นหำต้นทุนควำมจริงขององค์กร
- หำจุดแข็งให้เจอ แล้วจุดดีที่จะพัฒนำขึ้นคืออะไร
3. ตั้งเป้ำหมำยกำรเปลี่ยนแปลง
- คุณธรรม 4 ประกำรข้อไหนที่ถูกต้อง และจับต้องได้
- วัฒนธรรมขององค์กรเรำ
4. ออกแบบวิธีกำรดำเนินงำนร่วมกัน
- ใครรับผิดชอบ ดำเนินกำรอย่ำงไร
5. กำรลงมือปฏิบัติ
- ลงมือทำ รู้เท่ำทันอำรมณ์
6. จัดกระบวนกำรเรียนรู้
- เรื่องใดที่ให้ควำมสำคัญต้องให้เวลำกับมัน
7. ชื่นชมยกย่อง
- สังคมไทยยังขำดมุฑิตำจิต คือชื่นชมให้กำลังใจกัน
8. สร้ำงระบบประเมินผล
- กำรประเมินผลงำนประจำปีให้นำไปอยู่ใน KPI คือมีคุณธรรม 4 ประกำรคืออะไร
9. สร้ำงเครือข่ำยคุณธรรม
- เชื่อมโยงกับหน่วยงำนอื่น ๆ ร่วมกัน
การร่วมแสดงความคิดเห็น
1. ปัจจุบัน มองเรื่องมูลค่ำกับคุณค่ำคือต้องกำรสร้ำงคุณค่ำมำกขึ้นให้นำหน้ำมูลค่ำ แต่ปัจจุบันเรำต้องใช้มูลค่ำ
ในกำรดำเนินงำน ในกรณีนี้ผู้บริหำรควรตัดสินใจบนฐำนอะไร ไม่มีเงินแล้วจะทำอะไร ถังแตกจะทำอะไร แล้ว
เรำจะดำรงคุณค่ำไว้มำกน้อยแค่ไหน
ตอบ มีควำมจำเป็นที่จะทำอะไรก็ตำมต้องมีกำรตั้งงบประมำณขึ้นมำ แต่อย่ำให้น้ำหนักตรงนั้นมำก
เกินไป เพรำะงำนที่มีผลกระทบต่อประเทศจริง ๆ อำจไม่จำเป็นต้องมีงบประมำณเลย
ทุกอย่ำงสำมำรถเกิดขึ้นได้จริง ๆ ถ้ำเรำตั้งใจจริง ๆ แต่ต้องทำให้เป็นวัฒนธรรมขึ้นมำให้ได้
กำรสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม บำงครั้งอำจไม่ต้องใช้งบประมำณเลยก็ได้เช่น สมำทำนศีลตอนเช้ำ สวด
มนต์ตอนเย็นทุกวัน เคำรพธงชำติ สิ่งที่สร้ำงนี้คือกำรสร้ำงวินัย หรือแม้แต่กำรยืนตรงเคำรพธงชำติยังมีกำรมำ
ดูงำน เป็นลักษณะกำรสร้ำงวัฒนธรรม ที่เกิดควำมสำมัคคี สมัครใจ วัดเชิงปริมำณ และคุณภำพ

2. กำรปลูกฝังเยำวชนเรื่องคอรัปชั่น เป็นห่วงในอนำคตคือ เรำเป็นเพียงฟันเฟืองเล็ก ๆ ของประเทศของ
องค์กร เรำจะช่วยแก้ปัญหำอะไรบ้ำง
ตอบ สิ่งที่ทำส่งผลต่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือ นักกำรเมืองที่โกงกินจะส่งผล 7 ชั่วอำยุ แต่ไม่ใช่ทำครั้ง
เดียวจะชนะ ต้องทำต่อเนื่องเรื่อย ๆ
ตัวเรำในองค์กรต้องหันมำดูว่ำสิ่งใดที่เรำอยำกเปลี่ยนแปลง เช่นควำมซื่อสัตย์สุจริต ระบบกำรศึกษำมี
หรือไม่ คำตอบคือมีมำก รวมถึงอำจำรย์ ผู้บริหำรกำรศึกษำ ซึ่งเป็นกันหลำยที่แม้ว่ำเป็นสถำบันชั้นนำของ
ประเทศ ขึ้นอยู่กับว่ำกฎหมำยของประเทศศักดิ์สิทธิ์แค่ไหน ต้องกลับเข้ำมำนั่งคุยกันแล้วดูว่ำอะไรคือปัญหำ
เรื่องนี้ มีตรงไหนบ้ำง ต้อง Identify ระบุในสิ่งที่เป็นระเบียบ และทุกคนมำช่วยกัน
3. ในคุณธรรม 4.0 เรื่องจิตอำสำเป็นเรื่องที่สังคมขำด เรื่องกำรศึกษำเสมือนเป็นปลำยทำงที่ต้องทำเรื่องจิต
อำสำ ที่ สกอ. มีกำรกำหนดให้เป็นกำรศึกษำส่วนหนึ่งของภำคบังคับ ซึ่งไม่ได้มำจำกใจ จึงอยำกให้ฝำกตั้งแต่
ครอบครัว ระดับกำรศึกษำระดับต้น ที่จะมีกระบวนกำรอย่ำงไรที่สร้ำงจิตอำสำตั้งแต่ ครอบครัว ประถม มัธยม
เพรำะที่ผ่ำนมำ พบว่ำคนที่ช่วย ก็ช่วยอยู่อย่ำงนั้น คนไม่ช่วยก็ไม่ช่วยเลย จึงอยำกฝำกไว้ ว่ำกิจกรรมจิตอำสำ
ไม่ควรเป็นภำคบังคับ แต่เน้นควำมสมัครใจ อยำกให้ปลูกฝังจิตอำสำให้กับบุตรหลำนให้ครอบครัว
ตอบ ประเด็นนี้จะฝำกให้กับ สพฐ. สิ่งที่พูดถูกต้องคืออุดมศึกษำคือปลำยทำง เพรำะกำรเริ่มจริง ๆ จะ
เริ่มตั้งแต่ครอบครัว ประถม มัธยม และมีกำรสำรวจได้ว่ำจิตอำสำในระดับอุดมศึกษำน้อยกว่ำมัธยม ซึ่งเป็น
ค่ำเฉลี่ยทั่วประเทศ สรุปคือถ้ำครอบครัวไหนมีจิตอำสำ เด็กส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่ำงนั้น
วีธีกำรสอน
คือ “สอนแบบไม่สอน” เพรำะเด็กสมัยนี้ยิ่งสอนยิ่งไม่เอำ เรำต้องทำให้ดูให้เขำมีส่วนร่วม ต้อง
Engaging “สอนให้สร้ำงควำมรู้ด้วยตนเอง” “สอนให้ศรัทธำในตัวเองเท่ำกับศรัทธำผู้อื่น” “สอนให้รู้จัก
แบ่งปัน รู้หน้ำที่ต่อโลก” “สอนให้รักชีวิต รู้จักใช้ชีวิต และมีทักษะชีวิต” “ครูผู้สอน คือผู้รู้ใหม่” “ครูไม่ต้องให้
คำตอบแต่ต้องตั้งคำถำม” “ครูคือผู้จัดกำรเรียนรู้” “ครูคือเพื่อน”
กำรเรียนรู้ของมนุษย์มีอยู่ 3 อย่ำง
1. ฐำนกำย
2. ฐำนจิต
3. ฐำนควำมคิด
ถ้ำฐำนควำมคิดไม่ได้มำจำกฐำนกำย และฐำนจิต ควำมคิดจะเบี้ยว หรือเฉ จึงต้องให้มีกำรทำงำน
ร่วมกัน

วิชาที่ 9
หัวข้อ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการคิดนอกและคร่อมกรอบ
โดย อำจำรย์ศรัณย์ จันทพลำบูรณ์
คาถามที่อยากรู้
1. ในมุมมองของ อ.ศรัณย์ ที่ประสบควำมสำเร็จในปี 2556 สิ่งไหนที่ภูมิใจในชีวิต
ตอบ กำรประสบควำมสำเร็จไม่ได้หมำยถึง มีเงิน มีชื่อเสียงมำกหรือไม่ แต่ได้ทำในสิ่งที่รักที่ชอบเป็นประโยชน์
ต่อตัวเอง และผู้อื่น ตำมควำมถนัด ตำมพรสวรรค์ที่มี แต่เป็นควำมสำเร็จสูงสุดหรือยังคือ ยังสำมำรถพัฒนำพร
แสวงได้เพิ่มเติม พัฒนำเพิ่มเติม ปัจจุบันกำลังพัฒนำกำรโค้ชผู้บริหำร
2. กระบวนกำรคิดนอกกรอบ เวลำคิดเชิงสร้ำงสรรค์จะพูดถึงซีกซ้ำย ซีกขวำ ในฐำนะผู้นำ กำรคิดคร่อมกรอบ
จำเป็นต้องเป็นศิลปะหรือวิทยำศำสตร์อย่ำงไร
ตอบ ไม่จำเป็นต้องเป็นศิลปะหรือวิทยำศำสตร์
3. มีควำมคิดอย่ำงไรที่นั่งลักษณะนี้ในกำรเป็นวิทยำกร
ตอบ กำรนั่งกับโต๊ะวิทยำกรจะรู้สึกเหมือนไกล หรือถ้ำนั่งกับโต๊ะจะรู้สึกว่ำไม่สุภำพ จึงอยำกนั่งเก้ำอี้สูง ๆ
เนื่องจำกเห็นทุกคนใกล้ชิด เห็นหน้ำทุกคน เห็นสีหน้ำทุกคนเวลำเรียน และถือว่ำไม่ใช่เป็นกำรนั่งที่ไม่สุภำพ
เนื่องจำกนั่งที่เก้ำอี้
4. บริษัทกบเหลำดินสอทำอะไร และทำไมเป็นกบเหลำดินสอ
ตอบ วิทยำกร และโค้ชผู้บริหำร คือคนเรำเวลำทำงำนทุกวันจะเหมือนดินสอ มีขีด เขียน ไปก็ย่อมทู่เป็น
ธรรมดำ ก็ต้องถึงเวลำที่ลับคมเลื่อยตนเอง และเหลำดินสอให้ตนเองบ้ำง
มีควำมเชื่อว่ำ ทุกคนมีศักยภำพ มีควำมคิดยอดเยี่ยม มีทักษะสื่อสำรที่ดีอยู่แล้วในตัว เรำเป็นเพียง
เหลำไส้ดินสอให้แหลม เสมือนเป็นไส้ดินสอที่อยู่ในดินสอที่เหลำให้แหลมคมเพื่อให้เกิด Performance
5. อยำกรู้วิธีกำจัดควำมเครียดที่เกิดจำกงำน และดูแลตัวเองอย่ำงไรให้ดูดีอย่ำงนี้
ตอบ กำรกำจัดควำมเครียดจะใช้คำว่ำ ช่ำง.... และ .... ว่ำแล้ว จะได้ไม่ยึดติด ไม่ต้องไปรับอำรมณ์นั้น เป็น
เหมือนไม่ให้ไปรับอำรมณ์โลภ โกรธ หลง สิ่งนั้น
กำรที่ไม่แก่ เพรำะชอบออกกำลังกำย และเมื่อเชื่อว่ำเป็นสิ่งที่ดีจะออกกำลังกำยโดยไม่มีข้อแม้ ดัง
พระรำชดำรัสของ ในหลวงรัชกำลที่ 9 ตรัสว่ำ “เมื่อได้รับโอกำสให้กำรทำงำน ให้ทำงำนโดยไม่มีข้อแม้” คิด
โดยไม่มีข้อแม้และทำโดยไม่มีข้อแม้
และโชคดีที่มีแฟนที่ดี คือ ไม่งี่เง่ำ ไม่เครียด ไม่บ่น ไม่น้อยใจ
6. กำรคิดนอกกรอบจะทำอย่ำงไรให้เป็นเชิงบวก อย่ำงโลโก้ของบริษัทกบเหลำดินสอ เป็นไส้ดินสอ ไม่ใช่เป็น
กบ

7. ปกติทุกคนจะมี Idolปกติ อ.ศรัณย์ มี Idol คือใครบ้ำง และสำมำรถนำมำปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
ตอบ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ในหลวงรัชกำลที 9 นึกถึงโครงกำรฝนหลวง ใครจะไปรู้ว่ำมนุษย์จะทำฝน
ได้ ใครจะไปรู้ว่ำต้องใช้ระยะเวลำในกำรทดลองกว่ำ 10 ปี พระองค์ท่ำนทรงคิดและทดลองไปเรื่อย ๆ
ความคิดสร้างสรรค์
ให้แต่ละกลุ่มช่วยแสดงความคิดเห็น
ถ้ำพูดถึงควำมคิดสร้ำงสรรค์จะรู้สึกถึง ไอน์สไตล์ กล่ำวว่ำ “Insenity is doing the same thing
over and over again” หมำยถึงอะไร
อ.ศรัณย์ สรุปว่ำ ควำมจริงแล้วลืมคำว่ำ “Insenity” คือแปลว่ำ ควำมบ้ำไป
กำรทำสิ่งเดิมแล้วคำดหวังว่ำผลจะแตกต่ำงไปจำกเดิมคือควำมบ้ำ ดังนั้น ถ้ำอยำกมีผลลัพธ์กำรทำงำน
ที่แตกต่ำงจำกเดิม มีผลลัพธ์ที่แตกต่ำงไปจำกเดิมคือเรำฟั่นเฟือน ดังนั้นเพื่อไม่ให้ฟั่นเฟือน เรำต้องคิดต่อว่ำทำ
อย่ำงไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ต่ำงไปจำกเดิม
สรุป คือ เรำต้องไม่เผลอทำสิ่งเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่ำเพื่อให้ได้ผลต่ำงไปจำกเดิม เช่น กำรแนะนำที่ให้ทำ
กิจกรรมจึงไม่เหมือนเดิม
1. ผลลัพธ์ต่ำงไปจำกเดิมคือจุดกำเนิดของกำรคิดสร้ำงสรรค์
2. กำรเห็นผลลัพธ์ที่ต่ำงจำกเดิม คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้คิดต่ำงไปจำกเดิม เช่น จับกลุ่มแนะนำตัวตำม วัน เดือน
วันที่ พ.ศ. และให้มีกำรแนะนำทำควำมรู้จักกันมำกขึ้น สำมำรถรู้ว่ำใครอำวุโสกว่ำใคร มีอะไรที่เหมือนกัน
3. ควำมคิดแตกต่ำงเหล่ำนี้มำได้อย่ำงไร .... มำจำกกำรตั้งคำถำม แล้วนำไปทำ
4. กำรคิดใหม่คือคิดไปเรื่อย ๆ คิดและให้ออกมำดี และทุกครั้งที่ได้นำสิ่งใหม่ไปทำจะเกิดควำมตื่นเต้น กำรนำ
ควำมคิดใหม่ไปลงมือทำ เป็นของเป็น
ตัวอย่างของนามบัตร เกิดจำก มีธงว่ำนำมบัตรมีหน้ำที่ทำให้คนรู้จักกัน แต่ผลคือรู้จักกันไม่เยอะ เลยคิด
ตัวอย่ำงว่ำจะใส่อะไรในนำมบัตรข้ำงหลังให้คนรู้จักมำกขึ้น
1. ทำอะไรที่แตกต่ำงไปจำกเดิม เริ่มจำกอยำกเห็นผลลัพธ์ที่แตกต่ำงไปจำกเดิม จึงคิดว่ำจะใส่อะไร
หลังนำมบัตร อำทิ บอกนิสัย คนจะได้รู้จักเรำลึกซึ้งมำกขึ้น
2. ให้ควำมคิดนั้นออกมำ แม้ควำมคิดนั้นเป็นควำมคิดไม่เข้ำท่ำ สิ่งที่ตำมมำคือ จะมีควำมคิดไม่ดีมำ
ขวำงทันที เช่น เรำมีนิสัยไม่ดีเยอะ เมื่อมีควำมคิดขัดแย้งนี้ให้เรำโยนควำมคิดขัดแย้งนี้ทิ้งทันที
3. ตั้งใจหำข้อดีของควำมคิดนี้ เมื่อเรำคิดไม่ออก ให้มองว่ำเรำกำลังคิดไม่ออก หรือไม่ยอมให้ควำมคิด
นี้ออกมำ เช่น ถ้ำใส่นิสัยในนำมบัตร จะทำให้รู้จักลึกซึ้งมำกขึ้น รู้จักนิสัยดีขึ้น นำมบัตรน่ำสนใจไม่เหมือนใคร
แสดงออกถึงควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่ไม่ธรรมดำ เรำจะเริ่มชอบไอเดียแปลก ๆ
ข้อดีที่ว่ำนี้จะเป็นข้อดีที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และให้ลองหำข้อดีที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคตต่อไป ข้อดีใน
อนำคต คนที่เรำให้นำมบัตรไป อำจจำเรำได้มำกกว่ำคนอื่น รู้ว่ำเรำชอบอะไร อำจมีของขวัญให้เรำ รู้ว่ำเรำ
ชอบอะไร หรืออยู่ห่ำง ๆ ก็ดี ทำให้เรำกรองคนที่ใกล้ชิดหรือคนที่อยำกอยู่ห่ำง ๆ
4. ติดอะไร ไม่ดีอะไร เป็นกังวลอะไรเกี่ยวกับไอเดียนี้ เช่น นิสัยไม่ดี บำงทีคนไม่อยำกรู้ ดูรกรุงรัง
5. หำทำงปรับควำมคิด แปลงควำมคิดเพื่อไม่ให้เรำติดควำมกังวลในข้อ 4. เช่น
- มีนิสัยไม่ดี ให้เคลียร์อย่ำงไร เช่น ให้ใส่เฉพำะนิสัยดี
- บำงทีคนไม่อยำกรู้นิสัยเรำอย่ำงเดียว ก็ใส่อย่ำงอื่นด้วย เช่น ใส่วุฒิกำรศึกษำ อำยุ รูปถ่ำย ช่องทำงกำรติดต่อ
พิกัดบ้ำน งำนอดิเรก

- ทำอย่ำงไรไม่ให้รก เช่น ใส่เป็นลำยน้ำ
6. เมื่อนำไปใช้งำนแล้วปรับปรุงไอเดียเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
- ใช้ครั้งแรกแล้วเกิดไอเดียอะไรปรับ
- ใช้ครั้งแรกแล้วมีอะไรให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
กิจกรรม : มี 6 กลุ่ม 6 ธง เขียนว่า
1. ทำงำนได้เร็วขึ้น
2. ทำงำนอย่ำงมีควำมสุขมำกขึ้น
3. ทำงำนได้ผลลัพธ์มำกขึ้น มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
4. ทำงำนมีกำรประสำนงำนกันได้ดีขึ้น
5. ควำมขัดแย้งลดน้อยลง
6. ทำงำนได้ประหยัดมำกขึ้น
ขั้นตอนที่ 1 : ให้หาธงให้เจอ
วิธีการ :
- เอำกระดำษที่เขียนธงไว้คว่ำไว้ที่ทั้ง 6 โต๊ะ
- ให้คนเลือกนั่งตำมโต๊ะที่มีธง แต่ถ้ำไม่ใช่ธงที่ตัวเองต้องกำรให้ย้ำยโต๊ะ
- ห้ำมยึดโต๊ะ ให้ยึดธงที่ชอบ โดยมีเงื่อนไขคือห้ำมนั่งโต๊ะที่นั่งเดิม
ขั้นตอนที่ 2 : คิดให้ออก
- เขียนควำมคิดนั้นลงมำในทีม
- ควำมคิดนี้เรียกว่ำควำมคิดนอกกรอบ อะไรที่เคยคิดเดิมมำแล้วอย่ำใส่ ให้ใส่สิ่งที่ไม่เคยคิดมำก่อน
ซึ่งสิ่งที่ไม่เคยคิดมำก่อน ผิดระเบียบ ผิดกฎเกณฑ์ ผิดกฎหมำยได้ เพ้อเจ้อ ฝันเฟื่องได้ โดยให้ยึดว่ำควำมคิดนี้
เป็นควำมคิดดิบ ๆ เพรำะขั้นตอนที่ 3,4,5,6 จะถูกปรับให้ตำมระเบียบมหำวิทยำลัย
- หมุนกระดำษ 90 องศำตำมเข็มนำฬิกำ ให้เขียนในเหลี่ยมมุมของตัวเอง (ไอเดียจะไม่เรียบร้อย ต่ำง
คนต่ำงเขียนในมุมตัวเอง
- หมุนกระดำษอีก 90 องศำตำมเข็มนำฬิกำ จะเจอเหลี่ยมใหม่
- เวียนไปกลุ่มอื่น เจอไอเดียอะไรให้ใส่ไป
ขั้นตอนที่ 3 : เขียนข้อดีของไอเดีย
- เขียนชื่อที่ไม่เคยใช้มำก่อน ไม่มีใครรู้ว่ำเรำใช้ชื่อนี้ ไว้บนหัวกระดำษ พับไว้ไม่ให้ใครเห็น
- เอำปำกกำไปจิ้มไอเดียบนโต๊ะ จิ้มโดนไอเดียไหนให้เอำไอเดียนั้นมำเขียนไว้บนกระดำษของเรำ
- ในกระดำษของเรำ ใส่โจทย์เรื่องธง (วงเล็บไว้ด้วย)
- เขียนข้อดีที่อำจเกิดขึ้นแล้วเป็นไอเดียที่อำจเกิดขึ้นมำได้
- ใครเขียนไอเดียเสร็จแล้วให้ยืน
ขั้นตอนที่ 4 : เขียนความกังวลเกี่ยวกับไอเดียนี้
- มีปัญหำอะไร ที่ติดขัด
- เขียนเสร็จแล้วลุกขึ้นยืน
ขั้นตอนที่ 5 : ปรับความคิดแปลงความคิดเพื่อไม่ให้ติดที่ขั้นตอนที่ 4
- ยืนเขียน
- ถ้ำเขียนเสร็จแล้วให้นั่ง

สรุป ขัน้ ตอนที่ 5 เป็นขั้นตอนที่ยำกที่สุด ต้องใช้ควำมคิดในกำรบ่มให้สุก ให้ใช้เวลำคิดไปเรื่อย ๆ จน
บ่มให้สุก

วิชาที่ 10
หัวข้อ กลยุทธ์การบริหารลูกค้าของสายสนับสนุนและการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพแบบ 360 องศา
โดย อำจำรย์ศรัณย์ จันทพลำบูรณ์
กิจกรรมต่อเนื่อง
1. นำกระดำษที่ทำเมื่อเช้ำ แลกกับเพื่อนในกลุ่ม และ ไปจับคู่กับเพื่อนอีกกลุ่ม ร่วมกันให้คะแนน
ระดับ 1-7 (2 แผ่นรวมไม่เกิน 7) แบ่งตำมควำมเจ๋ง ควำมดี ควำมชอบ เขียนคะแนนข้ำงหลังกระดำษ
2. นำกระดำษที่เรำแลกเมื่อสักครู่ไปจับคู่กับคนอื่นต่อ รวมทั้งหมดเป็น 3 รอบ (คะแนนเต็ม 21
คะแนน)
3. รวมคะแนนจำกคนให้ 3 คน ดูว่ำใครได้คะแนนมำกที่สุด
สรุป กำรนำเสนอให้นำไอเดียที่สุกแล้วมำนำเสนอ ไม่ใช่เอำไอเดียดิบ ๆ มำเสนอ เพรำะไอเดียดิบจะเสมือน
เป็นกระบวนกำรคิด แล้วอำจทำให้ปฏิเสธเมื่อเห็นไอเดียดิบ ๆ
ปัญหาที่พบ ส่วนใหญ่หัวหน้ำมักปฏิเสธควำมคิดใหม่ลูกน้อง เพรำะเมื่อหัวหน้ำกลัวเสียฟอร์ม แต่ถ้ำไม่ไหวว่ำ
ต้องรับไอเดียนั้น ก็รับอย่ำงหน้ำชำ เนื่องจำกหัวหน้ำมี Mindset ว่ำหัวหน้ำต้องฉลำดกว่ำลูกน้อง ถ้ำรับไอเดีย
จะเหมือนหัวหน้ำคิดไม่ได้ แต่ลูกน้องคิดได้ บ้ำงจึงหำทำงปฏิเสธไปก่อน ค่อยยอมรับที่หลัง
- กำรเสนอไอเดียใหม่แบบทะเล่อทะล่ำจึงเสมือนเป็นกำรโจมตี Ego ของหัวหน้ำ เมื่อมนุษย์ถูกโจมตี
Ego จะปัดป้องไอเดียตนเอง
วิธีการนาเสนอไอเดียใหม่โดยไม่โจมตีอัตตาของหัวหน้า
ปรับให้เสมือนเป็นกำรให้อำหำรกับอัตตำของหัวหน้ำ ให้รู้สึกดี รู้สึกเก่ง ฉลำดมำกขึ้น
1. ทำให้รู้สึกว่ำหัวหน้ำสั่งให้เรำคิด
2. เสนอไอเดียตำมที่หัวหน้ำ “สั่ง” ถ่อมตน
3. ถำมหัวหน้ำถึงข้อดี
4. ขอให้หัวหน้ำสอนเพิ่มเติม
5. เสนอไอเดียเพิ่มตำมที่หัวหน้ำ “สั่ง” “สอน”
กิจกรรม : จับกลุ่ม 3 คนที่มำจำกคนละกลุ่ม แล้วนั่งเก้ำอี้คุยกัน
1. แบ่งเป็นคนชื่อเนียน ชื่อพริ้ว ชื่อลื่น
- เนียนแสดงเป็นลูกน้อง ให้นำเสนอควำมคิดที่คิดไว้ โดยเนียนปฏิบัติกำรเสนอไอเดียตำม 5 ขั้นตอน
- พริ้วแสดงเป็นหัวหน้ำ
- ลื่นแสดงเป็นพรำยกระซิบเนียน และแก้ไขเนียนเวลำเนียนผิดพลำด
2. ให้ ลื่น ให้ Feedback กับเนียน ใน 5 ขั้นตอนว่ำควรปรับปรุงอะไรบ้ำง
3. เนียน ขอบคุณ ลื่นโดยกรำบงำม ๆ ที่ไหล่ ที่ให้คำแนะนำดี ๆ
4. สลับให้พริ้วเป็นลูกน้อง เสนอไอเดียให้กับลื่นที่เป็นหัวหน้ำ และให้เนียนเป็นพรำยกระซิบพริ้ว
5. ให้ เนียน ให้ Feedback กับพริ้ว ใน 5 ขั้นตอนว่ำควรปรับปรุงอะไรบ้ำง
6. พริ้ว ขอบคุณ เนียนโดยกรำบงำม ๆ ที่ตัก ที่ให้คำแนะนำดี ๆ
7. สลับให้ลื่นเป็นลูกน้อง เสนอไอเดียให้เนียนที่เป็นหัวหน้ำ และให้พริ้วเป็นพรำยกระซิบลื่น

8. ให้พริ้ว ให้ Feedback กับลื่น ใน 5 ขั้นตอนว่ำควรปรับปรุงอะไรบ้ำง
9. ให้ลื่น ขอบคุณพริ้วโดยกอดแน่น ๆ แก้มชิดซ้ำยขวำ
การสื่อสารจากข้างล่างมาหาเรา ให้เราสื่อสารกลับไปด้วย วิธี 3 ช.
วิธี 3 ช.
1. ชื่นชมที่เสนอควำมคิด
- ชื่นชมที่กล้ำ ให้มองไปที่ยำว ๆ ว่ำอยำกให้เสนอไอเดียใหม่ ๆ อย่ำงต่อเนื่อง อย่ำมองเฉพำะครั้งนี้ครั้งเดียว
- ชื่นชมที่ตัวบุคคล เช่น ชื่นชมที่กล้ำเสนอควำมคิด
2. เชิงบวก
- ชื่นชมที่ควำมคิด เช่น ไอเดียนี้ก็ดีนะ ถ้ำทำได้จะทำให้เดินทำงไกลไม่ลำบำกเกินไปนัก
3. ชวนคิดต่อ ให้สำมำรถเอำชนะในสิ่งที่ไม่เห็นด้วยได้
ไอเดียไปต่อได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่ำเรำไปฆ่ำควำมคิดเขำหรือไม่ เขำอำจถอนควำมคิดเองโดยเรำไม่ต้อง
ไปฆ่ำควำมคิดเขำ ให้เขำคิดเอง เช่น ทำอย่ำงไรถึงอยู่ในงบประมำณได้ สำมำรถจัดกำรกับอำคำรที่ไม่เอื้อได้
กิจกรรม 1.ให้ลองเขียนไอเดียที่ลูกน้องเสนอมำ 1 ไอเดียแล้วเรำไม่เห็นด้วยกับไอเดียนั้น
บริการที่คาดหวัง (Expected)
1. ปำกต่อปำก
2. ควำมต้องกำรส่วนบุคคล
3. ประสบกำรณ์ที่เคยได้รับมำ
กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสายสนับสนุน
ดูช่องว่างที่ทาให้บริการที่คาดหวังของลูกค้าไม่ตรงกับบริการที่ให้ไป
สิ่งที่ควรทาคือ
1. ควำมเข้ำใจในควำมคำดหวังของลูกค้ำ
2. กำรส่งมอบบริกำร ถ้ำเจอกับสิ่งที่ผู้รับบริกำรคำดหวัง จะทำให้ตรงกัน แต่ถ้ำไม่ตรงกัน ต้องมีกำรวิเครำะห์
กลยุทธ์คือ มีกำรผิดเพี้ยน ไม่ตรง เช่น ลูกค้ำต้องกำรได้รำยงำนภำยใน 3 ชั่วโมง แต่ไปคำดเดำเป็น 4 ชั่วโมง
Process เลยแปลงผิด หรือ กำรแปลงนโยบำยเป๋ไปมำทำให้เพี้ยน หรือ นโยบำยดีแต่คนรับบริกำรไม่ทำตำม
นโยบำย
3. แปลงเป็นนโยบำยกำรบริกำร
4. สื่อสำรกับลูกค้ำ ทำให้ควำมคำดหวังเป็นไปตำมนั้น
กิจกรรม : ให้แต่ละกลุ่ม ยกตัวอย่ำงสิ่งที่ผิดเพี้ยนแล้วทำให้ลูกค้ำไม่พอใจ เช่น ฝ่ำยบริหำรเข้ำใจผิดเพี้ยน
แปลงนโยบำยผิดเพี้ยน สื่อสำรผิดเพี้ยน หรือทำผิดเพี้ยน เพรำะเหตุใดและหำทำงแก้ไขปัญหำนั้น

โครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยทักษิณ (ช่วงที่ 4: วันที่ 22-23
สิงหาคม 2560)
สรุปการบรรยาย
วันที่ 22 สิงหาคม 2560
ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
ณ ห้องประชุม 1-801 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
บรรยายเรื่อง นวัตกรรม/กิจกรรม/โครงการที่นาสู่ความเป็นองค์กรชั้นนา
โดย คุณอรรถยำ สุนทรำยน รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนประชำสัมพันธ์
ม.รังสิตเป็นมหำวิทยำลัยนวัตกรรมที่ได้มีกำรพัฒนำงำนมำโดยตลอด
1. กำรเตรียมเปิดโรงพยำบำล RSU International เพื่อเป็นกำรตอบโจทย์กำรดำเนินกำรด้ำนสุขภำพ
และวิทยำศำสตร์ในอนำคต
2. จะเปิดสถำบันทำงกำรแพทย์บูรณำกำรและแผนสุขภำพองค์รวม โดยมีแนวคิดว่ำโรงพยำบำลอะไร
ที่จะรักษำโดยไม่ต้องนอนที่โรงพยำบำลนั้น ๆ เช่น RSU Healthcare
3. โครงกำรวิจัยและพัฒนำพืชกัญชำ คณะเภสัชศำสตร์ ได้มีกำรวิจัยค้นพบว่ำกัญชำสำมำรถนำมำเป็น
ตัวรักษำได้อย่ำงดี
4. เปิดคณะรังสีเทคนิค ภำคกำรศึกษำ 1/2559 เป็นแห่งแรกของมหำวิทยำลัยเอกชน เนื่องจำกเห็น
ควำมต้องกำรอยู่ ร่วมกับโรงพยำบำลกรุงเทพ และมีเครื่องมือต่ำง ๆ
5. เปิดคณะวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ เน้นกำรผลิตเครื่องมือทำงกำรแพทย์
6. เปิดสถำบัน General Education เป็นนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนรูปแบบใหม่ วิธีกำรเรียน
วิธีกำรตั้งใจได้มีกำรเปลี่ยนแปลงไป จะมีวิธีกำรปรับตัวอย่ำงไร เป็นกำรเรียนแบบบูรณำกำร และจะทำอย่ำงไร
ให้นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรเรียน ทำกิจกรรมร่วมกัน แต่ได้รับควำมรู้กลับไป
7. ศูนย์นวัตกรรมภำษำฝรั่งเศส เปิดที่ Student Center หรือตึกสตำร์บักส์
8. ปฏิรูปหลักสูตรนำนำชำติ มีแนวคิดที่จะสร้ำงเป็นมหำวิทยำลัยนำนำชำติ จึงคิดที่จะตอบโจทย์กำร
เป็นมหำวิทยำลัยนำนำชำติได้อย่ำงไร เช่น กำรสร้ำงกิจกรรม กำรสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้ร่วมกัน
9. ศูนย์สร้ำงสรรค์กำรออกแบบ เป็นศูนย์แลกเปลี่ยนควำมรู้ และหำควำมรู้ทำงด้ำน Design ได้
ออกแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้
10. ศูนย์วิจัยและพัฒนำศักยภำพนักกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ คณะกำยภำพบำบัด มีกำรวัดสมรรถภำพ
ร่ำงกำยของนักกีฬำ เพื่อพัฒนำให้นักกีฬำมีควำมสำมำรถ
11. ศูนย์คลินิกช่วยเหลือประชำชน คณะนิติศำสตร์ ม.รังสิต
การสร้างประโยชน์มีส่วนร่วมต่อสังคม
1. กิจกรรมอวัยวะที่ 33 กับกำรเดินทำงของชีวิต ได้ลองให้นักศึกษำเป็นผู้พิกำร และให้นำมำพัฒนำ
กิจกรรม เพื่อช่วยเหลือผู้พิกำร
2. กิจกรรมช่วยเหลือน้ำท่วม
3. กำรนำข้ำวสำรมำแลกค่ำเทอม ไม่ต้องขนข้ำวสำร มีทีมรับส่ง มีทีมตรวจสอบกำรให้รำคำข้ำว

4. ตำรวจมหำวิทยำลัยรังสิต เนื่องจำก ม.รังสิตตั้งในชุมชน มีคนหลำกหลำยเข้ำมำ มีปัญหำมำก ทำ
ให้ตำรวจไม่เพียงพอ จึงได้ตั้งตำรวจมหำวิทยำลัย ที่ช่วยเหลือตำรวจอีกทีโดยกำรทำงำนร่วมกัน
การร่วมแสดงความคิดเห็น
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์
ที่ ม.รังสิตทำมำทั้งหมดเป็นกำรทำจำก Demand Side แต่ ที่ ม.ทักษิณอำจยังเป็น Supply Side อยู่
ม.รังสิต สำมำรถพัฒนำจนเป็นมหำวิทยำลัยอันดับ 1 ของมหำวิทยำลัยเอกชน อย่ำงในวันนี้ ที่ได้รับเกียรติให้
ศึกษำดูงำน ควรมองถึงกำรทำงำนในอนำคต
ม.ทักษิณ ควรมีกำรพัฒนำให้เป็นผู้ประกอบกำรทำงกำรศึกษำ เนื่องจำกสิ่งที่ม.รังสิตทำขึ้นมำใน
โครงสร้ำงของรัฐค่อนข้ำงทำยำก กำรทำอะไรเป็นที่ต้องกำรของธุรกิจ หรือสังคมจะรอด กำรปรับ Mindset
ของคนที่ทำรำชกำรจะอยู่รอดได้
ทุกอย่ำงที่ทำในวันนี้ได้ทำเพื่อผลประโยชน์ของทุกคน และถ้ำเป็นไปได้อยำกให้มีคณะของม.รังสิตไป
เยี่ยม ม.ทักษิณ และถ้ำไปเมื่อไหร่ ดร.จีระ อยำกไปร่วมด้วยเพรำะอยำกเห็น Networking ของภำคใต้กับ
กรุงเทพฯ
ในฐำนะที่เคยเป็นอำจำรย์ที่ ม.ธรรมศำสตร์ ควำมสำเร็จของกำรทำงำนส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม
องค์กรด้วย อย่ำงม.ทักษิณ แม้ออกนอกระบบแล้วกำรบริหำรจัดกำรก็ยังเป็นลักษณะข้ำรำชกำรอยู่ เช่น สตง.
ระเบียบต่ำง ๆ ต้องสร้ำงให้สภำมหำวิทยำลัยออกกฎบำงอย่ำงเพื่อทำให้กำรทำงำนรวดเร็วมำกขึ้น ขอชื่นชม
กำรทำงำนของสำยสนับสนุนเนื่องจำกเป็นคนที่มีบทบำทสูง เพรำะหลำยคนอยำกวิ่ง เรำต้องทำให้วิ่งในลู่
เดียวกัน ให้รู้จักกัน สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือ หลักสูตรนี้ไม่ได้สอน Content เรื่องกฎระเบียบ และปรับ
พฤติกรรม เรำต้องทำเป็นหน่วยงำนที่แข่งขันกับภำคเอกชนให้ได้ แต่พฤติกรรมของคนต้องใช้เวลำ เรำต้อง
เข้ำใจสิ่งเหล่ำนี้ก่อน แต่ไม่ใช่ทำแบบภำคเอกชนไม่ได้ เรำต้องมีวิธีกำรและเหตุผลในกำรทำ ตัวละครต่ำง ๆ
อย่ำง ม.รังสิตดึงเข้ำมำมำจำกภำยนอก ส่วนม.ทักษิณยังใช้ข้ำงในอยู่จึงไม่ได้มองเห็นนวัตกรรมเหล่ำนี้ได้ คณะ
อำจต้องทำงำนร่วมกัน และดึงควำมสำมำรถจำกข้ำงนอกมำใช้ร่วมกัน เน้นกำรปรับพฤติกรรม
Mindset Behavior
การร่วมแสดงความคิดเห็น
1. อยำกทรำบแนวคิดในกำรเริ่มทำโครงกำรแต่ละโครงกำรมำได้อย่ำงไร เช่น ข้ำวสำรแลกค่ำเทอม
ตอบ โครงกำรนี้เกิดจำกปัญหำของชำวนำ มีวิกฤติคือไม่มีเงินจ่ำยค่ำเทอม จึงมีแนวคิดให้นำข้ำวแลก
ค่ำเทอม ม.รังสิต ไม่ใช่มีคนรวยมำเรียนอย่ำงเดียว มีนักเรียนทุนมำก และมีลูกชำวนำมำกจึงคิดวิธีกำรนี้ขึ้นมำ
ช่วย และให้คิดวิธีให้ชำวนำขำยข้ำวสำรโดยไม่ผ่ำนคนกลำง จึงสร้ำงโรงสีขึ้นมำเพื่อช่วยชำวนำได้ทำกำรสีข้ำว
ได้เอง และให้รำคำตำมรำคำตลำด และไม่ต้องขนข้ำวมำเนื่องจำกแต่ละจังหวัดมีเครือข่ำยอยู่ ใช้วิธีกำรช่วยกัน
2. กำรอบรมครั้งนี้ฝึกคน ฝึกทีมงำนเพื่อบริหำรคน จำกโครงกำรนี้ไม่ได้เป็นโครงกำรปกติ เป็น
โครงกำรเพิ่งเกิดที่ใช้คนในกำรบริหำรจัดกำร ที่ ม.รังสิต ใช้วิธีกำรใด อย่ำงกำรเติมคน ใช้คนเดิม หรือมีวิธีกำร
บริหำรจัดกำรคนอย่ำงไร
ตอบ ถ้ำองค์กรที่อยู่เฉยคนไม่เพิ่ม แต่ถ้ำมีโครงกำรไหนมำอำจต้องเพิ่มคน อย่ำงไรก็ตำมต้องคิดดูก่อน
ว่ำควรเพิ่มคนหรือไม่ และจะทำอย่ำงไร แล้วแต่โครงกำรฯ ส่วนเรื่องโรงสีข้ำว ให้ชำวบ้ำนเป็นคนทำ แต่ม.
รังสิต ส่งอำจำรย์ไปช่วย เช่น อำจำรย์จำกวิทยำลัยนวัตกรรมเกษตร ส่วนเรื่องกำรตั้งรำคำใช้คณะบริหำรฯ ไป
ช่วย เรื่องกำรสร้ำงโรงสี ให้อำจำรย์จำกคณะวิศวกรรมศำสตร์ไปทำ แต่เรื่องโรงสีให้ชำวบ้ำนไปทำ

ปัญหำเรื่องนักศึกษำลดลง ไม่ได้ลดคน แต่จะทำอย่ำงไรให้คนมีคุณภำพ ทำอย่ำงไรให้คนพัฒนำ มี
Competency ที่ทำอยู่ มีเรื่องกำรออกระเบียบเข้ำมำ ซึ่งระเบียบต่ำง ๆ ทุกมหำวิทยำลัยทำอยู่แล้ว เรื่องคน
เกิดปัญหำเหมือนกัน เรำต้องมีวิธีกำร
3. แนวคิดในกำรสร้ำงแบรนด์มหำวิทยำลัย มีกำรเรียกควำมสนใจจำกผู้รับบริกำรมำ เรื่องกำรนำ
กัญชำมำช่วยในเรื่องกำรทำยำด้ำนสุขภำพ ม.ทักษิณอยำกได้แนวคิดอย่ำงนี้เพื่อจุดประกำยที่เป็นบุคลำกรสำย
สนับสนุนที่มีกำรวิจัยเพื่อเอำชนะอุปสรรคอย่ำงไร พลิกวิกฤติของประเทศให้เป็นจุดหนึ่งของมหำวิทยำลัยใน
กำรสร้ำงแบรนด์ เกี่ยวกับอุปสรรคและกำรต่อยอดทำงกำรศึกษำ
ตอบ มีกำรทำเรื่องที่ทุกคนจำกคณะคิดมำได้และทำให้เกิดเป็นนวัตกรรมขึ้นมำ วิธีกำรสื่อสำรองค์กร
ในช่วงแรกที่ทำคือ คณะมีเรื่องเยอะมำกแต่ไม่ได้บอกมำจึงประชำสัมพันธ์ไม่ได้ วิธีกำรคือ 1. ตั้งตัวแทนของ
คณะ 2. ช่วงที่อยู่ในกระแสสังคมจะทำอย่ำงไรให้อำจำรย์ตอบกับสื่อได้ 3. มีตัวแทนหน่วยงำนที่แลกเปลี่ยนคุย
กันทำงไลน์ทุกวัน หรือมีอะไรนำเสนอก็จะบอกไป เน้นกำรทำงำนที่รวดเร็วและทันท่วงที หนังสืออำจตำมไปที
หลังได้ 4. อุปสรรคในกำรดำเนินกำรให้เครดิตคณะในกำรกำรประสำนงำนและแก้ไขต่ำง ๆ กำรขอควำม
ร่วมมือจะได้รับควำมร่วมมือทันที
บรรยายเรื่องการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน
โดย อำจำรย์ดวงรัตน์ อำบใจ รองผู้อำนวยกำรศูนย์ RSU Cyber University
RSU Cyber University
ม.รังสิตมีหลักสูตร Online 3 หลักสูตรคือ ปริญญำตรี และปริญญำโท และมีประกำศนียบัตร
เกิดจำกแนวคิด “มหำวิทยำลัยสมบูรณ์แบบที่กำรศึกษำคือนวัตกรรม” มีกำรนำมำปรับใช้ในกำรเรียน
กำรสอนและกำรทำงำนของมหำวิทยำลัย
มีกำรรวมศูนย์ เพิ่มภำระงำน มีกำรทำหลักสูตร Online มี E-learning และจะมีกำรทำ
ประกำศนียบัตรกับบุคคลภำยนอกด้วย
มหำวิทยำลัยจะปรับตัวอย่ำงไรเพื่อรองรับกำรปรับตัวที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ภำษำอังกฤษระยะสั้น
ทำอำหำร Chef
- กลุ่มเป้ำหมำยไม่ได้อยู่ในโรงเรียนเท่ำนั้น
นวัตกรรม เกิดจำกกำรศึกษำวิจัย เชิงวิทยำศำสตร์ที่ดูว่ำเทคโนโลยีไหนบ้ำงที่สำมำรถนำมำใช้และ
สร้ำงประโยชน์ได้ จะพบว่ำเด็กเกือบทุกคนจะมี แท็บเล็ต มีกำรใช้เทคโนโลยีประกอบกำรเรียนกำรสอน และ
นำสิ่งที่มีแล้วใช้ประโยชน์มำกที่สุด
- E- Learning
- E-Book
- Google Apps for Education
- Smart Classroom & Application
- MOOC & Flipped Classroom
- iTunes U
- Second life & Gamemification
ปรับกระบวนกำรเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีช่วยในกำรเรียนกำรสอนอย่ำงไร รูปแบบกำรเรียนกำรสอน
จะสนุกมำกขึ้น

- E-Learning สำมำรถโหลดเข้ำมือถือได้เลย
- เมนู Quiz ช่วยในกำรสอบย่อยหรือสอบกลำงภำคได้ ถ้ำเด็กไม่มีอุปกรณ์จะมีห้องคอมฯให้
- RSU Book Shelf ให้เด็กสำมำรถโหลดได้
- กำรเรียนกำรสอนสำมำรถเปิดวีดิโอย้อนหลังได้ เป็นแบบ Animate ได้ และเหมำะกับกำรเรียนรู้
ทำงสำยวิทยำศำสตร์ที่เด็กสำมำรถเรียนรู้ได้ตลอด
- มี iTunes U. คล้ำย E-Learning แต่ไม่ได้มีฟังก์ชั่นครบ สำมำรถเปิดผ่ำนอุปกรณ์ได้ เด็กสำมำรถใช้
IPad ในกำรสอบได้เลย
- ใช้ Google เด็กสำมำรถมีไฟล์งำน สำมำรถเปิด Portfolio ได้เลย มีกำร Training อำจำรย์และเด็ก
มีโปรแกรมฝึกภำษำอังกฤษ โครงกำร Second Life & Gamification เด็กจะกล้ำพูดกล้ำซักถำม ในกำรพูดได้
จริง เพื่อให้เด็กฝึกทักษะกำรเรียนกำรสอนเพิ่มขึ้น
- MOOC มีรำยวิชำในมหำวิทยำลัยชั้นนำที่สำมำรถเข้ำไปดูได้ มีกำร Assign งำนได้เรียนรู้เพิ่มเติม
ทุกอย่ำงสำมำรถ Download มำได้ ปรับกำรเรียนกำรสอนได้ฟรี
- มีตัว Robot บันทึกกำรเรียนกำรสอนได้เลย อำทิ Swivl Robot
- มี Application วัดทักษะควำมจำ ควำมรู้ในห้องเรียน เก็บคะแนนย่อย ๆ มีกำรจัดสอบ Online
- มีกำรจัด Training in class
- Smart Education เชิญวิทยำกรมำจำกทั่วโลก และเชิญอำจำรย์เก่ง ๆ มำสอน
ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ www.bit.ly/cyberupr
การร่วมแสดงความคิดเห็น
1. ม.รังสิตมีกำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนเยอะมำก และมีกำรให้อำจำรย์ไปสอน
อย่ำงไร
ตอบ มหำวิทยำลัยให้ IPad เด็กทุกคน และมีกำร Survey ว่ำอำจำรย์ใช้เทคโนโลยีใดในกำรเรียนกำร
สอน ชอบแบบไหนใช้แบบนั้น มีตะกร้ำที่มำก ให้เลือก มีเจ้ำหน้ำที่ไปคุยกับอำจำรย์ว่ำเนื้อหำรำยวิชำเหมำะกับ
เทคโนโลยีแบบไหน มีกำร Roadshow และนัดกลุ่มย่อยเพื่อคุย
กำรทำคอร์ส online มำกขึ้น มีวิธีคิดทำอย่ำงไรให้ข้อมูลเข้ำถึงอำจำรย์ทุกคนเริ่มจำก Roadshow
ก่อน
2. กำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน ระยะเวลำในกำรกระตุ้นและใช้งำนแค่ไหน
ตอบ เริ่มประมำณ 6 ปี แต่ก่อนหน้ำนี้ 10 ปีมีกำรใช้ E-learning มีกำรประเมินบุคลำกรโดยอำจำรย์ต้องมำ
Training และอบรมด้วย รูปแบบกำรเรียนรู้จะไม่เหมือนยุคก่อน ๆ เช่นสมัยนี้จะมีกำรถ่ำยรูปและวีดิโอ มีกำร
ประชำสัมพันธ์แต่ละคณะ และ PR มีกำรดึงอำจำรย์ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในแต่ละเทคโนโลยีถ่ำยทอด
เทคโนโลยี เป็นกำรจิบน้ำชำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
3. ม.รังสิตได้ผลิตเนื้อหำวิชำผ่ำนทำง MOOC หรือยัง มีกำรเลือกวิชำ และมีบทบำทอย่ำงไรในกำร
นำมำใช้
ตอบ MOOC จะพัฒนำหลังจำกนี้ จะคัดเลือกวิชำที่เด่น ๆ ที่เป็นจุดขำยแต่ละคณะในกำรผลิตคอร์ส
ส่วน RSU MOOC ยังไม่ได้เริ่มแต่จะเป็น Phase ถัดไป

บรรยายเรื่อง การบริหารงานและพัฒนาบุคคล
โดย คุณกสิณ จันทร์เรือง ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรบุคคล
บุคคลมี 2 ส่วน คืองำนบริหำร และงำนพัฒนำ
ปัญหำคือมีควำมล่ำช้ำ ได้มีกำรปรับเป็นให้คน ๆ เดียวดูตั้งแต่ต้นจนจบ แต่จะดูเป็นส่วน ๆ สิ่งที่ทำคือ
ทำให้งำนเร็วขึ้น เนื่องจำกได้ดึงกระบวนกำรนี้มำจำกโรงพยำบำลพญำไท ที่มีกำรบริหำรแบบ One Stop
Service ต้องมีกำรยุบรวมในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้ำนวิสัยทัศน์มหำวิทยำลัย ตั้งโดยอธิกำรบดี
วิสัยทัศน์ ขุมพลังปัญญำของชำติ เพื่อปฏิรูปประเทศไทยสู่สังคมธรรมำธิปไตย
เอกลักษณ์ มหำวิทยำลัยสมบุณร์แบบที่กำรศึกษำคือนวัตกรรม
อัตลักษณ์ คิดสร้ำงสรรค์ ยึดมั่นคุณธรรม นำกำรเปลี่ยนแปลง
จำนวนบุคลำกรปัจจุบัน สำยกำรสอนจำนวน 1256 คน สำยสนับสนุน 1,369 คน
มีสัญญำว่ำจ้ำงทั้งสำยอำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ กำหนดครำวละ 2 ปี และมีต่อ
เกษียณอำยุ 65 ปี เว้นแต่อธิกำรบดีมีกำรอนุมัติให้มีกำรจ้ำงเป็นครำว ๆ ครำวละไม่เกิน 1 ปี
เนื่องจำกมองว่ำคนกลุ่มนี้เคยช่วยเหลือมหำวิทยำลัยมำก่อน ก่อนที่จะโตได้
การร่วมแสดงความคิดเห็น
1. เกษียณ 65 ปี หมำยถึงทุกสำย จะมีกำรเลือกอย่ำงไรว่ำใครมีประโยชน์
ตอบ มีกำรประเมิน อย่ำงคณะจะมีคณบดีประเมิน ส่วนสำยผู้บริหำรอธิกำรบดีเป็นคนประเมิน แม้แต่
สัญญำจ้ำงทุก 2 ปีก็มีกำรประเมินว่ำจะต่อหรือไม่ต่อ
2. เงื่อนไขกำรต่อสัญญำมีเงื่อนไขอะไรบ้ำงในกำรประเมิน และเงินเดือนที่ได้รับระหว่ำงช่วงต่อสัญญำ
ได้รับหรือไม่ มีจุดอะไรบ้ำงที่ดึงดูดให้กับบุคลำกรให้สำยสอนและสนับสนุนได้ทำงำนเต็มศักยภำพ
ตอบ เคยมี สกอ. ได้มำตรวจและถำมว่ำทำไมถึงมีบุคลำกรอยู่นำนมำก คำตอบคือ สวัสดิกำรดี และให้
อิสระในกำรทำงำน ดูที่ผลงำนเป็นหลักไม่ได้เน้นเรื่องเวลำกำรทำงำน สวัสดิกำรได้ดูถึงพ่อแม่ด้วย เรื่องกำรต่อ
สัญญำจ้ำง มีกำรประเมินทุกปี เช่นจะขึ้นเดือนมิถุนำยน ทุกคนจะได้รับเงินเดือนทุกปี ที่มองว่ำมั่นคงหรือไม่
มั่นคง ไม่มีใครเคยถูกเลิกจ้ำงภำยใน 2 ปีเลย ยกเว้นคนที่มีปัญหำจริง ๆ ทุกคนจะเข้ำใจอยู่แล้ว
3. เรื่องนโยบำยควำมต่อเนื่อง เนื่องจำก ดร.อำทิตย์ อยู่ตลอดเลยทำให้นโยบำยต่อเนื่องไป แต่ในส่วน
ของมหำวิทยำลัยอื่น พอเปลี่ยนอธิกำรบดี นโยบำยจะเปลี่ยนไปหรือไม่ สภำมหำวิทยำลัยจะมีกำรควบคุมให้มี
นโยบำยต่ออย่ำงไร
ตอบ อธิกำรบดี เป็นเจ้ำของไม่มีใครปลด แต่กำรทำงำนก็ต้องมีกำรประเมินทุก 2 ปี มีกำรประเมิน
โดยสภำมหำวิทยำลัยร่วมด้วย และจะขอควำมเห็นจำกหลำย ๆ ฝ่ำย สภำมหำวิทยำลัยจะคุมอธิกำรบดีอีกที
หนึ่ง
4. หลักกำรที่ฝ่ำย HRD ใช้แนวควำมคิดอย่ำงไรในกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนและสำยวิชำกำร
ให้เดินไปในทิศทำงเดียวกัน และพบว่ำหลำยสถำบันให้ควำมสำคัญต่ำงกัน ใน ม.รังสิต มีกระบวนกำรคิดด้ำน
กำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงไร

ตอบ งำน HRD ภำพรวมมีบุคลำกร 2 สำยแบ่งหน่วยงำนชัดเจน สำยสนับสนุนจะรับผิดชอบโดย
HRD มีท่ำนรองอธิกำรบดี และผู้ช่วยฯ ดูสำยสนับสนุน ส่วนสำยวิชำกำร มีกำรพัฒนำร่วมกันในหลำย
หน่วยงำนเช่น สถำบันวิจัย มีศูนย์สนับสนุนและพัฒนำเทคนิคกำรเรียนกำรสอน และมีศูนย์ Cyber
University เอำงำนนวัตกรรมมำพัฒนำอำจำรย์ ส่วนสำยสนับสนุนมี HRD ดูแลทำเรื่อง Training และพัฒนำ
มีกำรเอำระบบ Competency มำใช้ มีกำรเอำ Competency มำพัฒนำเพื่อตอบโจทย์
Core Competency และ Managerial และเรื่อง Functional มีกำรพัฒนำให้ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย
ระดมสมอง มีกำรสร้ำง Core Competency ขึ้นมำ มีกำรสร้ำงสังคมให้นักศึกษำ บุคลำกรต่ำง ๆ ก้ำวสู่สังคม
ธรรมำธิปไตย โดยให้ทุกคนในมหำวิทยำลัยมีควำมเป็นธรรมำธิปไตย และมีควำมเข้ำใจกัน นอกจำกนี้มีกำร
ทำงำนเป็นทีม และเน้นกำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ 3 ส่วนนี้จะเป็น Core Competency หลักของผู้บริหำร
ส่วนในระดับ Managerial Competency มีเรื่องกำรจัดกำรกลยุทธ์ ภำวะผู้นำ กำรมีวิสัยทัศน์ กำร
ตัดสินใจและแก้ปัญหำ และกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง
ด้ำน Functional แบ่งเป็น 2 สำยคือสำยวิชำกำรที่เป็นอำจำรย์และสำยสนับสนุน มีกำรกำหนด
Competency แล้วตีมำเป็นแผนฝึกอบรมของบุคลำกร แต่อย่ำงไรก็ตำมยังเป็นกำรฝึกอบรมกว้ำง ๆ อยู่
RSU Functional Competency สำยอำจำรย์ ได้แก่ ควำมรู้ทำงวิชำกำร /วิชำชีพเฉพำะด้ำนและ
งำนวิจัย ควำมสำมำรถและเทคนิคกำรสอน จรรยำบรรณและควำมซื่อสัตย์ และที่แตกต่ำงตำมแต่ละคณะ
RSU Functional Competency สำยสนับสนุน ได้แก่ควำมรับผิดชอบในงำน จิตสำนึกกำรบริกำร
และที่แตกต่ำงตำมแต่ละหน่วยงำน
ปี 2560 นี้จะเป็นปีแรกในกำรประเมิน Gap Competency โดยจะเริ่มที่หน่วยงำนสนับสนุนก่อน มี
กำรประเมิน และทยอยกันส่งมำด้วย
ปัจจุบันจะมีกำรพัฒนำตำมกรอบที่ให้ไว้ และในอนำคตจะมีกำรเติมตำม Gap ช่องว่ำง มีกำร
ปรับเปลี่ยนในเรื่องกำรทำอะไรเพิ่มเติม และในปัจจุบันจะมีกำรอบรมเป็น Classroom ,Workshop อยู่แต่ยัง
ไม่มีกำรทำเป็น Project Based เท่ำไหร่ แต่ในอนำคตจะทำ
กำรพัฒนำบุคลำกร 5.0 ได้มีกำรจัดหลักสูตร Online และทำร่วมกับ Cyber U. ให้บุคลำกรได้เรียนรู้
และเข้ำใจ และเมื่อเข้ำใจแล้วจะออกมำเป็น Action เพื่อเป็นแนวทำงพัฒนำบุคลำกรใน ม.รังสิตในอนำคต
มีแนวทำงกำรพัฒนำทุกตำแหน่งงำน มีกำรพัฒนำแบบ PDCA มีกำรเน้นอบรมภำษำอังกฤษ และมี
กำรอบรมภำษำอังกฤษมำกพอสมควร มีกำรปรับให้เจ้ำหน้ำที่เรียนรู้ภำคภำษำอังกฤษ และหลักสูตร Online
มีกำร Serve กับเจ้ำหน้ำที่ภำษำอังกฤษด้วย
มีกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ใช้ระยะเวลำครึ่งวัน มีกำรพัฒนำสมรรถนะกำรทำงำนเป็นทีม โดยนิมนต์
พระมำเทศน์ และได้มีกำรจัดกิจกรรมในศูนย์อบรมเพื่อสอนกำรทำงำนเป็นทีมกิจกรรม Team Building แต่
ละฐำนได้ตอบสนอง Competency ทุกตัว
RSU Skills เป็นสิ่งพัฒนำเพื่อตอบโจทย์
- Requirement Skills หรือ Technical Skills ทักษะที่ใช้ในกำรทำงำนแต่ละระดับ
- Soft Skills หรือ Mind Skills เพื่อให้เกิดควำมพร้อมทำงจิตวิทยำ
- University Skills หรือ RSU Core Competencies เพื่อขับเคลื่อนตำมค่ำนิยมหลัก
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์
เสริมว่ำในอนำคตรูปแบบของกำรพัฒนำสำยอำจำรย์และสนับสนุน น่ำจะมีกำรทำสองรูปแบบเช่นเอำ
ทั้งสองสำยงำนมำผสมกัน และให้อ่ำนหนังสือร่วมกัน คนที่เป็นอำจำรย์ต้องเข้ำใจเรื่อง Networking เรื่อง

Innovation เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้มหำวิทยำลัย และข้ำมสำยงำน ข้ำมคณะ ทลำย Silo เพื่อให้เกิด Value
Diversity อำจให้ทำแบบ Project Based และมีกำรอ่ำนหนังสือร่วมกัน แล้วหลักสูตรนี้คือ Informal
Networking
การร่วมแสดงความคิดเห็น
1. ดร.จีระ ถำมว่ำ กำรสร้ำงแรงบันดำลใจ หรือ Motivation กำรเก็บเกี่ยวทำงวิชำกำรเป็นเรื่องยำก
อย่ำงหนึ่ง เนื่องจำกไม่ได้วัดทำงรำยได้หรือสวัสดิกำรเท่ำนั้น เช่นกำรสร้ำงกำรยอมรับ เกิดมำแล้วทิ้งอะไรเป็น
มรดกได้บ้ำง อย่ำงหนังสือ From Good to Great เน้นผู้นำ 5 ระดับ มีผู้นำที่ถ่อมตัว และทำให้คนอื่นเป็นเลิศ
ได้นำแนวคิดนี้มำใช้หรือยัง จิตวิญญำณต้อง life long learning
ตอบ กำรสร้ำงแรงจูงใจ สำยอำจำรย์ แต่ละคณะจะมี Process ต่ำง ๆ เนื่องจำกเป็นเอกชนต้องสร้ำง
ด้วยตัวเอง ต้องทำให้อำจำรย์ Generate income ในคณะได้ ได้มีกำรสร้ำงศูนย์ทำงวิชำกำรขึ้นมำ สร้ำง
รำยได้อย่ำงหนึ่งให้กับคณะ จะทำอะไรในสิ่งที่เรำถนัด เช่น Distance Learning ในขณะเดียวกันอำจำรย์ต้อง
ทำตลำด มีกำรทำ Project Start Up ทำเป็นกิจกรรมเข้ำไปสู่โรงเรียน ทั้งอำชีวะ และสำยมัธยมศึกษำทั่วไป
โดยคำดหวังคือกำรให้ควำมรู้เขำ และคำดว่ำในอนำคตจะมีนักศึกษำคนใดคนหนึ่งติดใจ ม.รังสิต คิดสร้ำง
มูลค่ำเพิ่ม และใช้คน Academic ในมุมมองต่ำงกัน เปิดกว้ำงให้ใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถในสำยตนเองถนัด ให้
อำจำรย์ช่วยพัฒนำบุคลำกรส่วนต่ำง ๆ ในสำย Academic
กำรพัฒนำบุคลำกร บำงสำขำที่ขำดแคลนต้องสร้ำงเอง เช่นสอนอยู่แล้วดูว่ำเด็กคนไหนมีแววเป็น
อำจำรย์ได้ ก็ส่งเรียนและเชิญมำเป็นอำจำรย์ พบว่ำนักศึกษำเก่ำหลำยคนได้เป็นคณบดีแล้ว
2. อำจำรย์สำยพิณ กล่ำวว่ำในเชิงระบบไม่ได้แตกต่ำงกับ ม.รังสิตมำกนัก งบประมำณในกำรขึ้น
เงินเดือนทุกปีที่ผ่ำนมำได้เงินงบประมำณขึ้นเงินเดือน 6% แต่ปีที่ผ่ำนมำรัฐบำลจ่ำยมำ 4% แสดงว่ำได้รับเงิน
งบประมำณลดลงเรื่อย ๆ ม.ทักษิณได้เพิ่มอีก 2% สิ่งนี้แสดงถึงกำรเปลี่ยนแปลงที่เร็วมำก ถ้ำเรำไม่สำมำรถ
ปรับเปลี่ยนตัวเองอำจทำให้เรำไม่สำมำรถอยู่รอดได้ กำรพัฒนำคน ศักยภำพคนที่คัดเลือกคนในองค์กรเป็น
เรื่องใหญ่ Performance คนต้องสูง ต้องมีกำร Balance คนให้อยู่ได้ มีกำรให้สวัสดิกำรที่สูง ดังนั้นกำร
คัดเลือกคนเข้ำสู่ระบบได้มีกำรคัดเลือกเช่นเดียวกัน แต่บำงครั้งไม่ทัน จึงรับคนที่จบแล้วพร้อมใช้งำน ยกเว้น
หำไม่ได้ ก็ให้คณะหำคนมำแล้วให้ทุนไปเรียน ซึ่งถ้ำมีคนพร้อมมำสมัครจะรับตรงนั้นก่อน ส่วนเรื่อง
Engagement เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันสร้ำง อย่ำงไรก็ตำม ใน ม.ทักษิณ ถือว่ำบุคลำกรสำยสนับสนุนเป็น Back
Office ที่สำคัญมำกในกำรช่วยสนับสนุนงำนด้ำนกำรบริหำร เป็นกลุ่มคนที่เตรียมเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลง
ตรงนี้ สิ่งที่มหำวิทยำลัยขับเคลื่อนช้ำเพรำะคนไม่ชอบกำรเปลี่ยนแปลง ต้องถูกบังคับ จึงอยำกให้คนเปลี่ยน
ก่อนถูกบังคับ กำรประเมินสมรรถนะอำจำรย์เดิมให้นิสิตอำจำรย์เดิมไปประเมิน ทำง สกอ. ได้มีกำรประเมิน
ควำมรู้ระดับไหน ได้มีเรื่องกำรเรียนรู้เรื่องกำรเรียนกำรสอนเรื่องจรรยำบรรณกำรเป็นครู
สำยสนับสนุน ม.ทักษิณ มีควำมแตกต่ำงมำก ใช้ Core Value จำก Core Competency
มหำวิทยำลัย กำรประเมินใช้ดุลพินิจอย่ำงเดียว ต้องมีกำรปรับ Core Value ให้ใหม่มำกยิ่งขึ้น ต้องกำรคนเก่ง
และคนดีให้อยู่ในองค์กรด้วย
3. ชื่อตำแหน่งของสำยสนับสนุนในสำยเอกชนมีควำมหลำกหลำยหรือไม่ อย่ำง ม.ทักษิณ มีควำม
หลำกหลำยมำก อำจมีปัญหำในเรื่องกำรกำหนด Competency อีกเรื่องคือเรื่องกำรประเมิน Competency

ที่หำว่ำแต่ละคนมี Gap ในกำรพัฒนำมีตัวชี้วัดอย่ำงไร จะดูได้อย่ำงไรว่ำมีจิตบริกำรมำกน้อย และเรื่องระบบ
กำรคัดเลือกบุคลำกรวำงกลไกในกำรคัดคนเข้ำในระบบอย่ำงไร
ตอบ ตำแหน่งงำน มีกำรประเมินเป็น Functional คือมีอำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ ส่วนเจ้ำหน้ำที่เป็น
Level เดียวกัน ส่วนสำยสนับสนุนไม่ได้มีเยอะมำก ส่วนเรื่องกำรประเมิน Gap ที่ประเมินอยู่กำลังสรุปข้อมูล
อยู่ มีควำมหลำกหลำยทำงควำมคิดของบุคลำกร
คนที่ประเมินผู้บริหำรเอำหัวหน้ำมำอบรมให้ควำมรู้ก่อน แล้วกำรประเมิน HRD จะเข้ำไป และต้อง
บอกว่ำเป็นกำรประเมินเพื่อพัฒนำ ถ้ำติดลบเรำก็มีสิทธิที่จะพัฒนำมำกขึ้น ผลตอบรับ Feedback ดีเนื่องจำก
มีกำรปรับทัศนคติต่ำง ๆ ก่อน มีกำรยอมรับว่ำติดลบจะนำไปสู่กำรพัฒนำและมีควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพที่
แท้จริง ตัวชี้วัดมี 5 ระดับ
คนที่ประเมินผู้บริหำรเอำหัวหน้ำมำอบรมให้ควำมรู้ก่อน แล้วกำรประเมิน HRD จะเข้ำไป และต้อง
บอกว่ำเป็นกำรประเมินเพื่อพัฒนำ ถ้ำติดลบเรำก็มีสิทธิที่จะพัฒนำมำกขึ้น ผลตอบรับ Feedback ดีเนื่องจำก
มีกำรปรับทัศนคติต่ำง ๆ ก่อน มีกำรยอมรับว่ำติดลบจะนำไปสู่กำรพัฒนำและมีควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพที่
แท้จริง ตัวชี้วัดมี 5 ระดับ และใน 1 ระดับ มี 2 พฤติกรรม ว่ำตอนนี้อยู่พฤติกรรมไหนและหัวหน้ำให้อะไร
ค่ำที่ได้มี 3 ค่ำคือบวก ลบ และเสมอ เพื่อนำมำสู่แผนในกำรพัฒนำ

วันที่ 23 สิงหาคม 2560
ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ยูนิลีเวอร์ (ประเทศไทย) จากัด
หัวข้อ การบริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจเอกชน : กรณีศึกษา Project Omni Connect
ของบริษัทยูนิลีเวอร์ (ประเทศไทย) จากัด
บรรยำยโดย คุณจิรชีพ เฮง ผจก.ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ ยูนิลีเวอร์เน็ตเวอร์คประเทศไทย
คุณยศสรัล ศรีพงศ์จิรำ ผู้บริหำรสโมสร 30 ล้ำน
คุณวชิระวัจน์ รุจิวรพัฒน์ GEBA ผู้บริหำรสโมสร 5 ล้ำน Omni Connect
คุณศิริวรรณ วุ่นทำงบุญ
คุณศิริวรรณ วุ่นทางบุญ
Unilever เป็นบริษัทที่มีอำยุยำวนำนกว่ำ 150 ปี และเห็นควำมสำคัญของกำรเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนำธุรกิจมำอย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะเวลำนำนภำยใต้แนวคิดเมื่อโลกเปลี่ยนธุรกิจเรำก็เปลี่ยน โดยใช้ กำร
สร้ำง Platform online เป็นตัวดึงดูด
แนวคิดของธุรกิจ Unilever จะเติบโตในอัตรำ 2 เท่ำ โดยลดมลภำวะจำกเดิม 50%
Unilever จึงได้เน้นเรื่องกำรพัฒนำผู้นำ ควบคู่กับสร้ำงสิ่งที่มีประโยชน์เพื่อสังคม เน้นกำรพัฒนำ
ตัวเองและพัฒนำข้ำงนอก ได้เรียนรู้ผ่ำนหลักสูตร 7 habits คิดถึงคุณค่ำที่เรำจะสร้ำง และสิ่งที่คนจะพูดถึง
เรำเมื่อตำยแล้ว
คุณจิรชีพ เฮง
กล่ำวถึงบริษัทยูนิลีเวอร์ ว่ำเป็นบริษัทที่ขำยสินค้ำอุปโภคบริโภคติดอันดับ 1 ของประเทศไทย ผลิต
ตรำสินค้ำกว่ำ 400 สินค้ำ มีสินค้ำในแบรนด์กว่ำ 200 ชนิด รวมทั้งหมดประมำณ 10,000 รำยกำร ต่อมำจึงได้
มีแนวคิดในกำรทำ Unilever Network เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้บริโภคได้ร่วมเป็นเจ้ำของธุรกิจที่สำมำรถส่งต่อ
รำยได้จำกรุ่นต่อรุ่นในลักษณะ Passive Income
สถำนที่ตั้งของยูนิลีเวอร์ได้ย้ำยมำอยู่ที่ ถ.พระรำม 9 ประมำณ 3 ปี มีกำรสร้ำงรูปอำคำรเป็นเสมือน
สบู่ลักซ์
จุดแข็ง
1. เป็นผู้นำทำงด้ำนกำรตลำดที่มีควำมเข้มแข็งมำกทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ
2. กำรทดสอบผลิตภัณฑ์ / สินค้ำ โดย
- กำรศึกษำทั้งกลุ่มลูกค้ำภำยใน (พนักงำนในบริษัท) และภำยนอก
- ขำยจุดดีและจุดเด่นบ่อย ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคซึมซับ
3. สร้ำงควำมเชื่อมั่น และควำมมั่นใจในผลิตภัณฑ์ มีกำรคิดค้นนวัตกรรมในกำรพัฒนำสินค้ำอย่ำง
สม่ำเสมอ และจดสิทธิบัตรเกือบทุกวัน
4. Unilever เน้นกำรสร้ำงผู้นำ และให้ผู้นำสร้ำงเครือข่ำย
5. สร้ำง Brand Love to Lost
- กำรสร้ำงตรำสินค้ำให้เป็นที่รู้จัก โดยให้ผู้บริโภคจดจำในสินค้ำประเภทนั้น ๆ มำกกว่ำที่จะบอกว่ำ
ใครเป็นคนผลิต

6. กำรเก็บข้อมูลสำมำรถช่วยทำให้เข้ำใจพฤติกรรมผู้บริโภค
7. ธุรกิจเติบโต 1 เท่ำ แต่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลงครึ่งหนึ่ง
Thailand 4.0
เป็นแนวทำงที่รัฐบำลต้องกำรให้เชื่อมกับ Platform ทำงด้ำนดิจิตอลมำกขึ้น ดังนั้นสิ่งสำคัญคือ
นักพัฒนำต้องเชื่อมั่นในกำรเปลี่ยนแปลง เพรำะกำรเปลี่ยนแปลงมีตลอดเวลำ
จำกเดิมที่ภำคเกษตรกรรม มีควำมเหลื่อมล้ำทำงสังคม ระหว่ำงคนรวยกับคนจน และควำมเหลื่อมล้ำ
ได้มีควำมชัดเจนมำกขึ้น ดังนั้น ทำอย่ำงไรให้สังคมสำมำรถพัฒนำเพื่อมีรำยได้เฉลี่ยที่ใกล้เคียงกัน และนำมำสู่
แนวคิด ประเทศไทย 4.0 คือกำรพัฒนำสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยเน้นเรื่องควำมคิดสร้ำงสรรค์ และ
นวัตกรรมใหม่ ๆ ทดแทนสิ่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
โมเดล 1.0 คือ ภำคเกษตรกรรม กับดักคือควำมสมดุล
โมเดล 2.0 คือ อุตสำหกรรมและกำรทดแทน กับดักคือควำมเหลื่อมล้ำทำงสังคม
โมเดล 3.0 คือ อุตสำหกรรมหนัก และ Globalization มีโรงงำนมำกขึ้น มีชั้นชั้นกลำงมำกขึ้น กับดัก
คือ รำยได้ในระดับปำนกลำง ข้อดีคือ เปลี่ยนคุณภำพชีวิต แต่คนข้ำงล่ำงคุณภำพชีวิตยังไม่ได้พัฒนำ
โมเดล 4.0 คือ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทุกกลุ่มมีควำมเท่ำเทียมกัน เน้นเรื่อง Creative Thinking +
Innovation
สิ่งที่ตำมมำคือ
1. กำรใช้สมำร์ทโฟนมำกขึ้น
2. กำรมีเทคโนโลยีมำทดแทน ทำให้สิ่งที่เป็นของเดิมที่หำยไป กำรใช้ดิจิตอลแทนอนำล็อก
Innovation มำทดแทนสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อำทิ Kodak เป็นธุรกิจชั้นนำด้ำนกำรผลิตกล้องต้องหำยไป
เนื่องจำกมีกล้องดิจิตอลมำทดแทน ทั้ง ๆ ที่เป็นผู้คิดค้นดิจิตอลรำยแรกแต่ไม่ทำ บริษัทที่ทำคือ Fuji
สิ่งสำคัญคือ กำรลงมือทำ ทำอย่ำงต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และทำให้ Platform แตกต่ำง
ถ้ำรุ่นคุณพ่อแม่คิดแบบเดิม เกษตรกรก็เป็นแบบเดิม ปัจจุบันได้มีหนุ่มสำวลำออกจำกงำนเพื่อไปทำ
เกษตรกรรมสมัยใหม่ มีกำรใช้เทคโนโลยีมำช่วย เช่น ใช้ Drone หว่ำนปุ๋ย แต่อย่ำงไรก็ตำม เกษตรกรสมัยใหม่
= เทคโนโลยี + เงินทุน สำมำรถเข้ำมำช่วยในระบบเรื่องกำรขำดแคลนน้ำ อย่ำงสหรัฐฯ จะพบว่ำกำรเกษตร
พัฒนำมำก ประเทศไทยเน้นกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน และมีกำรใช้ Application ช่วยได้มำก
Start up Business จะมีมำกขึ้น
- Platform Online > Office
- ด้ำน Service มีมูลค่ำสูงขึ้น
3. เด็กรุ่นใหม่ใช้ Laptop ไม่เป็น
- ปัจจุบัน laptop ได้มีกำรปรับเปลี่ยนเป็นแยกส่วนเพื่อง่ำยต่อกำรใช้งำนมำกขึ้น เน้นควำมสะดวกสบำย
4. แรงงำนมีทักษะและควำมรู้ดีมำกขึ้น และเหมำะกับชนิดงำนมำกขึ้น
Unilever
- ทำด้ำน SMEs มำกขึ้น มีกำรดำเนินธุรกิจผ่ำนตัวแทนจำหน่ำยและร้ำนค้ำ
- Start up Business จะเริ่มต้นอย่ำงไร กับคู่ค้ำ และ Partner
- สร้ำงด้วยควำมรักและเอำใจใส่กับคู่ค้ำ พบว่ำในทุกครัวเรือนจะมีสินค้ำ Unilever อย่ำงน้อย 3 ชิ้น

- ผู้บริโภคจำกทั่วโลกมีจำนวน 2 พันล้ำนคน คิดเป็นยอดขำยปีละ 2 ล้ำนล้ำนบำท
- มีสำขำกว่ำ 190 สำขำทั่วโลกจำกประเทศ 230 ประเทศ
- มีชื่ออยู่ในตลำดหลักทรัพย์อเมริกำ ดำวโจนส์
- มีพนักงำนอัตรำจ้ำง 500,000 คน
- Unilever Global สำมำรถไปทำงำนในต่ำงประเทศได้ โดยดูจำกตำแหน่งที่เหมำะสมในประเทศ
นั้น ๆ
นวัตกรรม
- สินค้ำตัวแรกเริ่มต้นจำกสบู่ซันไลต์ ต่อมำได้มีกำรพัฒนำเป็นน้ำยำล้ำงจำน แต่ยังคงสบู่ไว้เป็น
ทำงเลือกในช่วงแรก ๆ สำหรับกลุ่มคนที่ติดสบู่อยู่ โดยกระบวนกำรเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนทีเดียว ต้องมี
กระบวนกำรในกำรเคลื่อนจำกจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งได้มีกำรปรับจำกสบู่เป็นครีมกระป๋องเพื่อพักตรงกลำงก่อน
ปรับเป็นน้ำยำล้ำงจำน
- ยำสระผมตัวแรกเป็นผง ต่อมำได้ซัลซิลได้เปลี่ยนจำกผงเป็นน้ำ
- Unilever ได้คิดค้นนวัตกรรมมำโดยตลอดเพื่อทดแทนสินค้ำเดิมที่ใช้อยู่ พัฒนำให้ดียิ่งขึ้นเพื่อ
เหมำะสมกับผู้บริโภคมำกขึ้น ได้มีกำรปรับเปลี่ยน Packaging เพื่อสร้ำงควำมแปลกใหม่ให้ผู้บริโภค จำกเดิม
อำจเปลี่ยนทุก 2-3 ปี ปัจจุบันอำจเร็วขึ้น เช่น 6 - 9 เดือน
- รูปแบบกำรจ่ำยเงินเปลี่ยนจำกเงินสดเป็นใช้บัตรพลำสติก มำกขึ้น
- ในอนำคตคำดว่ำอำจไม่ต้องมีผงซักฟอก เครื่องซักผ้ำกำลังคิดค้นนวัตกรรมที่ไม่ใช้ผงซักฟอกเพื่อลด
ภำระด้ำนกำรทำลำยสิ่งแวดล้อม
นวัตกรรมที่พบคือเมื่อธุรกิจหนึ่งมำ อีกธุรกิจหนึ่งอำจกำลังหำยไป เพื่อสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
วิสัยทัศน์
มีวิสัยทัศน์ที่ต้องกำรเติบโตทำงธุรกิจโดยลดผลกระทบจำกสิ่งแวดล้อม ดังนั้นผลิตภัณฑ์ หรือ แพ็คเกจ
จิ้งจะเลือกที่กระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เช่นกำรใช้กระดำษแทนพลำสติก ฯลฯ
“Insight” คือกำรเอำใจผู้บริโภคมำนั่งในใจเรำ ได้มีกำรทำวิจัยกับผู้บริโภคโดยตลอด มีกำรทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ในแต่ละกลุ่มที่ใช้จริง ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
“The Future Consumer” เป็นกลุ่มใหญ่ในอนำคต
- Generation “S” Baby Boom เน้นสังคมผู้สูงอำยุมำกขึ้น
กำรสร้ำงรูปแบบธุรกิจให้เป็นทียอมรับ โดยเน้นกลุ่ม S ให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่ำงไร
กำรสร้ำง Platform เป็นเครื่องมือในกำรสื่อสำร Online เนื่องจำกพบว่ำคนไทยได้มีกำรใช้สื่อ
Social Media มำกขึ้น จำกคนไทย 67 ล้ำนคน พบว่ำใช้ Facebook 40 ล้ำนคน Line 34 ล้ำนคน
Youtube 28 ล้ำนคน Instagram 9 ล้ำนคน และ Twitter 6 ล้ำนคน
ดังนั้น กำรทำ Platform จึงต้องเข้ำถึงง่ำย และใช้ได้ง่ำย
- Generation “Z” Millennium
ต้องเข้ำใจว่ำบำงอย่ำงที่เปลี่ยนแปลงไม่สำมำรถต่อต้ำนได้ พฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มนี้เปลี่ยนไป อย่ำง
พบว่ำจะอยู่กับ Smartphone มำกขึ้น สื่อสำรผ่ำนทำง Smartphone แทนกำรคุยกัน ดังนั้น เรำจึงมีหน้ำที่ใน
กำรขับเคลื่อนและพัฒนำให้ดีขึ้น

Facebook ได้เข้ำมำช่วยในกำรทำ Start up Business เนื่องจำกเป็น Platform ที่ง่ำยและคนเข้ำถึง
ง่ำยใช้สะดวก ได้มีกำรพัฒนำ Application สำหรับธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีในกำรบริหำรจัดกำรเช่น Uber หรือ
Airbnb
เทคโนโลยีได้มำสร้ำงมูลค่ำกำรบริกำรที่สูงขึ้นเป็น Platform Online เช่นกำรรับจ้ำง Shopping
สินค้ำโดยคิดค่ำบริกำร หรือกำรสั่งอำหำรออนไลน์อย่ำง Line man, Lalamove, Wongnai
สิ่งที่ Unilever ทำคือ – เข้ำถึงผู้บริโภคในทุกช่องทำง มีกำรรวบรวมข้อมูลของผู้บริโภค ดังนั้นกำรมี Big
Data จะช่วยให้เข้ำใจพฤติกรรมของผู้บริโภคว่ำเป็นอย่ำงไร จึงเป็นเรื่องสำคัญ
นวัตกรรมได้เข้ามาทดแทนเวลา และความคุ้มค่า
- Innovation + Creative สร้ำงมูลค่ำเพิ่มและสร้ำงจุดแข็ง กำรใช้ Offline และ Online จะมี
บทบำทมำกขึ้น
ตัวอย่ำง 7-Eleven ที่เกำหลี ทดลองให้กับพนักงำน Lotte ได้มีกำรจ่ำยเงินผ่ำน BioPay ชำระเงิน
โดยใช้ส่วนของร่ำงกำยเช่น Hand Pay และให้ AI เป็น Cashier อัตโนมัติ มีตู้เย็นอัจฉริยะ มีกล้อง CCTV ใช้
แรงงำนน้อยลง แต่เป็นแรงงำนที่มีคุณภำพมำกขึ้น
การร่วมแสดงความคิดเห็น
1. ทำไมถึงมีหลักสูตร 7 Habits
ตอบ 7 Habits เป็นหลักสูตรที่เน้นเรื่องกำรพัฒนำทักษะภำวะผู้นำ เพรำะมองว่ำภำวะผู้นำเป็นเรื่องสำคัญที่ทำ
ให้องค์กรเติบโต จึงได้ให้พนักงำนทุกคนอบรม เพื่อทำให้พนักงำนสำมำรถคุยกันภำษำเดียวกัน หน้ำที่ที่สำคัญ
คือต้องให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ได้ สำมำรถจัดลำดับควำมสำคัญ และมีทิศทำงเดียวกับบริษัท
2. ถ้ำจะแนะนำ ม.ทักษิณเรื่อง Online จะแนะนำอย่ำงไรบ้ำง
ตอบ
1. เรื่อง Data กำรจัดทำ Big Data สิ่งสำคัญมำกในกำรจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบและสำมำรถให้ใคร
สำมำรถดึงใช้งำนได้ทันที เป็นกำรรวมข้อมูลในส่วนเดี่ยวกัน สำมำรถนำ Online ไปช่วย Offline ได้ เพื่อ
ศึกษำด้ำนพฤติกรรมของผู้ใช้บริกำรในมหำวิทยำลัย ดังนั้นเรื่องนี้จะเป็นสิ่งสำคัญมำก
2. Online และ Offline ให้ทำไปด้วยกัน ต้องเชื่อมกัน ไม่สำมำรถแยกออกจำกกันได้
3. Content และควำมร่วมมือ เป็นเรื่องใหญ่มำก ต้องทำให้รู้สึกว่ำเป็นสิ่งที่ง่ำย อำจมีกำรตั้งเป็น
Team Content ขึ้นมำเพื่อผลิต Content ตลอดเวลำ ถ้ำเริ่มจำก Content ที่ใช้ได้แล้ว เชื่อว่ำต่อไปจะ
ทำงำนได้มีควำมรวดเร็วมำกขึ้น
4. ทำให้ผู้ใช้บริกำร (User) สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย สร้ำง Platform ที่ไม่ซับซ้อน
คุณยศสรัล ศรีพงศ์จิรา
กล่ำวถึงสิ่งที่ทำให้ประสบควำมสำเร็จคือ 1. ควำมเชื่อ 2. รู้ให้มำกพอ
Omni Connect ข้อดีคือ เป็นกำรออนไลน์ 24 ชั่วโมง ดังนั้นกำรทำธุรกิจจะสำมำรถทำเวลำใดก็ได้
แสดงถึงแนวทำงกำรปรับตัวที่ยูนิลีเวอร์ให้ควำมสำคัญในกำรปรับตัวเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลำ และเห็นควำมสำคัญกับธุรกิจออนไลน์เป็นอย่ำงมำกว่ำจะเป็นธุรกิจที่เติบโตได้อย่ำงดีในโลก
อนำคต อย่ำงเช่น Agoda , Grab Taxi, Uber

เนื่องจำกธุรกิจ Online สำมำรถเข้ำถึงผู้บริโภคได้อย่ำงง่ำย เพรำะกำร Shopping ของผู้บริโภคส่วน
ใหญ่จะอยู่บนควำมอยำก ดังนั้นจึงจะทำอย่ำงไรให้คนอยำกเข้ำมำมำก ๆ
จำกกำรวิจัยพบว่ำ ธุรกิจ Start Up ที่หมำยถึงกำรเติบโตแบบก้ำวกระโดด แต่กลับพบควำมล้มเหลว
75-90% เพรำะ
- ไม่รู้ควำมต้องกำรที่แท้จริง
- รู้ควำมต้องกำรแต่ไม่มีเงินทุน
- ขำดทีมงำนที่ใช้ได้
- ไม่สำมำรถแข่งขันกับคนอื่นได้
- ต้นทุนและรำคำ
- คุณภำพต่ำ
ดังนั้นกำรมี Digital Market นอกจำกต้นทุนกำรผลิต เรำจะทำอย่ำงไรให้ Digital Market เติบโต
- Advertising
- Content
- Blogger
- Viral (ปำกต่อปำก)
- Communication
- Like
- Technology
- Multimedia
- Link Email
- กำรรองรับ
Business Platform กับ Omni Connect
เริ่มต้นจำกตัวอย่ำงของ Mark Zuckerberg ที่เริ่มต้นสร้ำง Platform Facebook จำกแนวคิดที่เขำ
เป็นผู้รับผิดชอบทำหนังสือรุ่นผ่ำนอิเล็กทรอนิกส์ จนกลำยเป็น Facebook ที่ปัจจุบันมีคนใช้กว่ำ 2,000 ล้ำน
คน สิ่งที่ Mark นั้น ได้แสดงถึงว่ำเขำรู้ควำมต้องกำรของเรำมำกกว่ำเรำรู้ควำมต้องกำรของตัวเอง หรือ อย่ำง
แนวคิดกำรทำ Alibaba.com ของ Jack Ma หรือ Amazon book mart ก็ต่ำงเน้นกำรเข้ำถึงควำมต้องกำร
ของคนได้มำกกว่ำ
Unilever ได้เล็งเห็นควำมต้องกำรและทิศทำงเช่นเดียวกัน จึงได้พยำยำมปรับเปลี่ยนระบบจำก
Offline ไปสู่ Online มำกขึ้นตำมทิศทำงตลำดโลก เป็น World Class Innovation จำกช่องทำงเดิมที่ผลิต
Mass Product ผ่ำนช่องทำง Offline สู่กำรพัฒนำ Premium Product โดยผ่ำนช่องทำง Omni Connect
ผู้บริโภคจะได้เงินคืนเป็นกำไรจำกกำรจ่ำยเงินให้ทำง Unilever โดยในอนำคตมีโครงกำรที่จะขยำยตลำดเข้ำสู่
ต่ำงประเทศมำกขึ้น อย่ำงจีน ซึ่งปัจจุบันได้ขยำยไปที่ ฟิลิปปินส์ และมำเลเซียแล้ว
Omni Connect จึงได้ออกแบบตลำดที่รองรับคนรุ่นใหม่มำกขึ้น
- People
- Social
- Commerce

- Wealth จ่ำยรำยได้
- Business Intelligent
ผ่ำนทำงกำรสร้ำง Business Platform และ ฐำนข้อมูลเก็บผ่ำน I-Cloud โดยในอนำคตจะมีกำรทำ Online
Training มีกำรทำ Get link ที่สำมำรถเชื่อมต่อผู้คนได้ทั่วโลก โดยสำมำรถ Copy Link ไปวำงในที่ต่ำง ๆ และ
เมื่อมีคนซื่อรหัสจะเข้ำว่ำผ่ำนมำทำงเรำ จะรู้ว่ำผ่ำนช่องทำงกำรซื้อจำกใครแนะนำ
ธุรกิจนี้จะเป็นกำรสร้ำงโอกำสที่ใหญ่ ทำง่ำย และได้เร็ว โดย 3 วิธีคือ นักช้อป นักแชร์ นักธุรกิจ
สิ่งที่ Unilever พัฒนำ
1. ทักษะทำงธุรกิจ
2. ควำมเป็นผู้นำ
3. คุณลักษณะภำยใน ผ่ำนกำรอบรม 7 Habits
เพรำะเชื่อว่ำ โลกภำยใน = โลกภำยนอก
คุณวชิระวัจน์ รุจิวรพัฒน์
กล่ำวถึงโครงกำร Omni Connect ที่ทำให้ Unilever ขยำยไปที่ฟิลิปปินส์ และมำเลเซีย
เริ่มต้นจำกแนวคิดในกำรสร้ำง Platform ที่มีเครือข่ำยกว่ำ 100 ประเทศทั่วโลก ได้ทำ Omni
Connect กระจำยไปทั่วโลก มี Aviance Shop มำ 6 เดือนแล้ว ปัจจุบันมี 29 สำขำทั่วประเทศ มีแผนกำร
ตลำดที่จ่ำยให้สูงสุด เชื่อมกับเครือข่ำยทั่วโลก สร้ำงโอกำสใหม่ในกำรทำธุรกิจ ทำง่ำย และรวดเร็ว แบ่งเป็น
นักช้อป นักแชร์ และนักธุรกิจ มีสะสมให้เที่ยวประเทศทุกปี

ศึกษาดูงาน ณ ธนาคารกสิกรไทย สานักงานเมืองทองธานี (แจ้งวัฒนะ)
หัวข้อ การใช้นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองและก้าวทันพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิตอล
คุณธีรชัย ศุภพันธ์ภิญโญ Corporate Relationship’s Manager ,KBTG
KBTG คืออะไร Kasikorn Business Technology Group มำจำกกลุ่ม 5 บริษัทในธนำคำรกสิกรไทย
เป็นบริษัทลูกของธนำคำรกสิกรไทยที่ตั้งขึ้นมำเพื่อให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรดำเนินงำน เนื่องจำกเทคโนโลยี
เปลี่ยนเร็ว จึงควรมีกำรส่งเสริมเรื่องกำรสร้ำงนวัตกรรมด้วย มีกำรตั้งบริษัท Beacon เป็นเครือข่ำยทำง
อินเตอร์เน็ต และกำรลงทุนในด้ำนต่ำง ๆ
ผู้บริหำรระดับสูงคือ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงศ์ และ นำยสมคิด จิรำนันตรัตน์ ทั้ง 2 ท่ำนต้องกำรสร้ำง
สังคมให้ทำธุรกรรมทั้งกำรเงินและไม่ใช่กำรเงิน กิจกรรมเพื่อที่จะสร้ำงนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ธนำคำรกสิกรไทย
เป็นผู้นำด้ำนดิจิตอล แบงค์กิ้ง มิชชั่น คือทำระบบงำนต่ำง ๆ ขึ้นมำ มีเรื่องกำรสร้ำง Core Value มีเรื่องวิถี
กำรคิด เน้นเรื่อง VIA คือ
V – Value สร้ำงคุณค่ำให้กับองค์กร ลูกค้ำ สังคม และประเทศ จะเห็นว่ำบำงขั้นตอนมีกำรทำงำนที่ซับซ้อน
เรำได้มีกำรลดขั้นตอนลง
I – Innovation เป็นเรื่องนวัตกรรม กำรคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ
A –Agility ควำมรวดเร็วเพื่อร่นระยะเวลำในกำรทำงำนแต่ละชิ้น คิดวิธีกำรทำงำนอย่ำงไรให้ลดขั้นตอน
สิ่งที่พบคือ มีเทคโนโลยีที่หลำกหลำยที่สำมำรถนำมำใช้งำนได้
Focus Technology
- เรำจะทำอย่ำงไรให้ใช้ธุรกรรมผ่ำนทำงมือถือได้
Product & Services
ยกตัวอย่ำง Mobile Banking สร้ำงให้คนตำบอดสำมำรถใช้สมำร์ทโฟนได้ และเรื่อง letter of
Guarantee มีเรื่องระบบ K-Plus
มี Partners ช่วยพัฒนำระบบต่ำง ๆ ในกรณีที่มี Advance
คุณพงศธร Business Analysis
KBTG เป็นเรื่องกำร ทำ Cashless Society เป็นสังคมที่ไม่ใช้เงินสดในกำรใช้จ่ำย หรือกำรซื้อของ
ออนไลน์ไม่ได้ใช้เงินในกำรซื้อของ สำมำรถแสกน และจ่ำยเงินสดผ่ำน Application ได้ทันที อย่ำงอินเดียไป
ไกลถึงใช้ Finger Print จ่ำยเงินได้ทันที
ข้อดีคือ รัฐบำลสำมำรถจัดเก็บภำษีได้ง่ำยขึ้น ไปที่กลุ่มเป้ำหมำยได้ถูกต้อง Bank สำมำรถลดกำรขน
เงินสดไปยังตู้ ATM ร้ำนค้ำไม่ต้องคอยหำเฝ้ำระวัง และผู้บริโภคสำมำรถ Manage เงิน ว่ำใช้จ่ำยได้กี่บำท
ป้องกันธุรกรรมที่เสี่ยงกับเงินสด
สร้ำง Platform ชื่อ K+ Platform Concept
มีกำรถอนจ่ำยเงินเพื่อควำมปลอดภัยมำกขึ้น หรือกLife Style ได้มีกำรซื้อของผ่ำนทำง K+ Platform
ในกำรสนับสนุนควำมคิดที่เป็น Cashless Society
UX Layer
เป็น Application ที่ติดต่อกับผู้ใช้ มีกำรService Layer และ Support Platform สำมำรถให้ข้อมูล
กับลุกค้ำแบบ Interactive

K+ Platform
ทุกอย่ำงจะถูกจัดกำรบน Platform เดียวกัน ซึ่ง Cashless Society จะมำช่วยด้ำนนี้
- QR code payment เป็นกำรแสกน QR Code และบอกจำนวนเงิน และเมื่อชำระเสร็จแล้วจะมี
กำรแจ้งเตือนกลับมำที่มือถือ
- Machine Learning Technology เป็นกำรเข้ำใจและรู้ว่ำลูกค้ำแต่ละคนแตกต่ำงกันอย่ำงไร มีกำร
ชักจูงลูกค้ำให้จ่ำยเงินผ่ำน Platform มำกขึ้น
K+ Platform กำลังขยำยควำมสำมำรถให้ไปจ่ำยเงินได้มำกขึ้น มีกำรนำไปแสกนที่ร้ำนค้ำในประเทศ
ไทยเพื่อจ่ำยเงิน มี K+ Shop ของธนำคำรกสิกร มีกำรสรุปยอดตรวจดูว่ำร้ำนค้ำเรำขำยดีมำกน้อยแค่ไหน มี
กำรลงไปที่ตลำดจีนแล้ว และได้มีกำรให้ลองใช้ K+ ในกำรจ่ำยเงิน
คุณก้องภพ รุ่งเดช และคุณภากร
Beacon interface เป็นตัวที่กำลังพัฒนำเพื่อไปแข่งขันที่สิงคโปร์
ปัญหำที่พบคือ Application ที่ใช้ได้ตอบโจทย์คนทุกกลุ่มหรือยัง ดังนั้นโปรเจคนี้จึงต้องกำรเน้นเรื่อง
กำรตอบโจทย์ให้คนทุกกลุ่มใช้งำนได้
1. Blind คือกลุ่มคนตำบอด
2. Low Vision คือกลุ่มคนที่ตำบอดสี หรือกลุ่มที่มีพลำสติกเคลือบตำ เป้นกลุ่มที่มองเห็นภำพไม่ชัด
อำจแก้ไขเรื่องกำรเพิ่มสี และทำสิ่งต่ำง ๆ ให้เขำสำมำรถเข้ำใจมำกขึ้น
3. Elderly คือกลุ่มคนสูงอำยุ ที่มีควำมไม่เข้ำใจ
สรุปคือกำรออกแบบให้ทุกคนใช้ได้
วิธีกำรคือ
1. พัฒนำ และทดสอบ Test นำกลับมำแก้ และ Research และได้สิ่งที่เขำต้องกำรจริง ๆ ซึ่งสำมำรถ
ตอบโจทย์ได้มำกกว่ำ และจำกกำรวิจัยจะช่วยให้ตอบโจทย์ได้หลำยอย่ำงไร อย่ำงเช่น สีมี Contrast สูง
มำก สำมำรถช่วยให้คนมีปัญหำเรื่องสำยตำสำมำรถใช้งำนได้มำกขึ้น
2. กลุ่มที่ไม่ใช้กำรมองเป็นหลัก อำจเป็นกลุ่มที่ฟังเสียงแล้วสำมำรถทำรำยกำรจนจบได้
3. หนึ่งหน้ำจะมีกำรทำอะไรได้อย่ำงนึ่ง
4. Privacy Mode เป็นกำรป้องกัน
สรุปคือ ต้องกำร Empower Equal Independent หมำยถึงกำรให้ทุกกลุ่มสำมำรถทำอะไรได้ด้วย
ตนเอง และสำมำรถใช้งำนได้โดยมีรู้สึกเท่ำเทียมกัน
Machine Learning
Digital Economy is the past
Google
เริ่มต้นมำจำกกำรใช้ Search Engine ต่อมำได้มีกำรพัฒนำเป็น Google Map youtube ,etc.
มีข้อมูลในกำรบันทึกว่ำเรำชอบอะไรใช้เวลำเท่ำไหร่ จัดเป็นบริษัทที่มูลค่ำสูงสุดในโลก
กำรเก็บข้อมูล
ผ่ำน Smart Phone Smart Freeze

- กำร Perceive data ต้องมีกำรดูว่ำจะเก็บข้อมูลอย่ำงไร มีวิธีกำรเพื่อกำรใช้ได้ง่ำย เป็นเรื่องกำรทำ
Machine Learning และ Analysis
- ถ้ำเรำ Engage ข้อมูลได้ดี เรำจะเก็บข้อมูลได้ดีด้วยเช่นกัน
Machine Learning & AI in Banking
นำมำช่วยในกำรตรวจสอบพฤติกรรมกำรจ่ำยเงินของผู้บริโภค เรื่องกำรกู้เงินของผู้บริโภค
กำรทำ Engagement ให้ดียิ่งขึ้น
Pruanfun
มีกำรไปคุยกับเกษตรกรสมัยใหม่ เรื่อง Passion ในกำรนำเสนอสินค้ำเกษตรเพื่อผู้บริโภค ทำให้
เกษตรกรสำมำรถพึ่งตนเองได้ ให้เกษตรกรช่วยเหลือตนเองได้
ได้ทดลองเป็นตัวอย่ำงให้ชุมชนทำให้เห็นว่ำสำมำรถทำได้ พัฒนำจำกเกษตรกรแบบเดิม สร้ำงคุณค่ำ
ในผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตร
สิ่งที่สำเร็จ ถ้ำเรำทำสำเร็จได้จะมีคนได้รับประโยชน์อีกมำกมำย
กำรร่วมแสดงควำมคิดเห็น
1. กสิกรเห็นเรื่องกำรสร้ำงคุณค่ำ และทำนวัตกรรมที่คิดตำม Platform ต่ำง ๆ กสิกรมีหลำยสำขำมำก และจะ
ขับเคลื่อนอย่ำงไร ในกำรนำ Vision และ Value ลงไปที่องค์กรให้เกิดวัฒนธรรมในกำรทำงำนตรงนี้
ตอบ รู้สึกยินดีอย่ำงยิ่งที่มหำวิทยำลัยมำดูงำน เพรำะเป็นส่วนที่สร้ำงบุคลำกรของชำติ เช่นเดียวกับกสิกรไทย
ไม่ใช่แค่เพื่อธุรกิจ แต่เพื่อทำให้ Life Style ดีขึ้น สร้ำงเทคโนโลยีที่ทุกคนสำมำรถเข้ำไปถึงได้ และเทคโนโลยีที่
เลือกแล้วจะทำอย่ำงไรให้ไปต่อได้ มีเรื่องกำรบกพร่องทำงกำรเห็น
กำรทำ Value นั้นต้องมี Purpose Full คือจุดมุ่งหมำยจริง ๆ ได้มีกำรนำเสนอไปที่ Core Value
ของตัวอำจำรย์ อย่ำงกสิกรไทย เน้นเรื่องกำรเอำลูกค้ำเป็นศูนย์กลำง เน้นกำรทำอะไรเพื่อควำมสำเร็จของ
ลูกค้ำ ต้องเข้ำใจว่ำคืออะไร และต้อง Beyond มำกกว่ำ Customer Satisfaction อย่ำงไรก็ตำม KBTG ไม่
สำมำรถทำคนเดียวได้ ต้องมี Teamwork กำรสร้ำง Value ให้ Business และ Technology ไปด้วยกัน
มีควำมเป็น Professionalism มีควำมน่ำเชื่อถือ เพื่อปกปักรักษำสิ่งที่คนช่วยดูแลให้
Innovation เมื่อเจอทำงตันก็หำทำงใหม่
มี Comnovation คือ Communication + Innovation
กำรนำ Machine Learning ทำอย่ำงไรให้รู้จักและรู้ใจลูกค้ำ ต้องใช้ทั้งศำสตร์ และศิลป์
มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกด้ำนเทคโนโลยีกำรเงินมำก มีพื้นที่ร้ำนค้ำที่ KBTG ไปขำยในนั้นด้วย
Platform
- ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีอย่ำงเดียว แต่เป็นที่คนมำชุมนุมกัน มี Traffic มีกำรเชิญคนที่รู้จักจำกกลุ่มต่ำง ๆ
มำทำงำนร่วมกัน เป็นตัวสร้ำง Ecology ใหม่
- เรำจะสร้ำง Value ให้เกิดกับลูกค้ำอย่ำงไร จะนำข้อมูลมำสร้ำงประโยชน์ ใช้ประโยชน์ได้อย่ำงไร มี
กำรถอดรหัสว่ำแต่ละควำมหมำยมีควำมหมำยอย่ำงไร
ใน KBTG มี www.kbtg.tech

ตึกกสิกรไทยแห่งนี้ ได้ทำกำรพัฒนำจำกตึกเก่ำที่มีอำยุกว่ำ 20 ปี มีกำรออกแบบอำคำรเป็นดิจิตอลแห่ง
อนำคต โดยสร้ำง iT Platform ให้มีคุณภำพสูงสุด มีมุมทำงำนที่หลำกหลำยโปร่งโล่ง สำมำรถทำงำนทุกที่ ทุก
เวลำ มีกำรเล่ำเรื่อง ได้เป็นผู้สร้ำง และผู้แบ่งปัน มีกำรบริหำรพลังงำน มี Sensor มี Solar Farm ดูแล 8% มี
กำรทำน้ำบำบัด กำลังสร้ำง โปรเจคใหม่ทำงด้ำนเทคโนโลยีที่ไม่มีกำรเรียนกำรสอนที่ไหน นอกจำกที่นี่
ทุกเทคโนโลยีมำจำกกำรคำนึงถึงควำมสุขของผู้รับบริกำร มีกำรทำงำนตำมวิถีธนำคำรกสิกรไทยเพื่อ
เป็นธนำคำรดิจิตอลสมบูรณ์แบบ
พื้นที่นี้มีพนักงำน 3,000 คน และมี Vendor และ reserve ให้กับ Fintech
(สรุปบรรยายโดย เขมิกา ถึงแก้วธนกุล ทีมงานวิชาการ Chira Academy)

