
สรุปประเด็นความรู้และการน าผลการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ 

โครงการฝึกอบรม  “หลักสูตรศลิปะการพัฒนางานบุคลากร” 
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ณ โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง ถนนวภิาวดี  กรุงเทพมหานคร 

 

ประวัติ ศาสตราจารย์ ดร. นพ. กระแส ชนะวงศ์ 

นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 

ศาสตราจารย์ ดร. นพ. กระแส ชนะวงศ์ เป็นคุณหมอโดยอาชีพ ผู้ซึ่งอุทิศตนเพื่อดูแลรักษา

ประชาชนที่ยากจนในชนบทห่างไกล ภายหลังจบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ท่านได้กลับไปยังบ้านเกิดเพื่อตัง้สถานพยาบาลแหง่แรกในอาเภอพล จังหวัดขอนแก่น ซึ่งแต่เดิมไม่มีหมอ

หรือสถานพยาบาลใดๆ มาก่อน โดยใช้ระยะเวลายาวนานถึง 15 ปี ในการเริ่มต้นและบุกเบิก             

การรักษาพยาบาลประชาชนผู้ยากไร้ในอาเภอดังกล่าว ซึ่งจากผลงานแห่งความมานะบากบั่นและการ

ทุ่มเทเสียสละของท่าน ศาสตราจารย์ นพ. ดร. กระแส ชนะวงศ์ ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางโดย

ได้รับรางวัล แมกไซไซ สาขาผู้น าชุมชนเมื่อปี พ.ศ. 2516 ในปี พ.ศ. 2548 ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

The Grand Cordon of the Order of the Rising Sun ระดับ 6 ช้ันสูงสุดจากจักรพรรดิญี่ปุ่น ในฐานะผู้น า

ในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับประเทศญี่ปุ่นส าหรับประสบการณ์

ทางด้านการเมือง ศาสตราจารย์ ดร. นพ. กระแส ชนะวงศ์ เคยด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

จังหวัดขอนแก่นถึง 2 สมัย และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร อีก 2 สมัย ซึ่งก่อนหน้าที่จะ           

ลงสมัครสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ท่านเคยได้รับเลือกจากสมัชชาแห่งชาติ ให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ โดยได้คะแนนเป็นอันดับ 5 ส่วนต าแหน่งที่เคยได้รับในสมัยเป็นรัฐบาล ได้แก่ รัฐมนตรี        

ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศ และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ตลอดจนเคยได้รับเลือกเป็นนายกสมาคม

ข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทยถึง 2 สมัยนอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร. นพ. กระแส ชนะวงศ์ยังได้

ท างานร่วมกับองค์กรระดับนานาชาติหลายองค์กรเพื่อยกระดับและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของ

ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในภูมิภาคอาเซียน จนเมื่อปี พ.ศ. 2542 ท่านได้ด ารงต าแหน่งประธานมูลนิธิ  

ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันสาธารณภัยแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Centre/ ADPC) ซึ่ง

เป็นองค์กรที่ท างานเพื่อลดผลกระทบซึ่งเกิดจากภัยพิบัติในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และด ารงต าแหน่ง

ประธานกรรมการมูลนธิิรักษ์ไทย (สมาชิกขององคก์ร CARE ระดับนานาชาติ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) 

และในฐานะผู้เล็งเห็นความส าคัญของการศึกษา ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ นพ. ดร. กระแส ชนะวงศ์ ด ารง

ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบันเทคโนโลยีปัญญา

ภวิัฒน ์และเป็นผู้ก่อตัง้วิทยาลัยบัณฑติเอเชีย ตลอดจนเป็นผู้ก่อตัง้และประธาน  สมาคมไทยเพื่อส่งเสริม

ความเข้าใจระหว่างประเทศ (Thai Association for International Understanding) 

อ้างอิงจาก สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร  
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ประวัติวทิยากร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรมงคล  แน่นหนา 

การศกึษา 

 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ การบริหารการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารงานบุคคล) สถาบัน

บัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์      

ต าแหน่งปัจจุบัน          

 ผูอ้ านวยการสถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 รองผูอ้ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

งานวิจัย 

 การประเมนิผลมาตรการเกษียณก่อนก าหนด 

 การประเมนิการจ้างเหมาบริการภาครัฐ 

 การประเมนิความพรอ้มในการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบจ. 

 การตดิตามการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

 การวิจัยประเมินผลโครงการจัดชัน้เหล็ก กระทรวงอุตสาหกรรม 

 แผนแมบ่ทการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากรภาครัฐจังหวัดปทุมธานี 

 การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์และการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ 

 สมรรถนะหลักการรถไฟแหง่ประเทศไทย 

 แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี พ.ศ.2553-2556 

 การศกึษาความเป็นไปได้ในการจัดตัง้นคิมอุตสาหกรรมดิจติอล 

 การศกึษาโครงสรา้งและอัตราก าลังชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 การศึกษากลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการวิเคราะห์อัตราก าลังและแนวทางการ

พัฒนาทรัพยากรบุคลากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

งานที่ปรึกษา 

 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย จังหวัดปทุมธานี  จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดชัยนาท  จังหวัดสระแก้ว จังหวัด

จันทบุรี กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง(สงขลา สตูล) 
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 กระทรวงสาธารณสุข  กรมอนามัย  ส านักงานอาหารและยา กรมสุขภาพจิต สถาบันบรมราช

ชนก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาลัยสาธารณสุขสิรนิธร วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา 

วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ วิทยาลัยพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาล 

จติเวชนครพนม สถาบันธัญญรักษ์   ส านักงานสาธารณสุขอ่างทอง ส านักงานสาธารณสุข

สระบุรี 

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัย    

ราชภัฎอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  

 ส านักงานนโยบายแผนพลังงาน  กรมที่ดนิ กรมโยธาและผังเมือง ส านักงานปปส.    
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หัวข้อการบรรยาย/

วิทยากร 
สรุปประเด็นความรู้ 

เวลา 9.00 – 12.00 น. 

“ ก า ร ศึ ก ษ า ไ ท ย สู่

ประชาคมอาเซียน” 

โ ด ย  ศ า ส ต ร า จ า ร ย์      

ดร.นพ.กระแส  ชนะวงศ ์

 

ขอชื่นชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ส่งเสริมสนับสนุน

ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นความทันสมัยที่จะร่วมกันคิด ร่วมกันศึกษา     

หาความรู้เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่โลกที่กว้างขึ้น ประเทศไทยมี 63 ล้านคน แต่

เราก าลังพูดถึงสถานการณ์ใหม่ที่เราจะอยู่กับโลกหรือขอบเขตอีก 585 หรือ 

600 ล้านคน เราจะเป็นอย่างไร  ที่ส าคัญเราไม่ไปคนอื่นเขาก็มา ใครไปเห็น

มากก็รู้มาก รู้มากก็เข้าใจปัญหาต่างๆได้มาก ก็สามารถชนปัญหาต่างๆได้

มาก ดังนัน้ประเทศไทยจะเข้าไปสู่อาเซียนอยู่ท้ามกลางคน 585 ล้านคน อยู่ที่

คนไทยจะสามารถรู้จักคน รู้จักพื้นที่ อยากให้พวกเราก้าวเดินไปสู่ข้างหน้า

อย่างเข้มแข็ง  

การบรรยายในครั้งนีจ้ะพูด 2 เรื่องใหญ่ 

1. การศกึษาไทยเป็นอย่างไร 

2. ประชาคมอาเซียนเป็นอย่างไร 
 

1. การศึกษาไทย  ในความเห็นของท่าน มัชฌิมาปฏิปทา คือ  

กลางๆ  ยอมรับความเปลี่ยนแปลงบางอย่างดีขึ้น  บางอย่างไม่ดี มองเห็น

ความดีขึ้น  เพื่อไม่ให้หลงตัวเองและไม่ให้เกิดความท้อถอย ท่านมีความเห็น

ว่าการศกึษาระดับ สูง- ต่ าไม่ส าคัญ  ความส าคัญอยู่ที่การคิดเป็นท าเป็น  

หลักปรัชญาการศึกษาของ UNESCO (องค์การสหประชาชาติสาขา

การศกึษาและวัฒนธรรม) มี 4 เสาหลักการศกึษา  

1. Learn to know การศึกษาเบื้องต้น เรยีนเพื่อให้รู้ 

2. Learn to do เรยีนเพื่อจะท า 

3. Learn to live with the other people  เรียนรู้ที่จะอยู่กับ

ผู้อื่น 

4. Learn to be เรยีนเพื่อจะเป็น  คดิเป็นท าเป็น 

ตัวอย่าง    คนจีนไม่มกีารศกึษา ไม่ได้จบปริญญาโท ปริญญาเอก แต่มีธุรกิจ    

ร้อยล้าน พันลา้น เนื่องจากเขาคิดเป็นท าเป็น 

สุภาษิตจีน จงท าให้ผู้อื่นดีขึ้นเถิดแล้วเราจะดีขึ้นเอง 

ค าคม   ภาวะผู้น ากับการพูด 

    1. จงพูดว่าท่านจะพูดอะไร (say want you want to say)           



    2. พูดตามที่ท่านเตรยีมมา (say it) 

    3. จงพูดว่าท่านได้พูดอะไรแล้ว (say what you say)   
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หัวข้อการบรรยาย/

วิทยากร 
สรุปประเด็นความรู้ results 

 

 

 

 

 

 

      2. ประชาคมอาเซียน  ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ก่อตั้งอาเซียน        

ผู้ที่ก่อตั้งในสมัยนั้นคือ ดร.ถนัด  คอมันตร์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการ

ต่างประเทศ เป็น 1 ใน 3 คนในการก่อตัง้อาเซียน 

         จากการส ารวจความรูข้องประเทศตา่งๆในอาเซียน มี 2 เรื่องใหญ่ที่

คนไทยอยู่เป็นอันดับสุดท้าย คือ 

             1. อัตราการรู้จักธงอาเซียน 

             2. อัตราการรับรู้ปีแห่งการก่อตั้งอาเซียน 

          อาจเป็นเพราะเราสนใจตัวเราเองมากเกินไป มีความมั่นใจในชาติที่

ไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของใคร ภาษาอังกฤษจึงมีความส าคัญในกลุ่มประเทศ

อาเซียนเพราะเป็นภาษากลางในการสื่อสารรวมถึงต่อไปจะมีภาษามาเลเซีย 

ภาษาอินโดนีเซีย ฯลฯ เข้ามาซึ่งเกี่ยวข้องกับภาวะผูน้ า 

         อาเซียนประกอบด้วย 10 ประเทศ คือ ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา 

พม่า มาเลเซีย อนิโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไนดารุสซาลาม ฟิลิปปินส์ 

อาเซียน + 3  ประกอบด้วยประเทศ จนี ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 

อาเซียน + 6 ประกอบด้วยประเทศ จนี ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ออสเตรเลีย  

นิวซีแลนด์   อินเดีย 
 

อาเซียนประกอบด้วย 3 เสาหลัก คอื  

1. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEANEconomic Community–

AEC)  

          มีคณะกรรมการผู้เช่ียวชาญการดูแลด้านเศรษฐกิจ การค้า การเก็บ

ภาษี สินค้าเข้าออก ทั้งนีรวม 7 อาชีพที่สามารถ ย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี    

ในประชาคมอาเซียน คือ แพทย์ ทันตแพทย์ นักบัญชี  สถาปนิก นักส ารวจ 

วิศวกร พยาบาล บุคคลที่ได้รับการรับรองมาตราฐานตามความตกลงร่วมจะ

สามารถเดินทางไปท างานในประเทศอาเซียนได้ง่ายขึ้น  

2. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Security 

Community–ASC) 

          มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ภาษา ประเทศไทยค่อนข้างไม่ตื่นตัว



ด้านภาษา  ประเทศจีนส่งประชากรออกนอกประเทศ เข้าไปศึกษาในกลุ่ม

ประเทศอาเซียนเพื่อเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งคนจีนจะเรียนรู้ภาษา

อาเซียนในทุกประเทศ ในช่วงระยะเวลา10 ปีขา้งหน้า 
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หัวข้อการบรรยาย/

วิทยากร 
สรุปประเด็นความรู้ results 

 

 

 

 

 

 

เทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง   

1. พูดภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาบ่อยๆ  

2. หนังสือที่เรียนภาษาด้วยตนเอง 

3. อ่านหนังสือภาษาอังกฤษโดยออกเสียงดังๆทกุครั้งที่อา่น 

   **เพิ่มค่าและความหมายในตนเองในการฝึกภาษาอังกฤษ** 

       3.  ประชาคมความมั่นคงอาเซียน( ASEAN Socio-Cultural 

Community – ASCC)  

         กลุ่มประเทศอาเซียนจะช่วยกันดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงใน

ประเทศอาเซียนด้วยกัน ถ้ามีปัญหากระทบกระทั้งกันเป็นเรื่องธรรมดาของ   

ลิ้นกับฟัน ในที่สุดก็ต้องเปิดประเทศให้กันและกัน โดยเรามีบางอย่างให้

ประเทศเขาและเขาก็มีบางอย่างให้เรา การที่คุณให้เราก็เท่ากับคุณได้เองด้วย 

ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวที่ว่า ยิ่งให้ยิ่งได้  ถ้าใจ

เราพร้อมไม่มองว่าเป็นของเราของเขา ในที่สุดเราก็จะเปิดประเทศร่วมกัน

ทั้งหมด  และเขาก็เหมือนเรา เราก็เหมือนเขา เขาอยากได้อยากดังเราก็

อยากได้อยากดัง   เขามีของดีเราก็ชื่นชมช่วยให้เขาดีขึ้น  เรามีของดีเขาก็จะ

มาช่วยเราให้เราแข็งแรงขึ้น  การที่เราจะเข้ากับผู้อื่นต้องรู้จักเอาใจใส่ แต่ละ

ชาต ิ    มีอะไรดี พูดในสิ่งที่ดมีีจุดเด่นอะไรบ้าง  

ค าคม  การยอมกันในบางครั้ง การรู้จักคอย การรู้จักเป็นผู้ตาม 

กลายเป็นผู้น าที่ยิ่งใหญ่  

ตัวอย่าง   

          Nelson Mandela บอกว่าไม่มขีาวไม่มีด า การยอมในบางครัง้การรู้จัก

ถอย การรู้จักตาม  กลายเป็นผู้น าที่ยิ่งใหญ่ 

ภาวะผู้น า คือ  

- รู้จักเป็นผู้รับผดิชอบในฐานะน าเขา 

           -   รู้จักรับผดิชอบในฐานะเป็นผู้ตามที่มีวนิัยที่สุด 



           to lead is to care  ถ้าจะน าต้องรู้จักรับใช้ผู้อื่น 

           to lead is to follow ถ้าจะน าต้องรู้จักตาม 

         ผูน้ าจะต้องปรับตัวใหเ้ข้ากับสิ่งแวดล้อม แต่ไม่เปลี่ยนอุดมคติของ

ตนเอง 
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สรุปประเด็นความรู้ results 

 

 

 

 

 

 

ภาวะผู้น าในโลก Vuca 

Volatility  คอื  ความผันผวน ความหลากหลาย ระยิบระยับ จะหยิบจะจับ   

อะไรใหร้ะวัง 

Uncertainty  คอื ความไม่แน่นอน 

Complexity  คอื ความสลับซับซ้อน  อย่าพูดอะไรออกไปงา่ยๆ 

Ambiguous คอื ความก ากวม  คลุมเครอื น่าสงสัย อะไรที่เหมอืนกันจะ

ได้รับการประเมิน ต้องศกึษาให้เกิดความแนใ่จก่อนตัดสินใจหรอืก่อนพูด 

          ภาวะผู้น ายุค Vuca ถ้าจะตัดสินใจอะไรหากพรุ่งนี้ยังมเีวลาอย่า

ตัดสินใจวันนี้ 

เวลา 13.00 – 16.00 น. 

“ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น มุ่ ง

ผลสัมฤทธิ”์ 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์      

ฉัตรมงคล  แนน่หนัก 

 

        ถ้าจะพูดถึงอาเซียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมมา

ประมาณ 5 ปี คือนักศึกษาทุกคณะเมื่อสอบผ่านมาทางระบบ Edimidtion 

เข้ามาศึกษาแล้วยังไม่พอต้องมีการสอบ CU-TEP เพื่อเป็นคะแนนให้

เปรียบเทียบหลังจากส าเร็จการศึกษา ส าหรับอาจารย์ผู้สอนต้องมีการเรียน

การสอนที่เป็นภาษาอังกฤษควบคู่กับภาษาไทยในทุกหลักสูตร ซึ่งไม่ใช้

หลักสูตรนานาชาติ  และอาจารย์ผู้สอนสามารถขอ Material ในการสอนได้ 

35,000 บาท ที่ส าคัญแล้วในปี 2558 ทุกคนจะต้องได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่าง

แนน่อน  

        โลกเปลี่ยนไปถ้าเราไม่มองเห็นเป้าหมายชัดๆของคนในประเทศ หรือ

ถ้าย่อลงมามองไม่เห็นเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  แล้วเราจะเดินไปข้างหน้า

อย่างไรเมื่อเราไม่มเีป้าหมายที่ชัดเจน  

        เป้าหมายในการท างานคืออะไร ต่างคนก็ตั้งเป้าหมายของตนเอง ใน

ลักษณะการท างานเดิมๆ บางคนก็ไม่ได้ตั้งเป้าหมายอะไร 

        การบริหารราชการยุคใหม่ สถาบันการศึกษาผลิตนักศึกษา ผลิตแบบ

ไหน อย่างไร เป้าหมายขึ้นอยู่กับผู้บริหารเปลี่ยนไปตามความเห็นของ

ผู้บริหาร เมื่อเป้าหมายหลักไม่ชัดเจน ผลไม่ชัดเจน แต่ละคนจึงมามุ่ง



เป้าหมายของตนเอง 

ตัวอย่าง    ประเทศสิงคโปร์ results ที่เขาต้องการ คอื 

       Work hard ฉันเกิดมาเป็นคนสิงคโปร์ฉันต้องท างานหนัก  

       Live ฉันต้องอยู่ดว้ยความมั่นคงปลอดภัย 
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ตัวอย่าง     

          เกาหลีใต้ จะไม่มถีังขยะสาธารณะให้  เขาต้องการให้คนในประเทศ

ตระหนักว่า 1 คนสร้างขยะเท่าไร  เมื่อมีขยะคุณต้องเก็บขยะมาทิง้ที่บ้าน   

          เป้าหมายของคนเกาหลีใต้ คือ ฉันไม่ต้องการถูกท าลายเหมือนใน

อดีต  เขาต้องการอยู่สุขสบาย 
 

         เรื่องของผล (results) ต้องตั้งขึน้ก่อนแลว้ค่อยคิดถึงวิธีการ  เป้าหมาย

หรือผลมีตั้งแต่ระดับองค์กรมหาวิทยาลัย ส านัก คณะ สถาบัน ภาควิชา 

สาขาวิชา ในระดับองค์การต้องระบุผลที่ต้องการ ให้เห็นชัดเจนก่อน   

องค์การต้องการเห็นอะไร คณะต้องการเห็นอะไร นั้นคือ วิสัยทัศน์  ของ

มหาวิทยาลัยของคณะ ของภาควิชา เป็นตัวบ่งบอกว่าฉันอยากเห็นอะไร

เกิดขึ้นใน 4 ปีขา้งหน้า  

          วิสัยทัศน์เป็นตัวบ่งบอก  results ผูป้ฏิบัติงานต้องปฏิบัติตาม

เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย วิธีการท างานต้องตัง้ results หรอืผลลัพธ์ก่อน 

ตั้งเป้าไว้ก่อนว่าเราอยากเห็นอะไร ถ้าไม่มีการตั้งเป้าไว้ก่อน  ด าเนินการตาม

วิธีการโดยไม่มเีป้าหมายจะไม่เกิด Innovation ใหม่ๆ 

          นักคิดทุกคนไม่ใช่เป็นคนช่างสังเกตเขาต้องเป้าหมายชีวติว่าเขาจะท า

อะไรใหโ้ลกสักอย่างหรอื 2 อย่าง เขาจะมีเป้าหมายชีวติ 
     

การตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัด 

ตัวอย่าง  การตั้งเป้าหมายเรื่องการเรยีนการสอน คอื  

1. นักศึกษาเก่งและดี (output)  

2. มองหารูปแบบ กิจกรรม หรอืวิธีการสอนที่บรรลุเป้าหมาย  

3. ผลลัพธ์ (out come) นักศกึษาดีและเก่งคือต้องออกไปประกอบอาชีพสุจริต 

ตัวอย่าง   

นักศึกษาเรียนไม่เก่ง ดูจากผลการเรียนมาเป็นตัวชีว้ัด 



 

 

 

 

 

        นักศึกษาร้อยละ 80 ต้องมีผลการเรียนในระดับ D ขึน้ไป 

นักศึกษาเป็นคนดี คือไม่ท าผดิ 

        ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่สอนตอ้งไม่ทุจริตในการสอบ 

การตัง้เป้าหมายน าไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอน การดูแลนักศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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การน าผลการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

1. ประชาคมอาเซียน 

1. จัดท าแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน โดยให้บุคลากรที่ไปพบเห็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

อาเซียนน าข้อมูลเหล่านั้นมาเก็บในแฟ้มข้อมูลเพื่อเป็นการเก็บรวบรวมความรู้ ให้บุคลากร /

บุคคลภายนอกได้ศกึษาหาความรูใ้หม่ๆที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน 

2. จัดกิจกรรมประชุมกลุ่มอาเซียน แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องข่าวสารอาเซียนเดือนละ 1 ครั้ง    

คนละ 1 เรื่อง  

3. จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ขอ้มูลอาเซียน/ภาษาอังกฤษวันละค า 

4. ท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์สง่ขอ้มูลความรูใ้ห้บุคลากรโดยหนังสือเวียน, Outlook ฯลฯ 

5. จัดอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรูใ้ห้บุคลากร 

6. จัดกิจกรรมแบ่งหน่วยงานออกเป็น 10 ประเทศอาเซียน และจัดนิทรรศการแสดงผลงาน 

วัฒนธรรม ภาษา อาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ ของแต่ละประเทศ  โดยแข่งขันกัน  ประเทศ

ใดแสดงผลงานได้เป็นที่น่าสนใจจะได้รับรางวัล 

7. จัดโครงการศึกษาดูงานในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยก าหนดเป้าหมายในการไปศึกษาดูงาน

ให้ชัดเจนและเมื่อกลับมาแล้วจะท าอะไรต่อไป 

8. เชญิชวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนเข้ามาฝกึงานในหนว่ยงานเพื่อเรยีนรู้ภาษา 
 

2. การบริหารงานมุง่ผลสัมฤทธิ์  

1. จัดประชุมในหน่วยงานโดยพูดคุยถึงเป้าหมายใน 2 เรื่อง คอื 

1.1 เป้าหมายในชีวติของตนเองในอีก 5 ปีขา้งหน้า 

1.2 เป้าหมายในการท างานในอีก 5 ปีขา้งหน้า  

2. ให้ก าหนดกิจกรรม กระบวนการ ต่างๆ ที่จะน าไปสู่เป้าหมายนั้นอย่างชัดเจน  

3. มีการตดิตามการด าเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้ 


