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วาระที่ 1 เรื่องทีแ่ จ้ งเพือ่ ทราบ
1)
เนื่องจากประธานติดภารกิจ จึงได้มอบหมายให้ ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลก รองประธาน
กรรมการเป็ นประธานที่ประชุมเปิ ดประชุม
2) ผลการดาเนินงานในปี 2557
ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลก กล่าวว่า เมื่อสิ้ นปี 2557 มีผลการดาเนินงานที่ยงั ไม่ค่อยคืบหน้า สรุ ปได้ดงั นี้
- รายงานส่ วนใหญ่เกี่ยวข้องกับความเป็ นมา จานวนสมาชิกที่ ยงั ไม่ได้เปิ ดกว้างอย่างเต็มที่ จาก
แผนที่เสนอปี ที่แล้วที่ไปช่วยเหลือผูป้ ระกอบการต่างๆ แต่ยงั มีปัญหาเรื่ องการหารายได้
- การแต่งตั้งกรรมการบริ หารมูลนิธิ ได้มีการหารื อเกี่ยวกับการตั้งกรรมการบริ หารแล้วหลาย
ครั้ง กรรมบริ หารจะเป็ นกรรมการย่อยมีอานาจรองลงไปจากกรรมการก่อตั้ง แต่ยงั ไม่ได้ต้ งั
อย่างเป็ นรู ปธรรมเพราะยังติดต่อกันไม่ได้ บางความเห็นได้มีการเสนอให้มีที่ต้ งั สานักงาน มี
พนักงานประจา
-รายงานสถานะการเงิน สิ้ นปี 2557 มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์มีเงินตั้งต้น 230,000
บาท แต่ปีที่แล้วไม่มีการใช้จ่ายทางการเงิน ส่ วน ในเรื่ องกรรมการ เหรัญญิก ทาง ศบม.จะหา
เหรัญญิกใหม่ ตอนนี้ ดร.บันลือศักดิ์ ปุสสะรังษีเป็ นเหรัญญิกอยู่
- แผนการดาเนินงานปี 2558 ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลกกล่าวว่า น.สพ.สมชัย วิเศษมงคลชัย จะจัด
ทัวร์ ไปพม่า ลักษณะคล้ายเป็ นโครงการนาร่ องที่จะสามารถมีรายได้ ส่ วนนายเกรี ยงไกร ภู
วณิ ชย์มีโปรแกรมพะเยาปี ที่แล้ว และพยายามเชิญคณะกรรมการ ศบม.เข้าไปมีส่วนร่ วม
3) นายเกรี ยงไกร ภูวณิ ชย์ กรรมการ ได้นาเสนอข้อมูลและแจ้งว่า ขณะนี้ ได้มีส่วนร่ วมใน การ
ดาเนินงานด้าน IT ทาง ศบม. สามารถรับมาดาเนินการต่อได้ หลายเรื่ อง คือ
- ได้มีการผลักดันให้ Partner ของ IBM จัดทา Platform ด้านการท่องเที่ยว ASEAN ซึ่ง ศบม.
น่าจะมีโปรแกรมการพัฒนา Attribute เพื่อยกระดับความสามารถของของผูใ้ ห้บริ การด้านการ
ท่องเที่ยว โดยพิจารณาจากพื้นฐานที่วา่ คนในสาขาการท่องเที่ยว ควรมีลกั ษณะอย่างไร
- กระทรวงพาณิ ชย์ มีนโยบายและแผนงานที่จะให้ประเทศไทยเป็ นเมืองบริ การที่มีคุณภาพ
(Export and Service๗ โดยได้ให้ความสาคัญด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นกว่าที่ผา่ นมา โดยจะให้
เป็ น KPO for Tourism ขอให้มีการติดตามและติดต่อหาข้อมูลจากกระทรวงต่อไป
มติทปี่ ระชุ ม : รับทราบ และขอให้คุณเกรี ยงไกรกาหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเชิญ
คณะกรรมการที่สนใจประชุมหารื อในเรื่ องที่คุณเกรี ยงไกรนาเสนอในวันนี้อีกครั้งหนึ่ง

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุ ม ใหญ่คณะกรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิศูนย์ บูรณาการพัฒนามนุษย์ ครั้งที่
1/2557
ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลก แจ้งว่า รายงานการประชุมนี้ได้แจ้งเวียนให้กรรมการพิจารณา ก่อน
นาส่ งนายทะเบียนแล้ว อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบวาระ จึงขอให้กรรมการพิจารณาอีกครั้ง
มติ : กรรมการพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2557 โดยไม่มีแก้ไข
วาระที่ 3 รายงานผลการดาเนินงานในปี 2558
3.1 รายงานผลด้ านการบริหารมูลนิธิ
ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท รายงานผลการดาเนินงานในปี 2558 ว่า จากการประชุมครั้งที่แล้วเมื่อวันที่
24 ธันวาคม 2557 ทาให้ทราบว่า การไปประชุมเองหรื อตั้งคณะกรรมการกลุ่มย่อยไม่ประสบผลสาเร็ จ
เพราะมีมติเห็นชอบในการดาเนินการตอนที่ประชุม แต่หลัง จากประชุม ไม่มีการดาเนินการต่อ จึงต้องเลิก
การตั้งคณะกรรมการกลุ่มย่อย แต่ใช้แผนดาเนินการเชิงประชาสัมพันธ์มากกว่า โดยคณะกรรมการก่อตั้ง
พยายามไปสร้างความคิดและเผยแพร่ ความเป็ นมา เป้ าหมายและกิจกรรม ศบม.สู่ สาธารณชน แล้วเก็บ
รายชื่อผูท้ ี่สนใจมาเป็ นบันทึก หลังจากนั้นก็หารื อกันเองในกลุ่มย่อยเพื่อทาให้เกิดเป็ นรู ปธรรม ในกลุ่ม
ดังกล่าวประกอบด้วย ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลก น.สพ.สมชัย วิเศษมงคลชัย นายธวัชชัย แสงห้าว นายสามารถ
ดวงวิจิตรกุลและม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท ล่าสุ ดได้หารื อกับศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ และในที่สุด ก็จะต้องมี
การเปิ ดตัวแน่นอนในปี 2559 และศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้ส่งนายประยุทธ์ จิตต์นุกุลศิริ มาช่วย หลังจาก
นั้น ก็ได้วางเป้ าไว้ 3 เป้ าคือการทาวิจยั เพื่อหาความต้องการคนของผูป้ ระกอบการธุ รกิจโรงแรมและ
ท่องเที่ยว แต่ตอนนี้เน้นโรงแรมก่อนเพราะมีตวั หลักอยู่
น.สพ.สมชัย วิเศษมงคลชัย กล่าวว่า จากที่ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท ได้นาเสนอมาทั้งหมด มีการตั้ง
กรรมการ มีการหาบุคลากรมาประจา ก็ไม่ประสบผลสาเร็ จ จึงเห็นว่าควรจะทาแบบ Project-based หรื อ
activity-based คือมีโครงการเข้ามาซึ่ งมีความชัดเจนในการหางบประมาณ ตัวนี้เป็ นตัวขับเคลื่อน และเป็ น
การตกผลึกแนวคิด ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท จึงเสนอการตั้งสถาบัน ส่ วนนายธวัชชัย แสงห้าว ก็ทาวิจยั
เกี่ยวกับความต้องการบุคลากรในยุคดิจิตอลว่าควรมีคุณสมบัติอย่างไร และเพื่อให้สอดคล้องกับเรื่ องที่ตกลง
คือต้องมีโครงการ และงบประมาณ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้เสนอที่ จะหางบประมาณให้ได้ จึงเชิญนาย
ประยุทธ์ จิตต์นุกุลศิริมาช่วยดาเนินโครงการ
ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลก กล่าวว่า ปี ที่แล้วมีแนวคิดว่า ถ้าในทีมสมาชิกสามารถหางานมาได้ ก็มี
กระบวนการจัดการและจะแบ่งรายได้ให้มูลนิธิ เป็ นวิธีการหารายได้ แต่แนวคิดนี้ก็ยงั ไม่ประสบความสาเร็ จ
โครงการวิจยั ที่นายธวัชชัย แสงห้าวทาก็จะเป็ นแบบจิตอาสาในเบื้องต้น คือคณะกรรมการ ศบม.ช่วยกันทา
แต่ถา้ มีงบสนับสนุน งานจะเร็ วกว่า
3.2 การสร้ างเครือข่ าย

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท กล่าวว่า นอกจากงานเผยแพร่ ก็พยายามสร้างเครื อข่าย และได้ไปร่ วมงาน
กับองค์กรดังนี้
1.การรับจัดฝึ กอบรมให้นกั ศึกษาและอาจารย์ของวิทยาลัยอินทรชัย โดยมีนายกิตติ คัมภีระ นายธวัช
ชัย แสงห้าวและม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุทเข้าไปเป็ นวิทยากร ได้ทาในนาม ศบม.และโรงเรี ยน แต่ไม่ได้มี
ค่าตอบแทนให้ มีแต่ค่ารถให้วทิ ยากรเพียงเล็กน้อย นายกิตติ คัมภีระ นายธวัชชัย แสงห้าวและม.ล.ชาญโชติ
ชมพูนุทเข้าไปเป็ นวิทยากร ซึ่งได้มาคนละ3,000 บาท แต่นายกิตติ คัมภีระ มอบเงินส่ วนของตนเองให้
เลขานุการเป็ นค่าใช้จ่ายทดแทน การทากิจกรรมอะไร ก็ออกเงินกันเอง ไม่ได้ใช้เงินศบม.
2.โครงการจีน ซึ่งเป็ นโครงการที่ ศบม.เป็ นเจ้าภาพร่ วมในการประชุม ผลการประชุมที่ประสบ
ความสาเร็ จพอสมควร ทางคณะผูร้ ่ วมจัดเคยกล่าวว่าหลังจากจัดงานแล้วจะมอบให้ ศบม. 10,000 บาท แต่ก็
ยังไม่ได้รับ
ดังนั้น ศบม.ยังไม่มีกิจกรรมที่ได้เงินมาทั้งสิ้ น
น.สพ.สมชัย วิเศษมงคลชัยกล่าวว่า เรื่ องนี้เป็ นเรื่ องที่ดีมากที่สมาคมความสัมพันธ์ไทย-จีนหูเป่ ย
น.สพ.สมชัย วิเศษมงคลชัยได้ไปร่ วมงานเปิ ดตัวเส้นทางสายไหมทางทะเล น.สพ.สมชัย วิเศษมงคลชัยได้
เสนอแนะว่าควรมีโครงการต่อเนื่องร่ วมกับ สมาคมความสัมพันธ์ไทย-จีนหูเป่ ย ตอนนี้สมาคมนี้ตอ้ งการ
องค์กรของไทยที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของคนจีนที่จะมาดาเนินกิจกรรมด้านการค้า การลงทุน และได้
ติดตามนิตยสารการค้าอาเซียน ทางสมาคมนายพินิจ จารุ สมบัติเป็ นนายกสมาคมความสัมพันธ์ไทย-จีนและ
หอการค้าไทย-จีนเป็ นประธานสมาคม ควรจะไปวางรากฐานที่นี่เพราะมี Connection สู ง และสมาคมนี้ยนิ ดี
เป็ นกรรมการร่ วมกับ ศบม. ทาง ศบม.ควรจะทาโครงการร่ วมกับสมาคมนี้
ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุทกล่าวว่า ทาง ศบม.สามารถไปใช้สานักงานของสมาคมเป็ นสถานที่ประชุมได้
น.สพ.สมชัย วิเศษมงคลชัย กล่าวว่า สมาคมนี้ตอ้ งการองค์กรที่อยูใ่ นไทย เพราะต้องการสื่ อและตัว
ประสานงานเชื่อมโยง องค์กรที่เป็ นตัวเชื่อมที่ดีที่สุดคือองค์กรที่เป็ นมูลนิธิหรื อสมาคม จากประสบการณ์
ทางานร่ วมกับคนจีน พบว่า คนจีนให้ความสาคัญเรื่ องหน้าตา การต้อนรับอย่างสมเกียรติ สมาคมนี้นาคณะ
ข้าราชการผูเ้ กี่ยวข้องกับการลงทุนมา จึงเป็ นองค์กรที่ทรงอิทธิพล
ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท กล่าวว่า สมาคมนี้มาประสานตรงกับ ศบม.เนื่องจากลูกพี่ลูกน้องของ ม.ล.
ชาญโชติ ชมพูนุทเป็ นเลขาของกรรมการสมาคมสามารถช่วยเหลือได้ และควรวางแผนการดาเนินงานต่อไป
ร่ วมกับสมาคม และได้เสนอให้มีเจ้าภาพติดตามงานแต่ละเรื่ อง
มติประชุม รับทราบ
วาระที่ 4 รายงานสถานะการเงิน ณ ปัจจุบัน
ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท รายงานต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ได้ไปปรับสมุดบัญชีมี
ยอดล่าสุ ดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 คือ 233,177.88 บาท ซึ่ งต้องรายงานยอดไปในเดือนมีนาคม ก็ตอ้ งรอ

ให้สิ้นสุ ดเดือนธันวาคมแล้วค่อยปรับสมุดบัญชีอีกครั้ง ก็คาดว่าจะมีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 500 กว่า
บาท ได้ดอกเบี้ยครึ่ งปี ประมาณ 576 บาท
มติประชุม รับทราบ
วาระที่ 5 พิจารณาแผนการดาเนินงานปี 2559
5.1 โครงการสารวจวิจัยเพือ่ กาหนดหลักสู ตรการพัฒนาคนในช่ วงของยุคดิจิตอล
นายธวัชชัย แสงห้าว นาเสนอโครงการสารวจวิจยั เพื่อกาหนดหลักสู ตรการพัฒนาคนในช่วงของยุค
ดิจิตอลว่า
1. โครงการนี้มีวตั ถุประสงค์คือ การพัฒนา Product ของศบม.ในเรื่ องหลักสู ตรที่ไป
พัฒนาคน ตอนนี้ สถาบันอื่นมีหลักสู ตรพัฒนาคนค่อนข้างมาก ถ้า ศบม.ทาหลักสู ตร
ทัว่ ไปก็เหมือนว่า ไม่แตกต่างจากที่อื่น ดังนั้นจึงควรทาวิจยั ก่อนเพื่อให้ทราบว่าอีก 4-5
ปี ข้างหน้า องค์กรต่างๆมีการเตรี ยมความพร้อมคนเข้าสู่ ยคุ ดิ จิตอลอย่างไร
2. กลุ่มเป้ าหมาย คือ กลุ่มองค์กรที่ ศบม.มี Connection และสามารถไปเข้าพบผูบ้ ริ หารได้
2.1 องค์กรขนาดใหญ่ ได้แก่
2.1.1 SCG
2.1.2 ปตท.
2.1.3 CP
2.2 องค์กรขนาดกลาง ได้แก่ MK
2.3 องค์กรขนาดเล็ก
2.4 ระดับพนักงาน
3. โจทย์วจิ ยั มีมุมมองอย่างไรในการพัฒนาคนในอีก 4-5 ปี ข้างหน้า
4. วิธีการดาเนิ นการ
4.1 สัมภาษณ์ผบู้ ริ หารระดับสู งขององค์กรขนาดใหญ่ องค์กรขนาดกลาง เพื่อเป็ น
ข้อมูลในการทาหลักสู ตรขึ้นมา หรื ออีกนัยหนึ่งคือก็จะทาให้ทางองค์กรได้มี
โอกาสรู ้จกั กับ ศบม.
4.2 มีการทาข้อมูลเชิงปริ มาณด้วย มีขอ้ มูลคล้ายกับแบบสอบถามคนในองค์กร มีการ
ทาสรุ ปประเมินผล มีการส่ ง Feedback ให้องค์กรทราบ องค์กรก็จะได้ประโยชน์
ด้วย ก็จะเห็นว่ามุมมองของคนในองค์กรเป็ นอย่างไร
4.3 ศบม.ทาสรุ ปเป็ นผลการวิจยั เผยแพร่ ออกไปว่าในอีก 4-5 ปี ข้างหน้าองค์กรขนาด
ใหญ่สนใจในเรื่ องต่างๆ และทาหลักสู ตรตอบโจทย์เพื่อเติมเต็มช่องว่างเตรี ยม
ความพร้อมของคน ศบม.ก็สามารถนาผลวิจยั นี้ไปเป็ น Product เพื่อเสนอการ

พัฒนาให้กบั กลุ่มเป้ าหมายที่ได้ไปสัมภาษณ์ โดยเฉพาะองค์กรขนาดกลาง แต่
ขนาดใหญ่ก็อาจจะไม่ได้ตอ้ งการให้เข้าไปช่วยพัฒนาคนในองค์กร
5. ความคืบหน้าในการดาเนินการ
โครงการนี้ก็มีการประชุมหารื อกันหลายครั้ง มี ดร.อนุชา เล็กสกุลดิ ลก ม.ล.
ชาญโชติ ชมพูนุท มาร่ วมประชุมและให้ขอ้ เสนอแนะว่าอาจจะต้องไปร่ วมมือกับ
สถาบันการศึกษา ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้เสนอแนะให้ไปหารื อกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถ้ามีสถาบันการศึกษามาร่ วมมือด้วย จะมีความน่าเชื่อถือเพิ่ม
มากขึ้น
6. ระยะเวลาดาเนินการ
โครงการวิจยั นี้ จะใช้ระยะเวลาดาเนินการ 1 ไตรมาส คาดว่า จะเสร็ จสิ้ นภายใน
เดือนเมษายน 2559
รศ.ดร.อัศนีย ์ ก่อตระกูลได้ถามว่า เป็ นหลักสู ตรกี่ชวั่ โมง
นายธวัชชัย แสงห้าว ตอบว่า ยังไม่ได้กาหนดว่าเป็ นหลักสู ตรกี่ชวั่ โมง โครงการนี้เป็ นการสารวจ
ความต้องการในการฝึ กอบรม
ข้ อเสนอแนะและความคิดเห็นเกีย่ วกับโครงการ
ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลก กล่าวว่า นายเกรี ยงไกร ภูวณิ ชย์ได้กล่าวถึงเรื่ อง Competency และเรื่ องของ
การพัฒนาคน ในทาง HR ทราบแล้วว่าเป็ นยอดภูเขาน้ าแข็ง แต่อนั ที่จริ งแล้วยังมีส่วนใต้ภูเขาน้ าแข็ง ที่ผา่ น
มา มีเน้นที่ความรู ้แต่ไม่ได้พฒั นา Attribute ศบม.อาจจะพัฒนาโดยอาศัยฐานจากไอที การท่องเที่ยว แล้วไป
พัฒนาคนที่อยูใ่ ต้ภูเขาน้ าแข็งเป็ นเป้ าหมายที่ได้หารื อกันแล้วว่า รายละเอียดจะหารื อกันในวาระต่อไป ส่ วน
ในประเด็นที่จะนามาเชื่อมโยงกับงานของนายธวัชชัย อาจะสารวจองค์กรที่มีความหลากหลายแต่ยงั ไม่ได้
เน้นภาคการท่องเที่ยว แต่ในนี้ก็จะมีประเด็นเรื่ องของไอทีอยู่ โลกในปั จจุบนั นี้มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
Gen อาจจะนาข้อมูลไปลงรายละเอียดเวลาตั้งคาถามในการสารวจและสัมภาษณ์ ควรนาแนวคิดที่นายเกรี ยง
ไกรเสนอเข้าไปผนวกได้ และสุ ดท้าย หลักสู ตรที่ออกมา ควรสร้างมาจาก ศบม.เองและการฝึ กอบรมก็จะ
เป็ นการดาเนินการขั้นต่อไป
รศ.ดร.อัศนีย ์ ก่อตระกูลกล่าวว่า จากการไปช่วยงานสถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพ แม้วา่ นายเกรี ยงไกร ภู
วณิ ชย์ จะกล่าวว่ากลุ่มเป้ าหมายไม่ใช่ แต่ในความเป็ นจริ งแล้ว เป็ นกลุ่มเป้ าหมายที่ใช่ พัฒนาเป็ น
Competency-based เน้น 3 อย่างเหมือนกันคือ Skill, Attitude, Attribute ส่ วนเรื่ องของไอทีที่นายเกรี ยงไกร ภู
วณิ ชย์นาเสนอมีลกั ษณะเฉพาะที่ดูดี และดีกว่าของสถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพ แต่สถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพมีเงินทุน
และ Certified Body ตามพระราชบัญญัติ สถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพมีหน้าที่รับรองคุณภาพคน ศบม.สามารถ
ทางานร่ วมกับสถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพได้ในด้านนี้ ตอนนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ กาหนดมาตรฐาน ICT คุณวุฒิวชิ าชีพมีท้ งั หมด 7 ระดับ มี 5 สายคือ Animation, Project Management,
Software Engineering เมื่อสักครู่ ได้ทราบจาก วศท. มีเรื่ อง Cloud Service ก็เป็ นเรื่ องที่น่าสนใจที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือไม่ได้ทา ศบม.ควรจะเข้าไปช่วยในด้านนี้ ส่ วนข้อมูลที่
ได้มาอีกด้านคือเรื่ องการท่องเที่ยว สถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพไม่ได้ทา แต่กระทรวงการท่องเที่ยวทาไปแล้ว
กระทรวงการท่องเที่ยวได้ลงนามใน MRA กับอาเซี ยน เพราะจะมี ATF คือ ASEAN Tourism Qualifications
Framework ซึ่ งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็ นเจ้าภาพ ส่ วนในทางการเงิน สถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพยินดี
ที่จะเป็ นแหล่งทุนให้ในเรื่ องมาตรฐานคุณวุฒิวชิ าชีพ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุทก็เคยได้เข้าไปที่สถาบันนี้แล้ว
จากการนาเสนอของนายธวัชชัย แสงห้าวเกี่ยวกับการทางานวิจยั ตอนนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กาลังทาวิจยั เน้นคนในยุคดิจิตอลสาหรับ E-government ไม่ได้สาหรับในเชิง SMEs จะนา Framework จาก
นายธวัชชัย แสงห้าว มาจับคู่กบั E-government แต่จะเป็ นคนของภาครัฐที่จะต้องทาหน้าที่ ให้บริ การ
ประชาชน คนภาครัฐก็จะต้องมี Attribute ตามคุม และคุมที่อยูใ่ นรัฐบาล รัฐต้องเน้นบริ การประชาชน
ตอนนี้ถูกประกาศออกมาเป็ นดัชนีช้ ีวดั ต่อไปนี้ภาครัฐจะต้องเน้น Smart Service ให้กบั ประชาชน ทุก
หน่วยงานในภาครัฐจะต้องมี Smart Service ออกมาอย่างน้อยปี ละ 2 อย่าง และจะต้องนาข้อมูลมาเปิ ดเผยให้
คนนาไปบูรณาการ เมื่อกลับมามองเรื่ องคน คนของ E-government ไม่ได้มีศกั ยภาพที่จะรองรับ Digital
Thailand และ Digital Economy ควรจะร่ วมมือด้านนี้ เพราะตอนนี้กาลังขับเคลื่อนเรื่ องนี้คือจะทา 2 อัน แต่
สิ่ งที่ตอ้ งยอมรับคือมหาวิทยาลัยมีอตั ตาสู ง สิ่ งที่ทาสาเร็ จคืออาชีวะ จะนา Competency-based ของสถาบัน
คุณวุฒิวชิ าชีพมาเป็ นหลักสู ตร ผลิตคนออกมาแล้ว นามาใช้งานได้จริ ง จึงจะมีหลักสู ตรเอง ต้องการพิสูจน์
ว่าคนที่จบไอทีของไทยไปแล้ว ภาคเอกชนอยากจะเปิ ดรับ กลุ่มเป้ าหมายคือคนของรัฐบาลที่ตอ้ งนา ICT มา
ใช้ในการให้บริ การ สถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพเสนอให้เราคือ คิดหลักสู ตร Competency-based และก็มาสนใจ
การทาวิจยั หลักสู ตรซึ่ งมหาวิทยาลัยไม่ค่อยได้ทา ถ้า ศบม.ร่ วมมือแล้วทาออกมาอีกด้านหนึ่งนอกเหนือจาก
ด้านนี้ อาศัย Competency และความหลากหลายของที่นี่พฒั นาหลักสู ตรเพื่อสร้ างคน ส่ วนนี้อาจจะเป็ น
กรอบการทางาน จะมีหลักสู ตร 2 แบบคือ หลักสู ตรฝึ กอบรมระยะสั้น และหลักสู ตรปริ ญญา ซึ่ งจะมี
Certified Body เมื่อทาขึ้นมาแล้วอาจจะขอเป็ น Certified Body ก็ได้ การเป็ น Certified Body ก็จะได้รับการ
สนับสนุนได้ดว้ ย ตอนนี้ Certified Body ในประเทศไทยภายใต้สถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพมีประมาณ 50
หน่วยงาน เมื่อทาหลักสู ตรตรงนี้ และได้หลักสู ตรที่แข็งแกร่ ง มีวทิ ยากรเก่ง ก็จะออกมาเป็ น Training
Package อย่างหนึ่ง และรับรองคุณวุฒิออกมา ก็จะเป็ นการทางานที่มีใบรับรอง ตอนนี้กาลังจะทา ASEAN
Qualifications
ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลก กล่าวว่า สิ่ งที่นายเกรี ยงไกร ภูวณิ ชย์นาเสนอ ทุกวงการทาแล้ว แต่เรื่ อง
Attribute ทายาก ต้องพัฒนาคนตั้งแต่แรกเกิด สิ่ งที่น่าสนใจคือในวงการท่องเที่ยวยังไม่มีใครทา นัก
ทรัพยากรมนุษย์ท้ งั หลายคิด จัดอบรมมากมาย และเข้าหาแหล่งเงินคือราชการ ข้าราชการเข้ารั บการอบรม
เพื่อรับประกาศนียบัตร แต่ยงั ทางานแบบเดิม ภาคเอกชนก็อาจจะไม่ได้ให้ลูกน้องเข้ามารับการฝึ กอบรม
ส่ วนที่กล่าวถึงมหาวิทยาลัย คณะ ศบม.ทากันเองเพราะยังไม่มีงบ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เสนอว่า จะหา
แหล่งเงินมา และจะติดต่อมหาวิทยาลัยให้ส่งอาจารย์และนักศึกษามาช่วยทางานจะทาให้งานมีความคมและ
ชัดเจนมากขึ้น แต่เรื่ องหลักสู ตรที่หารื อกันมา ยังไม่มีการกาหนดชัดเจน แต่สิ่งที่จะทา จะมีความถึงลูกถึงคน

เข้าถึงปั ญหาที่แท้จริ ง คาดหวังว่าผลการวิจยั จะออกมาแบบนั้น อาจจะมีต้ งั แต่ระดับที่ไม่หวังผลอะไรมาก มี
ตั้งแต่เข้าไปยังหน่วยงานเพื่อให้สร้างคนให้ได้ จนถึงขั้นที่วา่ นาคนไป certified ในส่ วนตัวแล้วอยากให้ ศบ
ม. ก้าวไปแบบมีอตั ลักษณ์ ตั้งแต่แรก ศบม.เน้นทาในสิ่ งที่ไม่มีใครทา ช่วงนี้กาลังหาสิ่ งที่เป็ นตัวตนของ ศบ
ม.อยู่
สิ่ งที่นายธวัชชัย แสงห้าว เสนอมาคือ ดาเนินการในช่วงมกราคม-เมษายน ช่วงธันวาคมคือร่ างให้
เสร็ จ ช่วงมกราคม-กุมภาพันธ์คือสารวจ ช่วงมีนาคมคือการประมวลผลซึ่ งมีเวลาน้อยสาหรับการ
ประมวลผลแบบสอบถาม 1,000 ชุด ช่วงเมษายน ก็จะได้ขอ้ สรุ ปเป็ น Proposal และแนวทางขึ้นมา
จากการหารื อนอกรอบเกี่ยวกับเรื่ อง Gen คาว่า Gen มี 2 มิติ มิติที่ผา่ นมาจะใช้อายุเป็ นเกณฑ์และใช้
ไอทีเป็ นตัววัด เพราะแต่ละคนเรี ยนมาตามหลักสู ตรที่แตกต่างกัน สิ่ งนี้กาหนดบุคลิกของ Gen ในความเป็ น
จริ งแล้วทุกคนมีโอกาสแสวงหาความรู ้และประสบการณ์ที่ต่างกัน เพราะฉะนั้นในแบบสอบถามต้องคิด
เรื่ องของ Gen ในด้านบุคลิก แต่ถา้ ใช้ไอทีวดั ปั จจุบนั นี้ โลกเปลี่ยนไป คนแก่ก็ใช้ไอทีเล่นไลน์
ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท กล่าวว่า ยังไม่แน่ใจว่า ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์จะหางบให้ได้หรื อไม่
อย่างไรก็ตาม โครงการวิจยั จะต้องเดินหน้าต่อโดยจะไม่รอจนกว่าจะได้งบ ทีมงานของ ศบม.จะดาเนินงาน
ควบคู่กนั ไป กาหนดให้โครงการนี้แล้วเสร็ จในเดือนเมษายน 2559 ต่อด้วยโครงการเปิ ดตัวหลังเดือน
เมษายน 2559
ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลก กล่าวว่า คณะของ ศบม.อาจจะให้ความเห็นในการคัดเลือกองค์กรเป้ าหมาย
ได้ ถ้าจะเน้นในสิ่ งที่นายเกรี ยงไกร ภูวณิ ชย์เสนอมา ก็อาจจะเน้นองค์กรด้านท่องเที่ยวให้มากหน่ อย แต่
อาจจะไม่ตอ้ งทาสัดส่ วนอาชีพ ครึ่ งหนึ่งเป็ นองค์กรภาคการท่องเที่ยว แต่ไอทีเป็ นประเด็นมากกว่าที่จะเป็ น
องค์กร ไม่ตอ้ งไปสารวจองค์กรไอที ไอทีเป็ น Digital Economy ที่ทุกองค์กรใช้ประโยชน์ เรื่ องการ
ท่องเที่ยวที่นายเกรี ยงไกรเสนอคือใช้ไอทีในวงการท่องเที่ยว
ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท กล่าวว่า ในการทาโครงการไม่ควรปล่อยให้นายธวัชชัย แสงห้าวทาคนเดียว
เพราะเป็ นการสัมภาษณ์เชิงลึก และเสนอให้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบอื่นๆให้คณะกรรมการ ศบม.ท่านอื่นทา
เช่นแบ่งจานวนคนที่ไปสัมภาษณ์ หรื อเก็บข้อมูลแบบสอบถาม แต่นายธวัชชัยก็ทาหน้าที่บริ ห ารโครงการ
และได้ขอให้กรรมการ ศบม.ที่มีตน้ สังกัดเป็ นมหาวิทยาลัยประสานให้มหาวิทยาลัยมาร่ วมทาวิจยั ใน
โครงการด้วย
ผศ.ชัยธนัตถ์กร ภวิศพิริยะกฤติ กล่าวว่า เห็นด้วยว่า ศบม.ควรมีจุดเริ่ มต้นที่มีเอกลักษณ์ และได้
เสนอว่า ควรหาเป้ าดาเนินการปี 2559 ด้วย อาจจะไม่จาเป็ นต้องเริ่ มต้นด้วยกิจกรรมใหญ่ แต่ควรจะเป็ น
กิจกรรมง่ายกว่าและไม่ใหญ่เกินไปที่สร้างมาแล้วเป็ นรู ปธรรมก็จะสามารถต่อยอดไปได้
ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท เสนอว่า โครงการวิจยั ควรจะเน้นแต่ภาคการท่องเที่ยว โรงแรม ไอที เพราะ
เป็ นเรื่ องใกล้ตวั มี Connection อยูแ่ ล้ว
ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลก กล่าวว่า ก็ได้เน้นภาคธุ รกิจเหล่านี้อยูแ่ ล้ว ถ้าตัดธุ รกิจอื่นๆออกไปจะทาให้
เสี ยโอกาสเวลาที่เลือกองค์กรกลุ่มเป้ าหมาย ควรเลือกองค์กรที่มีโอกาสกลับมาเป็ นลูกค้าของ ศบม. ดร.

อนุชามี Connection กับองค์กรพิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ ซ่ ึ งมีคนรุ่ นใหม่ Gen Me มาก สามารถไปดูดิจิตอลได้
ดร.อนุชาเสนอที่จะไปเก็บข้อมูลที่องค์กรนี้
รศ.ดร.อัศนีย ์ ก่อตระกูล ถามว่า สัดส่ วนภาครัฐกี่เปอร์ เซ็นต์ และได้เล่าว่า ตอนนี้ได้ทาการสารวจ
ภาครัฐโดยใช้ E-survey เจาะกลุ่มผูบ้ ริ หารระดับสู ง เช่นของการประปานครหลวง และเสนอว่า ควรทา
คาถามสัมภาษณ์ให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน เราจะฝังแบบสอบถามลงในโปรแกรมและเปิ ดให้กรอกข้อมูล
สัปดาห์ถดั ไป วันที่ 28 ธันวาคม จะเป็ นการทดสอบความเข้าใจแบบสอบถามของผูต้ อบแบบสอบถาม
โปรแกรม E-survey สามารถวิเคราะห์และทารายงานผลให้ และได้เสนอที่จะช่วยเก็บข้อมูลภาครัฐ
ม.ล.ชาญโชติเสนอว่า ในแต่ละกลุ่มอาจจะมีคาถามที่แตกต่างกันไป ควรจะปรับให้เหมาะสมเพื่อให้
ได้ประโยชน์สูงสุ ด
มติที่ประชุม รับทราบ มอบหมายให้นายธวัชชัยดาเนินการต่อและขอให้คณะกรรมการ ศบม.ส่ ง
รายชื่อองค์กรที่มี Connection มาให้เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการวิจยั
5.2. โครงการจัดตั้งโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาด้ านการบริหารจัดการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว
นายธวัชชัย แสงห้าว กล่าวว่า ศบม.ส่ วนใหญ่มี Connection หรื ออยูใ่ นธุ รกิจการท่องเที่ยว จาก
ประสบการณ์ ธุ รกิจท่องเที่ยวและโรงแรมได้รับการส่ งเสริ มให้เป็ นธุ รกิจหลักของประเทศ คนโรงแรม
ขนาดกลางที่ไม่ใช่ Chain ก็ยงั ขาดทักษะการบริ หารจัดการ ทักษะ Functional Skill ยังหลากหลาย ยังไม่ค่อย
เป็ นมาตรฐาน ในแง่ผปู ้ ระกอบการโรงแรมขนาดกลางก็ทาธุ รกิจกันยังไม่มีหลักการบริ หารจัดการและการ
เป็ นมืออาชีพมากนัก ถ้าจัดตั้งสถาบันโดยเริ่ มจากจุดนี้เพื่อเสริ มทักษะบริ หารจัดการให้กบั ผูบ้ ริ หารหรื อ
ระดับหัวหน้างานของคนที่อยูใ่ นธุ รกิจน่าจะเป็ นผลดี ในแง่การจัดตั้งสถาบันนี้ ต้องการความแตกต่างจากที่
อื่น คือจะทาตัวเป็ นชุมชนที่สร้างให้คนมีทกั ษะมากขึ้น เมื่อมาเรี ยนก็จะอยูใ่ นรายชื่อของสถาบัน เมื่อ
ผูป้ ระกอบการเข้ามาร่ วมก็รู้จกั ผูท้ ี่ผา่ นการเรี ยนที่ มีทกั ษะมากขึ้น และมีความต้องการบุคลากร ทางสถาบัน
จะเป็ นตัวเชื่อม ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท มีประสบการณ์ดา้ นจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ จึงจะเริ่ มจากจังหวัด
เหล่านั้นก่อนเพราะมีความพร้อมที่จะร่ วมมือในแง่เป็ นสถานที่ฝึก Functional Skill เรื่ อง F&B, Front Office,
Housekeeping เพราะมีสถานที่จึงสามารถทาได้ ตัว Content กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีการจัดทา ก็
นาตรงนั้นมาย่อยให้ง่าย นามาทาเป็ นหลักสู ตร ในแง่ ศบม. จะเข้าไปบริ หารจัดการทาให้ Functional Skill มี
ความสมบูรณ์ เมื่อร่ างโครงสร้าง สถาบันนี้จะอยูภ่ ายใต้ ศบม. ศบม.จะร่ วมกับองค์กรและสถาบันอื่นๆ
ออกแบบหลักสู ตรทาให้มีความสมบูรณ์มีกิจกรรมคือการฝึ กอบรม ให้คาปรึ กษาและการจัดตั้งชุมชน
คาดว่าจะทาในไตรมาส 1 จะเข้าไปหารื อกับ 3 จังหวัดและสถาบันนี้ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของโครงการวิจยั จะ
เชิญผูป้ ระกอบการมาทาเป็ น Focus Group เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่แท้จริ งเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาคน
ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท กล่าวว่า คนในวงการโรงแรมส่ วนมากมีคุณสมบัติไม่ถึงมาตรฐาน (หมายถึง
โรงแรมขนาดเล็กและขนาดกลาง) ที่ไม่ใช่โรงแรม Chain โรงแรมที่เจ้าของ บริ หารเองส่ วนมากจะไม่มี
แผนด้านการบริ หารจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ การวางกาลังคน การสร้างคนขึ้นมา การจัดสัมมนาฝึ กอบรม

ส่ วนมากมักจะเน้นทักษะ แม้กระทัง่ การกาหนด MRA ด้านมาตรฐานการทางานของพนักงานด้านโรงแรม
และท่องเทียว ของ ASEAN ก็ตาม สิ่ งที่สาคัญคือต้องมีสถาบันอบรมกับประเมิน ตอนนี้ ททท.ก็ติดต่อให้
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ จัดอบรม วิธีใช้เครื่ องมือ MRA สาหรับผูท้ างาน ผูส้ อน และผูป้ ระเมิน ทางสถาบัน
พัฒนาบุคคลด้านการท่องเที่ยว ซึ่ งอยูใ่ นสังกัดของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ผูร้ ับผิดชอบโดยตรง กาลัง
ชักชวนให้สถาบันการศึกษาที่สอนด้านการท่องเที่ยว ได้จดั ทาหลักสู ตรเพื่อให้รองรับกับโครงการ MRA
หลังจากนั้นจะมีการรับสมัครองค์กรที่จะเป็ นสถานที่อบรมตามโครงการ MRA และองค์กรรับประเมินตาม
โครงการ MRA จึงเห็นว่าเป็ นโอกาสที่สาคัญมากของศบม. เมื่อตั้งสถาบันแล้ว ควรเจาะเฉพาะด้าน ซึ่ ง
แตกต่างจากสถาบันอื่น สถาบันที่ ศบม.จะจัดตั้งขึ้นจะให้การฝึ กอบรมตาม MRA แต่จะเน้นเรื่ องการจัดการ
จะมีโรงแรมมาร่ วมให้การฝึ กอบรม ทาง ศบม.จะร่ วมในด้านการปฏิบตั ิโดยตรง สร้างหลักสู ตร เน้นการ
เรี ยนรู้ดา้ นปฏิบตั ิจริ ง เน้นหนักด้านการบริ หารจัดการ เรี ยนรู้ กระบวนการบริ หารจัดการจากภาคปฏิบตั ิ
ไม่ใช่เรี ยนแต่ทฤษฎี ส่ วนใหญ่โรงแรมจะตั้งผูจ้ ดั การโดยเลือกจากคนที่เจ้าของสั่งได้ แต่ไม่ได้สร้างคน ใน
ที่สุด คนในวงการโรงแรมเริ่ มต้นที่ อายุ 45 ปี ขึ้นจนถึง 60-65 ปี จะไม่สามารถหาตาแหน่งที่เหมาะสมลงได้
ต้องทาตามคาสั่งของเจ้านายอย่างเดียว ทั้งๆ ที่ควรจะทางานด้านการบริ หารจัดการตามประสบการที่ผา่ นมา
ชีวติ จะค่อยๆตกต่าลง ยิง่ เปลี่ยนงานเงินเดือนยิง่ ถูกกดให้ต่าลง เราต้องสร้างคนกลุ่มนี้ให้ได้ คนกลุ่มนี้เป็ น
กลุ่มเป้ าหมายหลัก ของเรา สาหรับการที่เราจะนา ศบม ให้เป็ นองค์กรที่ได้รับการรับให้เป็ นสถาบันด้าน
การอบรม MRA หรื อการประเมิน MRA เงื่อนไขในการสมัคร จะต้องเป็ นสถาบันที่สอนเรื่ องการโรงแรม
และการท่องเที่ยวมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี ซึ่ ง ศบม ยังไม่มีคุณสมบัติดงั กล่าว
โครงสร้างของการจัดตั้งสถาบันการอบรม ของ ศบม เพื่อรองรับโครงการ MRA ในระยะเริ่ มต้น
ต้องประกอบด้วย
1.ดึงสถาบันการอบรมด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่ประกอบธุ รกิจมาแล้วมากกว่า 5 ปี ให้
เข้ามาอยูใ่ นโครงการของ ศบม
2.ตั้งสถาบันโดยโน้มน้าวคนลงทุน ภาคธุ รกิจโดยตรง (Stakeholders) ได้แก่ เจ้าของโรงแรม อีก
ส่ วนคือสถาบันการศึกษา ศบม.เป็ นแกนหลัก ใช้บุคลากรของ ศบม.ดาเนินการอบรมและบริ หารสถาบัน
ตอนนี้ทาง ศบม.ได้มอง IMC ของนายธวัชชัยมาเป็ นองค์กรพันธมิตร แล้วจะไปหาพันธมิตรเพิ่มคือคน
ลงทุน เมื่อลงทุนแล้ว ก็ตอ้ งส่ งคนมาร่ วมด้วย อาจจะขยายไป 3-4 แห่งนอกจาก ภูเก็ตก็ได้ เช่นที่เชียงใหม่ก็
ได้แต่ตอ้ งมีแนวคิดที่เหมือนกัน IMC ต้องไปวางโครงสร้างด้านการอบรม ตั้งแต่หลักสู ตร สร้างผูฝ้ ึ กสอน
ในพื้นที่ข้ ึนมา ถ้าขยายสถาบันให้ใหญ่ ก็ตอ้ งร่ วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นหลายแห่ง ต้องมีการแบ่ง
ผูร้ ับผิดชอบในแต่ละภาค ภายใน 5 ปี ทางสถาบันจะต้องมีความเป็ นอิสระ ขอให้ช่วยพิจารณาเรื่ องกฎหมาย
เกี่ยวกับการจัดตั้งและการดาเนินการสถาบัน
ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลก กล่าวว่า ข้อมูลจะไปควบกับโครงการวิจยั ข้อมูลเบื้องต้นผูป้ ระกอบการ ใน
การเก็บข้อมูลแบ่งเป็ นภาคธุ รกิจโรงแรม 50% ภาคธุ รกิจท่องเที่ยวอาจจะเหลือ 20-30% ในกลุ่มภาคธุ รกิจ

ท่องเที่ยวจานวน 20-30% จะลงไปเก็บข้อมูลที่ภูเก็ตและพังงาเป็ นสัดส่ วนกี่เปอร์ เซ็นต์ ในเดือนเมษายน จะ
เป็ นการประมวลผล อาจจะขยายเวลาในการทาแผนธุ รกิจ เพราะเรื่ องแผนธุ รกิจเป็ นเรื่ องใหญ่มากโดยเฉพาะ
เรื่ องกฎหมาย ขอให้นายธวัชชัยไปทาแผนที่สมบูรณ์ ดร.อนุชายินดีให้การสนับสนุนด้านวิชาการ
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบให้ดาเนินการ
5.3. โครงการเกษตรเพือ่ การท่ องเทีย่ วเชิ งบูรณาการ
รศ.ดร.อัศนีย ์ ก่อตระกูล กล่าวว่า ตอนนี้เกษตรกรกาลังประสบปั ญหาน้ าแล้ง ไม่สามารถยังชีพด้วย
การเกษตรได้ จึงมีโครงการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ ตอนนี้กาลังทา Cyber Market ทาให้
เกษตรกรสามารถขายของได้ สิ่ งที่ภาครัฐต้องการตามแนวปฏิรูปคือ เกษตรกรต้องเป็ น ผูป้ ระกอบการให้ได้
ซึ่ งในนี้มีการบริ หารจัดการ การเป็ นผูป้ ระกอบการ การบูรณาการระหว่างผลผลิตการเกษตรกับการท่องเที่ยว
จะทาให้เกิดเป็ นชุมชนขึ้น ได้ไปสร้างเครื อข่ายไว้แล้วที่อยุธยา ซึ่ งเป็ นเมืองท่องเที่ยวและมีเกษตรกรมาก แต่
ไม่มีความสามารถทาโครงการ ในการสร้างมนุ ษย์ตวั ที (T) ก็ใช้ของไอบีเอ็ม เกษตรกรต้องมีความรู ้ลึกเรื่ อง
การเกษตร แต่ไม่รู้กว้างด้านธุ รกิจ การจัดการ ได้ร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตร สิ่ งที่ตอ้ งทาคือสร้าง Success
Story ถ้าชุมชนนี้สาเร็ จ ก็จะได้ชุมชนอื่นด้วย เครื อข่ายที่จะช่วยทาธุ รกิจการเกษตร จังหวัดที่ผลิตข้าว ก็ขาย
ข้าว ตอนนี้ สานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค์การมหาชน) หรื อ ARDA สนใจที่จะพัฒนาเกษตรกร
ให้สามารถเป็ น Smart Farmers ที่สามารถใช้ไอทีเป็ นเครื่ องมือในการเข้าถึงข่าวสารข้อมูล เพราะฉะนั้นนี่
เป็ นการรวมทุกแผนที่ได้หารื อกัน เน้นกลุ่มเกษตรกร และมี Outcome และOutput ที่ชดั เจน และวัดได้ ถ้าทา
1 ปี บูรณาการสร้างเกษตรกรขึ้นมา ทาให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ตอนนี้มีตวั ชี้วดั คือรายได้เพิ่มขึ้น เรื่ อง
การบริ หารจัดการที่ไปสอน มีความท้าทายคือผูป้ ระกอบการจะสอนเกษตรกรอย่างไร
นายสามารถ ดวงวิจิตรกุล กล่าวว่า จะรับเขียนโครงการนี้ให้ เพราะกาลังทาวิจยั ปริ ญญาเอกเรื่ องการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร แต่ขอไปปรึ กษาอาจารย์ก่อน แต่ส่วนตัวจะเน้นจังหวัดเพชรบุรี ในด้านไม้ผล ข้าว ซึ่ ง
ตอนนี้ได้ทาไปมากพอสมควรแล้ว ได้หารื อกับนางโสทริ นทร์ โชคคติวฒั น์ ไว้พอสมควรแล้ว จะขอแค่
โครงร่ างเพื่อนาเนื้อหาไปใส่
รศ.ดร.อัศนีย ์ ก่อตระกูล กล่าวว่า โครงการนี้มีโครงร่ างอยูแ่ ล้ว
นายธวัชชัย แสงห้าว กล่าวว่า ศบม.อาจจะช่วยด้านการบริ หารจัดการ
นายสามารถ ดวงวิจิตรกุล กล่าวว่า ในเรื่ องการท่องเที่ยว ต้องบริ หารจัดการเป็ นแพคเกจเพราะส่ วน
ใหญ่คนที่ไปท่องเที่ยวที่สวนเน้นบุฟเฟ่ ต์ ตั้งโต๊ะเพื่อกิน แล้วจบ แค่น้ นั ไม่น่าประทับใจ ต้องมีมากกว่านั้น
คือแพคเกจไปเที่ยวในสวน ถ่ายรู ปกับสวน ไปดูการเลี้ยงผึ้ง
รศ.ดร.อัศนีย ์ ก่อตระกูล กล่าวว่า โครงการนี้สามารถนามาทาร่ วมกับ ศบม.ได้ ตอนนี้ได้ทาโครงการ
ส่ งเสริ มให้เกษตรกรใช้ไอทีเพื่อเข้าถึงข่าวสาร แต่งานนี้นามาบูรณาการให้เกษตรกรเป็ นผูป้ ระกอบการ ซึ่ง
ยังไม่มีใครทา แล้วนาไอทีไปใช้ มี Product จริ งของอยุธยา มีโรงแรมจันทบุรีก็เป็ นเมืองน่าเที่ยว เป็ นการ
ทางานร่ วมกันหลายภาคส่ วนตั้งแต่เกษตรกร สหกรณ์ อบต. อบจ. แต่ตอ้ งเสนอโมเดลไป

นายสามารถ ดวงวิจิตรกุล กล่าวว่า โครงการจัดตั้งสถาบันยังเป็ นเรื่ องยาวไกล การตั้ง ศบม.ขึ้นมาก็
เพื่อจัดการฝึ กอบรมให้กบั คนในสายการท่องเที่ยว และบริ การเป็ นหลักในตอนแรก ในช่วงที่ยงั ไม่ต้ งั
สถาบัน ศบม. ควรจัดโครงการฝึ กอบรมก่อน เพื่อให้ทาง ศบม.มีผลงานออกมาเป็ นระยะ
ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท กล่าวว่า ทาง ศบม.ได้ร่วมกับ IMC จัดโครงการฝึ กอบรมอยูแ่ ล้ว และถ้ามี
ลูกค้าสนใจ ก็ทาได้เลย
ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลก ถามว่า ศบม.มีความน่าเชื่อถือพอที่จะตั้งสถาบันได้หรื อไม่ เพราะผลงานยัง
ไม่เป็ นที่ประจักษ์ต่อสายตาสาธารณชน จึงควรจะจัดฝึ กอบรมไปก่อน สามารถเริ่ มแผนทาโรงแรมได้ แต่ถ้ า
ทาในเดือนพฤษภาคม ก็ไม่น่าจะทาได้ เพราะต้องมีการวิเคราะห์อีกมาก และขาดข้อมูลที่แท้จริ ง มีแต่ขอ้ มูล
เชิงประจักษ์และเชิงประสบการณ์ของ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุทแต่ยงั ไม่มีขอ้ มูลเชิงวิชาการ อาจจะแบ่งการ
ทางานเป็ นสองสายคือ สายการฝึ กอบรมและสายการวิจยั จนกระทัง่ มีกระบวนการเสริ มซึ่ งกันและกันได้
การจัดตั้งสถาบันต้องมีการหารื อกันในรายละเอียดอีกมาก
ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลก ได้สรุ ปว่า ควรเร่ งดาเนินการโครงการวิจยั ส่ วนโครงการโรงแรมก็ทาคู่ขนานไป
ควรมีขอ้ มูลและแผนที่ชดั เจนก่อน ถ้ามีคนให้เงินมา ก็อาจจะเร่ งบางเรื่ อง ส่ วนโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ขอให้นายสามารถไปหารื อว่าสามารถทาอะไรได้เวลาสัปดาห์เดียว
รศ.ดร.อัศนีย ์ ก่อตระกูล กล่าวว่า จะทาให้สาเร็ จได้ตอ้ งมี Common Interest จุดสนใจอย่างเดียวกัน
ตอนนี้สนใจเกษตรกร ขีดจากัดคือการจัดการและการบริ หาร ถ้าจะสร้างไอทีข้ ึนมา แต่คนใช้ไม่เป็ น ก็ไม่ เกิด
ประโยชน์ จะอาสาไปเก็บข้อมูลภาครัฐให้ เพราะทางานวิจยั กับภาครัฐอยูแ่ ล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบให้ดาเนินการ
วาระที่ 6 พิจารณาการแต่ งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี
ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุทรายงานต่อที่ประชุมว่า ตอนนี้กาลังหาผูต้ รวจสอบบัญชีจากคนรู ้จกั และขอ
ความกรุ ณาที่ประชุมแนะนาผูต้ รวจสอบบัญชี การลงบันทึกบัญชีช่วงนี้ยงั ไม่มีอะไร เนื่องจากยังไม่มีการทา
ธุ รกรรมใดๆเกี่ยวกับการเงิน แต่ปีหน้า จะต้องจัดหาผูต้ รวจสอบบัญชี และหาเหรัญญิกที่จะมารับผิดชอบ
เรื่ องงานด้านการเงิน ให้ถูกต้อง
นายประยุทธ์ จิตต์นุกุลศิริได้เสนอว่า เรื่ องบัญชีตอ้ งยอมรับว่า ในปั จจุบนั นี้แบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ
ผูท้ าบัญชีกบั ผูต้ รวจสอบบัญชี ตัวผูท้ าบัญชียงั สามารถหาได้ง่าย
ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท กล่าวว่า ทาง ศบม.สามารถทาบัญชีกนั เองได้ แต่ควรหาผูต้ รวจสอบบัญชี
นายประยุทธ์ จิตต์นุกุลศิริกล่าวว่า จากประสบการณ์ สานักงานที่ทาบัญชีจะเรี ยกเก็บอยู่ 2 ยอด คือ
ค่าทาบัญชีที่จะป้ อนให้กบั ผูส้ อบบัญชี และค่าลงนามของผูท้ าบัญชีและผูต้ รวจสอบบัญชี แต่ยงั ไม่มีการที่ให้
ทาก่อนแล้ว ค้างชาระค่าธรรมเนียม
ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุทกล่าวว่า ควรตั้งงบค่าจ้างผูส้ อบบัญชีไว้สาหรับปี หน้าด้วย ส่ วนปี นี้ ยังไม่มี
รายได้ จึงจะยืน่ เอกสารแบบปี ที่แล้ว

ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลก กล่าวว่า ถ้ากรรมการท่านใดรู ้จกั ผูต้ รวจสอบบัญชีในราคามิตรภาพ ก็ขอให้
แนะนา เพราะเขาจะเข้าใจลักษณะงาน ศบม. ซึ่ งไม่ใช่การทาบัญชีที่มีปัญหา เพียงแค่ตอ้ งการให้ลงนาม
รับรอง
นายประยุทธ์ จิตต์นุกุลศิริกล่าวว่า นักตรวจสอบบัญชีก็มีโควตาว่าแต่ละปี เซ็นได้กี่ราย สาหรับ
รายรับที่เพิ่มขึ้นคือดอกเบี้ย 3,177.88 บาท ต้องไปชาระภาษี
ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุทกล่าวว่า ธนาคารได้หกั ภาษีเรี ยบร้อยแล้ว รายได้แค่ดอกเบี้ยไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
อยูแ่ ล้ว แต่ก็แจ้งสรรพากรอยูแ่ ล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 7 พิจารณาการเปิ ดบัญชีฝากประจา และนาเงินจากบัญชีออมทรัพย์เดิมโอนไปฝากในบัญชีฝาก
ประจาแทน และใช้ บัญชีออมทรัพย์เดิมเป็ นบัญชีสาหรับรายรับและรายจ่ ายในกิจกรรมต่ างๆและการบริหาร
จัดการมูลนิธิฯ
7.1 สภาพปัญหาในปัจจุบนั
ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุทรายงานสภาพปัญหาในปัจจุบนั ต่อที่ประชุมว่า
1. ตอนนี้ ศบม.มีเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ซ่ ึ งได้รับดอกเบี้ยน้อย
2. ตามข้อกาหนด ศบม. ไม่สามารถใช้เงินต้นที่เป็ นทุนมูลนิธิได้ จึงเสนอว่า ควรจะนาเงิน
ต้นจานวน 230,000 บาทมาเปิ ดบัญชีฝากประจาเพื่อให้ได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น แล้วนาดอกเบี้ย
ไปใส่ บญั ชีออมทรัพย์ที่มีอยู่ พอเริ่ มเปิ ดบัญชี ก็เริ่ มมีเงินใช้ดา้ นนี้ ส่ วนบัญชีออมทรัพย์ก็จะ
เป็ นบัญชีรับ-จ่าย ถ้ามีการทาธุ รกรรมมากขึ้น ก็อาจจะไปเปิ ดบัญชีเดินสะพัดได้
7.2 ข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
1. การพิจารณาเลือกประเภทบัญชี
ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลกกล่าวว่า ตอนนี้ หลายธนาคารให้ดอกเบี้ยบัญชีออมทรัพย์
พิเศษสู งกว่าบัญชีฝากประจา ซึ่ งสามารถถอนได้เดือนละ1 ครั้ง ถ้าต้องการได้รับ
ผลตอบแทนสู ง ก็อาจจะไม่ตอ้ งฝากประจา ถ้าไม่มีการทาอะไรกับบัญชีออมทรัพย์แบบนั้น
ก็เหมือนฝากประจาไว้
ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุทกล่าวว่า ถ้าฝากออมทรัพย์แบบนั้นต้องมีเงื่อนไขระยะเวลา
และต้องมีการเซ็นบ่อย ถ้าฝากออมทรัพย์แบบนั้น ต้องไปสมัครสมาชิกอื่นๆเพิ่มด้วย ถ้า
เปิ ดบัญชีฝากประจา จะง่ายกว่า เพราะม.ล.ชาญโชตินามติที่ประชุมไปเปิ ดบัญชีได้ทนั ที ที่
ธนาคารกรุ งไทยโดยโอนจากบัญชีออมทรัพย์เข้าไปในบัญชีใหม่
2. การพิจารณาเลือกธนาคาร
น.ส.จิตรลดา ลียากาศ เสนอว่า ถ้าเปิ ดบัญชีกบั ธนาคารกรุ งไทย ก็ไม่ตอ้ งเซ็นเพิม่
เพราะทางธนาคารมีการ์ ดลายเซ็นอยูแ่ ล้ว จึงสามารถดาเนินการได้สะดวกกว่า

รศ.ดร.อัศนีย ์ ก่อตระกูล เสนอว่า ในการเลือกธนาคารไม่ควรดูแค่ดอกเบี้ย แต่ควร
ดูธรรมาภิบาลด้วย
3.พิจารณามอบหมายผูด้ าเนินการ
นายประยุทธ์ จิตต์นุกุลศิริ เสนอว่า ควรตั้งคณะอนุกรรมการดาเนินการ
น.สพ.สมชัย วิเศษมงคลชัย เสนอว่า ผูม้ ีอานาจเซ็นควรเป็ นผูด้ าเนินการ
ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลกเสนอว่า ในเมื่อม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท ไปธนาคารกรุ งไทย
อยูแ่ ล้ว ก็ควรเปิ ดบัญชีฝากประจาที่ธนาคารกรุ งไทย แล้วถามโปรโมชัน่ เงินฝากจาก
พนักงานธนาคาร
มติที่ประชุม อนุมตั ิโดยไม่ตอ้ งรอรับรองรายงานการประชุม ให้ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุทดาเนินการ
เปิ ดบัญชีฝากประจาโดยพิจารณาผลตอบแทนที่เหมาะสม
วาระที่ 7
พิจารณาแต่ งตั้งคณะทางาน และอานาจหน้ าที่
จะขอยกไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
วาระที่ 8
เรื่องอืน่ ๆ
ไม่มี
ผูบ้ นั ทึกการประชุม

ผูต้ รวจรายงานการประชุม

(น.ส.จิตรลดา ลียากาศ)
เลขานุการที่ประชุม

(ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลก)
รองประธานกรรมการมูลนิธิ
มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

