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วาระที ่1 เร่ืองทีแ่จ้งเพือ่ทราบ 

1) เน่ืองจากประธานติดภารกิจ จึงไดม้อบหมายให ้ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลก รองประธาน
กรรมการเป็นประธานท่ีประชุมเปิดประชุม 

2) ผลการด าเนินงานในปี 2557 
 ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลก กล่าววา่ เม่ือส้ินปี 2557 มีผลการด าเนินงานท่ียงัไม่ค่อยคืบหนา้ สรุปไดด้งัน้ี 

- รายงานส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัความเป็นมา จ านวนสมาชิกท่ียงัไม่ไดเ้ปิดกวา้งอยา่งเตม็ท่ี จาก
แผนท่ีเสนอปีท่ีแลว้ท่ีไปช่วยเหลือผูป้ระกอบการต่างๆ แต่ยงัมีปัญหาเร่ืองการหารายได้  
- การแต่งตั้งกรรมการบริหารมูลนิธิ ไดมี้การหารือเก่ียวกบัการตั้งกรรมการบริหารแลว้หลาย
คร้ัง กรรมบริหารจะเป็นกรรมการยอ่ยมีอ านาจรองลงไปจากกรรมการก่อตั้ง แต่ยงัไม่ไดต้ั้ง
อยา่งเป็นรูปธรรมเพราะยงัติดต่อกนัไม่ได ้บางความเห็นไดมี้การเสนอใหมี้ท่ีตั้งส านกังาน มี
พนกังานประจ า    
 
-รายงานสถานะการเงิน ส้ินปี 2557   มูลนิธิศูนยบ์ูรณาการพฒันามนุษยมี์เงินตั้งตน้ 230,000 
บาท แต่ปีท่ีแลว้ไม่มีการใชจ่้ายทางการเงิน ส่วน ในเร่ืองกรรมการ เหรัญญิก ทาง  ศบม.จะหา
เหรัญญิกใหม่ ตอนน้ี ดร.บนัลือศกัด์ิ ปุสสะรังษีเป็นเหรัญญิกอยู ่
- แผนการด าเนินงานปี 2558 ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลกกล่าววา่ น.สพ.สมชยั วเิศษมงคลชยั จะจดั
ทวัร์ไปพม่า ลกัษณะคลา้ยเป็นโครงการน าร่องท่ีจะสามารถมีรายได ้ส่วนนายเกรียงไกร ภู
วณิชยมี์โปรแกรมพะเยาปีท่ีแลว้ และพยายามเชิญคณะกรรมการ ศบม.เขา้ไปมีส่วนร่วม  

3) นายเกรียงไกร ภูวณิชย ์กรรมการ ไดน้ าเสนอขอ้มูลและแจง้วา่ ขณะน้ี ไดมี้ส่วนร่วมใน  การ  
ด าเนินงานดา้น IT ทาง ศบม. สามารถรับมาด าเนินการต่อได ้หลายเร่ือง คือ 
- ไดมี้การผลกัดนัให ้Partner ของ IBM จดัท า Platform ดา้นการท่องเท่ียว ASEAN ซ่ึง ศบม. 
น่าจะมีโปรแกรมการพฒันา Attribute เพื่อยกระดบัความสามารถของของผูใ้หบ้ริการดา้นการ
ท่องเท่ียว  โดยพิจารณาจากพื้นฐานท่ีวา่ คนในสาขาการท่องเท่ียว ควรมีลกัษณะอยา่งไร  
- กระทรวงพาณิชย ์มีนโยบายและแผนงานท่ีจะใหป้ระเทศไทยเป็นเมืองบริการท่ีมีคุณภาพ 
(Export and Service๗ โดยไดใ้หค้วามส าคญัดา้นการท่องเท่ียวมากข้ึนกวา่ท่ีผา่นมา โดยจะให้
เป็น KPO for Tourism ขอใหมี้การติดตามและติดต่อหาขอ้มูลจากกระทรวงต่อไป 

 

 มติทีป่ระชุม : รับทราบ และขอใหคุ้ณเกรียงไกรก าหนดวนั เวลา และสถานท่ี เพื่อเชิญ
คณะกรรมการท่ีสนใจประชุมหารือในเร่ืองท่ีคุณเกรียงไกรน าเสนอในวนัน้ีอีกคร้ังหน่ึง 



วาระที ่2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิศูนย์บูรณาการพฒันามนุษย์ คร้ังท่ี 
1/2557  

 ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลก แจง้วา่ รายงานการประชุมน้ีไดแ้จง้เวยีนใหก้รรมการพิจารณา ก่อน
น าส่งนายทะเบียนแลว้  อยา่งไรก็ตาม ตามระเบียบวาระ จึงขอใหก้รรมการพิจารณาอีกคร้ัง  

 มติ : กรรมการพิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 1/2557 โดยไม่มีแกไ้ข 

วาระที ่3 รายงานผลการด าเนินงานในปี 2558 
 3.1 รายงานผลด้านการบริหารมูลนิธิ  
 ม.ล.ชาญโชติ ชมพนุูท รายงานผลการด าเนินงานในปี 2558 วา่ จากการประชุมคร้ังท่ีแลว้เม่ือวนัท่ี 
24 ธนัวาคม 2557 ท าใหท้ราบวา่ การไปประชุมเองหรือตั้งคณะกรรมการกลุ่มยอ่ยไม่ประสบผลส าเร็จ 
เพราะมีมติเห็นชอบในการด าเนินการตอนท่ีประชุม แต่หลงัจากประชุม ไม่มีการด าเนินการต่อ จึงตอ้งเลิก
การตั้งคณะกรรมการกลุ่มยอ่ย แต่ใชแ้ผนด าเนินการเชิงประชาสัมพนัธ์มากกวา่ โดยคณะกรรมการก่อตั้ง
พยายามไปสร้างความคิดและเผยแพร่ความเป็นมา เป้าหมายและกิจกรรม ศบม.สู่สาธารณชน แลว้เก็บ
รายช่ือผูท่ี้สนใจมาเป็นบนัทึก หลงัจากนั้นก็หารือกนัเองในกลุ่มยอ่ยเพื่อท าใหเ้กิดเป็นรูปธรรม ในกลุ่ม
ดงักล่าวประกอบดว้ย ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลก น.สพ.สมชยั วเิศษมงคลชยั นายธวชัชยั แสงหา้ว นายสามารถ 
ดวงวจิิตรกุลและม.ล.ชาญโชติ ชมพนุูท ล่าสุดไดห้ารือกบัศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ ์และในท่ีสุด ก็จะตอ้งมี
การเปิดตวัแน่นอนในปี 2559 และศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ ์ไดส่้งนายประยทุธ์ จิตตนุ์กุลศิริ มาช่วย หลงัจาก
นั้น ก็ไดว้างเป้าไว ้3 เป้าคือการท าวจิยัเพื่อหาความตอ้งการคนของผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรมและ
ท่องเท่ียว แต่ตอนน้ีเนน้โรงแรมก่อนเพราะมีตวัหลกัอยู ่ 
 น.สพ.สมชยั วเิศษมงคลชยั กล่าววา่ จากท่ี ม.ล.ชาญโชติ ชมพนุูท ไดน้ าเสนอมาทั้งหมด มีการตั้ง
กรรมการ มีการหาบุคลากรมาประจ า ก็ไม่ประสบผลส าเร็จ จึงเห็นวา่ควรจะท าแบบ Project-based หรือ 
activity-based คือมีโครงการเขา้มาซ่ึงมีความชดัเจนในการหางบประมาณ ตวัน้ีเป็นตวัขบัเคล่ือน และเป็น
การตกผลึกแนวคิด ม.ล.ชาญโชติ ชมพนุูท จึงเสนอการตั้งสถาบนั ส่วนนายธวชัชยั แสงหา้ว ก็ท าวจิยั
เก่ียวกบัความตอ้งการบุคลากรในยคุดิจิตอลวา่ควรมีคุณสมบติัอยา่งไร และเพื่อให้สอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีตกลง
คือตอ้งมีโครงการ และงบประมาณ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ ์ไดเ้สนอท่ีจะหางบประมาณใหไ้ด ้จึงเชิญนาย
ประยทุธ์ จิตตนุ์กุลศิริมาช่วยด าเนินโครงการ 

ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลก กล่าววา่ ปีท่ีแลว้มีแนวคิดวา่ ถา้ในทีมสมาชิกสามารถหางานมาได ้ก็มี
กระบวนการจดัการและจะแบ่งรายไดใ้หมู้ลนิธิ เป็นวธีิการหารายได ้แต่แนวคิดน้ีก็ยงัไม่ประสบความส าเร็จ 
โครงการวจิยัท่ีนายธวชัชยั แสงหา้วท าก็จะเป็นแบบจิตอาสาในเบ้ืองตน้ คือคณะกรรมการ ศบม.ช่วยกนัท า 
แต่ถา้มีงบสนบัสนุน งานจะเร็วกวา่  

3.2 การสร้างเครือข่าย 



ม.ล.ชาญโชติ ชมพนุูท กล่าววา่ นอกจากงานเผยแพร่ ก็พยายามสร้างเครือข่าย และไดไ้ปร่วมงาน
กบัองคก์รดงัน้ี 

1.การรับจดัฝึกอบรมใหน้กัศึกษาและอาจารยข์องวทิยาลยัอินทรชยั โดยมีนายกิตติ คมัภีระ นายธวชั
ชยั แสงหา้วและม.ล.ชาญโชติ ชมพนุูทเขา้ไปเป็นวทิยากร ไดท้  าในนาม ศบม.และโรงเรียน แต่ไม่ไดมี้
ค่าตอบแทนให ้มีแต่ค่ารถใหว้ทิยากรเพียงเล็กนอ้ย นายกิตติ คมัภีระ นายธวชัชยั  แสงหา้วและม.ล.ชาญโชติ 
ชมพนุูทเขา้ไปเป็นวทิยากร ซ่ึงไดม้าคนละ3,000 บาท แต่นายกิตติ คมัภีระ มอบเงินส่วนของตนเองให ้
เลขานุการเป็นค่าใชจ่้ายทดแทน การท ากิจกรรมอะไร ก็ออกเงินกนัเอง ไม่ไดใ้ชเ้งินศบม .  

 
2.โครงการจีน ซ่ึงเป็นโครงการท่ี ศบม.เป็นเจา้ภาพร่วมในการประชุม ผลการประชุมท่ีประสบ

ความส าเร็จพอสมควร ทางคณะผูร่้วมจดัเคยกล่าววา่หลงัจากจดังานแลว้จะมอบให้ ศบม. 10,000 บาท แต่ก็
ยงัไม่ไดรั้บ 

ดงันั้น ศบม.ยงัไม่มีกิจกรรมท่ีไดเ้งินมาทั้งส้ิน 
น.สพ.สมชยั วเิศษมงคลชยักล่าววา่ เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ีดีมากท่ีสมาคมความสัมพนัธ์ไทย-จีนหูเป่ย 

น.สพ.สมชยั วเิศษมงคลชยัไดไ้ปร่วมงานเปิดตวัเส้นทางสายไหมทางทะเล น.สพ.สมชยั วเิศษมงคลชยัได้
เสนอแนะวา่ควรมีโครงการต่อเน่ืองร่วมกบัสมาคมความสัมพนัธ์ไทย-จีนหูเป่ย ตอนน้ีสมาคมน้ีตอ้งการ
องคก์รของไทยท่ีจะพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องคนจีนท่ีจะมาด าเนินกิจกรรมดา้นการคา้ การลงทุน  และได้
ติดตามนิตยสารการคา้อาเซียน ทางสมาคมนายพินิจ จารุสมบติัเป็นนายกสมาคมความสัมพนัธ์ไทย-จีนและ
หอการคา้ไทย-จีนเป็นประธานสมาคม ควรจะไปวางรากฐานท่ีน่ีเพราะมี Connection สูง และสมาคมน้ียนิดี
เป็นกรรมการร่วมกบั ศบม. ทาง ศบม.ควรจะท าโครงการร่วมกบัสมาคมน้ี  

ม.ล.ชาญโชติ ชมพนุูทกล่าววา่ ทาง ศบม.สามารถไปใชส้ านกังานของสมาคมเป็นสถานท่ีประชุมได้ 
น.สพ.สมชยั วเิศษมงคลชยั กล่าววา่ สมาคมน้ีตอ้งการองคก์รท่ีอยูใ่นไทย เพราะตอ้งการส่ือและตวั

ประสานงานเช่ือมโยง องคก์รท่ีเป็นตวัเช่ือมท่ีดีท่ีสุดคือองคก์รท่ีเป็นมูลนิธิหรือสมาคม จากประสบการณ์
ท างานร่วมกบัคนจีน พบวา่ คนจีนใหค้วามส าคญัเร่ืองหนา้ตา การตอ้นรับอยา่งสมเกียรติ สมาคมน้ีน าคณะ
ขา้ราชการผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการลงทุนมา จึงเป็นองคก์รท่ีทรงอิทธิพล  

ม.ล.ชาญโชติ ชมพนุูท กล่าววา่ สมาคมน้ีมาประสานตรงกบั ศบม.เน่ืองจากลูกพี่ลูกนอ้งของ ม.ล.
ชาญโชติ ชมพนุูทเป็นเลขาของกรรมการสมาคมสามารถช่วยเหลือได ้และควรวางแผนการด าเนินงานต่อไป
ร่วมกบัสมาคม และไดเ้สนอใหมี้เจา้ภาพติดตามงานแต่ละเร่ือง  

มติประชุม รับทราบ 

วาระที ่4 รายงานสถานะการเงิน ณ ปัจจุบัน 
ม.ล.ชาญโชติ ชมพนุูท รายงานต่อท่ีประชุมวา่ เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2558 ไดไ้ปปรับสมุดบญัชีมี

ยอดล่าสุดถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 คือ 233,177.88 บาท ซ่ึงตอ้งรายงานยอดไปในเดือนมีนาคม ก็ตอ้งรอ



ใหส้ิ้นสุดเดือนธนัวาคมแลว้ค่อยปรับสมุดบญัชีอีกคร้ัง ก็คาดวา่จะมีดอกเบ้ียเพิ่มข้ึนอีกประมาณ 500 กวา่
บาท ไดด้อกเบ้ียคร่ึงปีประมาณ 576 บาท 

มติประชุม รับทราบ 

วาระที ่5 พจิารณาแผนการด าเนินงานปี 2559 
5.1 โครงการส ารวจวจัิยเพือ่ก าหนดหลกัสูตรการพฒันาคนในช่วงของยุคดิจิตอล 

 นายธวชัชยั แสงหา้ว น าเสนอโครงการส ารวจวจิยัเพื่อก าหนดหลกัสูตรการพฒันาคนในช่วงของยคุ
ดิจิตอลวา่  

1. โครงการน้ีมีวตัถุประสงคคื์อ การพฒันา Product ของศบม.ในเร่ืองหลกัสูตรท่ีไป
พฒันาคน ตอนน้ี สถาบนัอ่ืนมีหลกัสูตรพฒันาคนค่อนขา้งมาก ถา้ ศบม.ท าหลกัสูตร
ทัว่ไปก็เหมือนวา่ ไม่แตกต่างจากท่ีอ่ืน ดงันั้นจึงควรท าวจิยัก่อนเพื่อใหท้ราบวา่อีก 4-5 
ปีขา้งหนา้ องคก์รต่างๆมีการเตรียมความพร้อมคนเขา้สู่ยคุดิจิตอลอยา่งไร  

2. กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มองคก์รท่ี ศบม.มี Connection และสามารถไปเขา้พบผูบ้ริหารได้ 
2.1 องคก์รขนาดใหญ่ ไดแ้ก่  

2.1.1 SCG 
2.1.2 ปตท. 
2.1.3 CP 

2.2 องคก์รขนาดกลาง ไดแ้ก่ MK 
2.3 องคก์รขนาดเล็ก  
2.4 ระดบัพนกังาน  

3. โจทยว์จิยั มีมุมมองอยา่งไรในการพฒันาคนในอีก 4-5 ปีขา้งหนา้  
4. วธีิการด าเนินการ 

4.1 สัมภาษณ์ผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รขนาดใหญ่ องคก์รขนาดกลาง เพื่อเป็น
ขอ้มูลในการท าหลกัสูตรข้ึนมา หรืออีกนยัหน่ึงคือก็จะท าใหท้างองคก์รไดมี้
โอกาสรู้จกักบั ศบม.  

4.2 มีการท าขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ย มีขอ้มูลคลา้ยกบัแบบสอบถามคนในองคก์ร มีการ
ท าสรุปประเมินผล มีการส่ง Feedback ใหอ้งคก์รทราบ องคก์รก็จะไดป้ระโยชน์
ดว้ย ก็จะเห็นวา่มุมมองของคนในองคก์รเป็นอยา่งไร  

4.3 ศบม.ท าสรุปเป็นผลการวจิยัเผยแพร่ออกไปวา่ในอีก 4-5 ปีขา้งหนา้องคก์รขนาด
ใหญ่สนใจในเร่ืองต่างๆ และท าหลกัสูตรตอบโจทยเ์พื่อเติมเตม็ช่องวา่งเตรียม
ความพร้อมของคน ศบม.ก็สามารถน าผลวจิยัน้ีไปเป็น Product เพื่อเสนอการ



พฒันาใหก้บักลุ่มเป้าหมายท่ีไดไ้ปสัมภาษณ์ โดยเฉพาะองคก์รขนาดกลาง แต่
ขนาดใหญ่ก็อาจจะไม่ไดต้อ้งการใหเ้ขา้ไปช่วยพฒันาคนในองคก์ร  

5. ความคืบหนา้ในการด าเนินการ 
โครงการน้ีก็มีการประชุมหารือกนัหลายคร้ัง มี ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลก ม.ล.

ชาญโชติ  ชมพนุูท มาร่วมประชุมและใหข้อ้เสนอแนะวา่อาจจะตอ้งไปร่วมมือกบั
สถาบนัการศึกษา ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ ์ไดเ้สนอแนะใหไ้ปหารือกบั
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ถา้มีสถาบนัการศึกษามาร่วมมือดว้ย จะมีความน่าเช่ือถือเพิ่ม
มากข้ึน  

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
โครงการวจิยัน้ีจะใชร้ะยะเวลาด าเนินการ 1 ไตรมาส คาดวา่ จะเสร็จส้ินภายใน

เดือนเมษายน 2559 
 รศ.ดร.อศันีย ์ก่อตระกลูไดถ้ามวา่ เป็นหลกัสูตรก่ีชัว่โมง 
 นายธวชัชยั แสงหา้ว ตอบวา่ ยงัไม่ไดก้  าหนดวา่เป็นหลกัสูตรก่ีชัว่โมง โครงการน้ีเป็นการส ารวจ
ความตอ้งการในการฝึกอบรม 
 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกีย่วกบัโครงการ 
 ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลก กล่าววา่ นายเกรียงไกร ภูวณิชยไ์ดก้ล่าวถึงเร่ือง Competency และเร่ืองของ
การพฒันาคน ในทาง HR ทราบแลว้วา่เป็นยอดภูเขาน ้าแขง็ แต่อนัท่ีจริงแลว้ยงัมีส่วนใตภู้เขาน ้าแขง็ ท่ีผา่น
มา มีเนน้ท่ีความรู้แต่ไม่ไดพ้ฒันา Attribute ศบม.อาจจะพฒันาโดยอาศยัฐานจากไอที การท่องเท่ียว แลว้ไป
พฒันาคนท่ีอยูใ่ตภู้เขาน ้าแขง็เป็นเป้าหมายท่ีไดห้ารือกนัแลว้วา่ รายละเอียดจะหารือกนัในวาระต่อไป  ส่วน
ในประเด็นท่ีจะน ามาเช่ือมโยงกบังานของนายธวชัชยั อาจะส ารวจองคก์รท่ีมีความหลากหลายแต่ยงัไม่ได้
เนน้ภาคการท่องเท่ียว แต่ในน้ีก็จะมีประเด็นเร่ืองของไอทีอยู ่โลกในปัจจุบนัน้ีมีการเปล่ียนแปลงไปตาม 
Gen อาจจะน าขอ้มูลไปลงรายละเอียดเวลาตั้งค  าถามในการส ารวจและสัมภาษณ์ ควรน าแนวคิดท่ีนายเกรียง
ไกรเสนอเขา้ไปผนวกได ้และสุดทา้ย หลกัสูตรท่ีออกมา ควรสร้างมาจาก ศบม.เองและการฝึกอบรมก็จะ
เป็นการด าเนินการขั้นต่อไป 
 รศ.ดร.อศันีย ์ก่อตระกลูกล่าววา่ จากการไปช่วยงานสถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ แมว้า่นายเกรียงไกร ภู
วณิชย ์จะกล่าววา่กลุ่มเป้าหมายไม่ใช่ แต่ในความเป็นจริงแลว้ เป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีใช่ พฒันาเป็น 
Competency-based เนน้ 3 อยา่งเหมือนกนัคือ Skill, Attitude, Attribute ส่วนเร่ืองของไอทีท่ีนายเกรียงไกร ภู
วณิชยน์ าเสนอมีลกัษณะเฉพาะท่ีดูดี และดีกวา่ของสถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ แต่สถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพมีเงินทุน
และ Certified Body ตามพระราชบญัญติั สถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพมีหนา้ท่ีรับรองคุณภาพคน ศบม .สามารถ
ท างานร่วมกบัสถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพไดใ้นดา้นน้ี ตอนน้ี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนคร
เหนือ ก าหนดมาตรฐาน ICT คุณวฒิุวชิาชีพมีทั้งหมด 7 ระดบั มี 5 สายคือ Animation, Project Management, 
Software Engineering เม่ือสักครู่ไดท้ราบจาก วศท. มีเร่ือง Cloud Service ก็เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจท่ี



มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือไม่ไดท้  า ศบม.ควรจะเขา้ไปช่วยในดา้นน้ี ส่วนขอ้มูลท่ี
ไดม้าอีกดา้นคือเร่ืองการท่องเท่ียว สถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพไม่ไดท้  า แต่กระทรวงการท่องเท่ียวท าไปแลว้ 
กระทรวงการท่องเท่ียวไดล้งนามใน MRA กบัอาเซียน เพราะจะมี ATF คือ ASEAN Tourism Qualifications 
Framework ซ่ึงกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเป็นเจา้ภาพ ส่วนในทางการเงิน  สถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพยนิดี
ท่ีจะเป็นแหล่งทุนใหใ้นเร่ืองมาตรฐานคุณวฒิุวชิาชีพ ม.ล.ชาญโชติ ชมพนุูทก็เคยไดเ้ขา้ไปท่ีสถาบนัน้ีแลว้ 
 จากการน าเสนอของนายธวชัชยั แสงหา้วเก่ียวกบัการท างานวจิยั ตอนน้ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
ก าลงัท าวจิยัเนน้คนในยคุดิจิตอลส าหรับ E-government ไม่ไดส้ าหรับในเชิง SMEs จะน า Framework จาก
นายธวชัชยั แสงหา้ว มาจบัคู่กบั E-government แต่จะเป็นคนของภาครัฐท่ีจะตอ้งท าหนา้ท่ีใหบ้ริการ
ประชาชน คนภาครัฐก็จะตอ้งมี Attribute ตามคุม และคุมท่ีอยูใ่นรัฐบาล รัฐตอ้งเนน้บริการประชาชน 
ตอนน้ีถูกประกาศออกมาเป็นดชันีช้ีวดั ต่อไปน้ีภาครัฐจะตอ้งเนน้ Smart Service ใหก้บัประชาชน ทุก
หน่วยงานในภาครัฐจะตอ้งมี Smart Service ออกมาอยา่งนอ้ยปีละ 2 อยา่ง และจะตอ้งน าขอ้มูลมาเปิดเผยให้
คนน าไปบูรณาการ เม่ือกลบัมามองเร่ืองคน คนของ E-government ไม่ไดมี้ศกัยภาพท่ีจะรองรับ Digital 
Thailand และ Digital Economy ควรจะร่วมมือดา้นน้ี เพราะตอนน้ีก าลงัขบัเคล่ือนเร่ืองน้ีคือจะท า 2 อนั แต่
ส่ิงท่ีตอ้งยอมรับคือมหาวทิยาลยัมีอตัตาสูง ส่ิงท่ีท าส าเร็จคืออาชีวะ จะน า Competency-based ของสถาบนั
คุณวฒิุวชิาชีพมาเป็นหลกัสูตร ผลิตคนออกมาแลว้ น ามาใชง้านไดจ้ริง จึงจะมีหลกัสูตรเอง ตอ้งการพิสูจน์
วา่คนท่ีจบไอทีของไทยไปแลว้ ภาคเอกชนอยากจะเปิดรับ กลุ่มเป้าหมายคือคนของรัฐบาลท่ีตอ้งน า ICT มา
ใชใ้นการใหบ้ริการ สถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพเสนอใหเ้ราคือ คิดหลกัสูตร Competency-based และก็มาสนใจ
การท าวจิยัหลกัสูตรซ่ึงมหาวทิยาลยัไม่ค่อยไดท้  า ถา้ ศบม.ร่วมมือแลว้ท าออกมาอีกดา้นหน่ึงนอกเหนือจาก
ดา้นน้ี อาศยั Competency และความหลากหลายของท่ีน่ีพฒันาหลกัสูตรเพื่อสร้างคน ส่วนน้ีอาจจะเป็น
กรอบการท างาน จะมีหลกัสูตร 2 แบบคือ หลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั้น และหลกัสูตรปริญญา ซ่ึงจะมี 
Certified Body เม่ือท าข้ึนมาแลว้อาจจะขอเป็น Certified Body ก็ได ้การเป็น Certified Body ก็จะไดรั้บการ
สนบัสนุนไดด้ว้ย ตอนน้ี Certified Body ในประเทศไทยภายใตส้ถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพมีประมาณ 50 
หน่วยงาน เม่ือท าหลกัสูตรตรงน้ี และไดห้ลกัสูตรท่ีแขง็แกร่ง มีวทิยากรเก่ง ก็จะออกมาเป็น Training 
Package อยา่งหน่ึง และรับรองคุณวฒิุออกมา ก็จะเป็นการท างานท่ีมีใบรับรอง ตอนน้ีก าลงัจะท า ASEAN 
Qualifications  
 ดร.อนุชา  เล็กสกุลดิลก กล่าววา่ ส่ิงท่ีนายเกรียงไกร ภูวณิชยน์ าเสนอ ทุกวงการท าแลว้ แต่เร่ือง 
Attribute ท ายาก ตอ้งพฒันาคนตั้งแต่แรกเกิด ส่ิงท่ีน่าสนใจคือในวงการท่องเท่ียวยงัไม่มีใครท า นกั
ทรัพยากรมนุษยท์ั้งหลายคิด จดัอบรมมากมาย และเขา้หาแหล่งเงินคือราชการ ขา้ราชการเขา้รับการอบรม
เพื่อรับประกาศนียบตัร แต่ยงัท างานแบบเดิม ภาคเอกชนก็อาจจะไม่ไดใ้หลู้กนอ้งเขา้มารับการฝึกอบรม 
ส่วนท่ีกล่าวถึงมหาวทิยาลยั คณะ ศบม.ท ากนัเองเพราะยงัไม่มีงบ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เสนอวา่ จะหา
แหล่งเงินมา และจะติดต่อมหาวทิยาลยัให้ส่งอาจารยแ์ละนกัศึกษามาช่วยท างานจะท าใหง้านมีความคมและ
ชดัเจนมากข้ึน แต่เร่ืองหลกัสูตรท่ีหารือกนัมา ยงัไม่มีการก าหนดชดัเจน แต่ส่ิงท่ีจะท า จะมีความถึงลูกถึงคน 



เขา้ถึงปัญหาท่ีแทจ้ริง คาดหวงัวา่ผลการวจิยัจะออกมาแบบนั้น อาจจะมีตั้งแต่ระดบัท่ีไม่หวงัผลอะไรมาก มี
ตั้งแต่เขา้ไปยงัหน่วยงานเพื่อใหส้ร้างคนใหไ้ด ้จนถึงขั้นท่ีวา่น าคนไป certified ในส่วนตวัแลว้อยากให ้ศบ
ม. กา้วไปแบบมีอตัลกัษณ์ ตั้งแต่แรก ศบม.เนน้ท าในส่ิงท่ีไม่มีใครท า ช่วงน้ีก าลงัหาส่ิงท่ีเป็นตวัตนของ ศบ
ม.อยู ่
 ส่ิงท่ีนายธวชัชยั แสงหา้ว เสนอมาคือ ด าเนินการในช่วงมกราคม-เมษายน ช่วงธนัวาคมคือร่างให้
เสร็จ ช่วงมกราคม-กุมภาพนัธ์คือส ารวจ ช่วงมีนาคมคือการประมวลผลซ่ึงมีเวลานอ้ยส าหรับการ
ประมวลผลแบบสอบถาม 1,000 ชุด ช่วงเมษายน ก็จะไดข้อ้สรุปเป็น Proposal และแนวทางข้ึนมา 
 จากการหารือนอกรอบเก่ียวกบัเร่ือง Gen ค าวา่ Gen มี 2 มิติ มิติท่ีผา่นมาจะใชอ้ายเุป็นเกณฑแ์ละใช้
ไอทีเป็นตวัวดั เพราะแต่ละคนเรียนมาตามหลกัสูตรท่ีแตกต่างกนั ส่ิงน้ีก าหนดบุคลิกของ Gen ในความเป็น
จริงแลว้ทุกคนมีโอกาสแสวงหาความรู้และประสบการณ์ท่ีต่างกนั เพราะฉะนั้นในแบบสอบถามตอ้งคิด
เร่ืองของ Gen ในดา้นบุคลิก แต่ถา้ใชไ้อทีวดั ปัจจุบนัน้ี โลกเปล่ียนไป คนแก่ก็ใชไ้อทีเล่นไลน์ 
 ม.ล.ชาญโชติ ชมพนุูท กล่าววา่ ยงัไม่แน่ใจวา่ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภจ์ะหางบใหไ้ดห้รือไม่  
อยา่งไรก็ตาม โครงการวจิยัจะตอ้งเดินหนา้ต่อโดยจะไม่รอจนกวา่จะไดง้บ ทีมงานของ ศบม.จะด าเนินงาน
ควบคู่กนัไป ก าหนดใหโ้ครงการน้ีแลว้เสร็จในเดือนเมษายน 2559  ต่อดว้ยโครงการเปิดตวัหลงัเดือน
เมษายน 2559  
 ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลก กล่าววา่ คณะของ ศบม.อาจจะใหค้วามเห็นในการคดัเลือกองคก์รเป้าหมาย
ได ้ถา้จะเนน้ในส่ิงท่ีนายเกรียงไกร ภูวณิชยเ์สนอมา ก็อาจจะเนน้องคก์รดา้นท่องเท่ียวใหม้ากหน่อย แต่
อาจจะไม่ตอ้งท าสัดส่วนอาชีพ คร่ึงหน่ึงเป็นองคก์รภาคการท่องเท่ียว แต่ไอทีเป็นประเด็นมากกวา่ท่ีจะเป็น
องคก์ร ไม่ตอ้งไปส ารวจองคก์รไอที ไอทีเป็น Digital Economy ท่ีทุกองคก์รใชป้ระโยชน์ เร่ืองการ
ท่องเท่ียวท่ีนายเกรียงไกรเสนอคือใชไ้อทีในวงการท่องเท่ียว 
 ม.ล.ชาญโชติ  ชมพนุูท กล่าววา่ ในการท าโครงการไม่ควรปล่อยใหน้ายธวชัชยั แสงหา้วท าคนเดียว 
เพราะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก และเสนอใหแ้บ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบอ่ืนๆใหค้ณะกรรมการ ศบม.ท่านอ่ืนท า 
เช่นแบ่งจ านวนคนท่ีไปสัมภาษณ์ หรือเก็บขอ้มูลแบบสอบถาม แต่นายธวชัชยัก็ท  าหนา้ท่ีบริหารโครงการ 
และไดข้อใหก้รรมการ ศบม.ท่ีมีตน้สังกดัเป็นมหาวทิยาลยัประสานใหม้หาวทิยาลยัมาร่วมท าวจิยัใน
โครงการดว้ย 
 ผศ.ชยัธนตัถก์ร ภวศิพิริยะกฤติ กล่าววา่ เห็นดว้ยวา่ ศบม.ควรมีจุดเร่ิมตน้ท่ีมีเอกลกัษณ์ และได้
เสนอวา่ ควรหาเป้าด าเนินการปี 2559 ดว้ย อาจจะไม่จ  าเป็นตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยกิจกรรมใหญ่ แต่ควรจะเป็น
กิจกรรมง่ายกวา่และไม่ใหญ่เกินไปท่ีสร้างมาแลว้เป็นรูปธรรมก็จะสามารถต่อยอดไปได ้ 
 ม.ล.ชาญโชติ ชมพนุูท เสนอวา่ โครงการวจิยัควรจะเนน้แต่ภาคการท่องเท่ียว โรงแรม ไอที เพราะ
เป็นเร่ืองใกลต้วั มี Connection อยูแ่ลว้  
 ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลก กล่าววา่ ก็ไดเ้นน้ภาคธุรกิจเหล่าน้ีอยูแ่ลว้ ถา้ตดัธุรกิจอ่ืนๆออกไปจะท าให้
เสียโอกาสเวลาท่ีเลือกองคก์รกลุ่มเป้าหมาย ควรเลือกองคก์รท่ีมีโอกาสกลบัมาเป็นลูกคา้ของ ศบม. ดร.



อนุชามี Connection กบัองคก์รพิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์ซ่ึงมีคนรุ่นใหม่ Gen Me มาก สามารถไปดูดิจิตอลได ้
ดร.อนุชาเสนอท่ีจะไปเก็บขอ้มูลท่ีองคก์รน้ี 
 รศ.ดร.อศันีย ์ก่อตระกลู ถามวา่ สัดส่วนภาครัฐก่ีเปอร์เซ็นต์ และไดเ้ล่าวา่ ตอนน้ีไดท้  าการส ารวจ
ภาครัฐโดยใช้ E-survey เจาะกลุ่มผูบ้ริหารระดบัสูง เช่นของการประปานครหลวง และเสนอวา่ ควรท า
ค าถามสัมภาษณ์ใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั เราจะฝังแบบสอบถามลงในโปรแกรมและเปิดใหก้รอกขอ้มูล
สัปดาห์ถดัไป วนัท่ี 28 ธนัวาคม จะเป็นการทดสอบความเขา้ใจแบบสอบถามของผูต้อบแบบสอบถาม 
โปรแกรม E-survey สามารถวเิคราะห์และท ารายงานผลให้ และไดเ้สนอท่ีจะช่วยเก็บขอ้มูลภาครัฐ 

ม.ล.ชาญโชติเสนอวา่ ในแต่ละกลุ่มอาจจะมีค าถามท่ีแตกต่างกนัไป ควรจะปรับใหเ้หมาะสมเพื่อให้
ไดป้ระโยชน์สูงสุด 
 มติท่ีประชุม รับทราบ มอบหมายใหน้ายธวชัชยัด าเนินการต่อและขอใหค้ณะกรรมการ ศบม.ส่ง
รายช่ือองคก์รท่ีมี Connection มาใหเ้พื่อเป็นประโยชน์ต่อการวจิยั 

5.2. โครงการจัดตั้งโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาด้านการบริหารจัดการโรงแรมและการท่องเทีย่ว
 นายธวชัชยั แสงหา้ว กล่าววา่ ศบม.ส่วนใหญ่มี Connection หรืออยูใ่นธุรกิจการท่องเท่ียว จาก
ประสบการณ์ ธุรกิจท่องเท่ียวและโรงแรมไดรั้บการส่งเสริมใหเ้ป็นธุรกิจหลกัของประเทศ คนโรงแรม
ขนาดกลางท่ีไม่ใช่ Chain ก็ยงัขาดทกัษะการบริหารจดัการ ทกัษะ Functional Skill ยงัหลากหลาย ยงัไม่ค่อย
เป็นมาตรฐาน  ในแง่ผูป้ระกอบการโรงแรมขนาดกลางก็ท าธุรกิจกนัยงัไม่มีหลกัการบริหารจดัการและการ
เป็นมืออาชีพมากนกั ถา้จดัตั้งสถาบนัโดยเร่ิมจากจุดน้ีเพื่อเสริมทกัษะบริหารจดัการใหก้บัผูบ้ริหารหรือ
ระดบัหวัหนา้งานของคนท่ีอยูใ่นธุรกิจน่าจะเป็นผลดี ในแง่การจดัตั้งสถาบนัน้ี ตอ้งการความแตกต่างจากท่ี
อ่ืน คือจะท าตวัเป็นชุมชนท่ีสร้างใหค้นมีทกัษะมากข้ึน เม่ือมาเรียนก็จะอยูใ่นรายช่ือของสถาบนั เม่ือ
ผูป้ระกอบการเขา้มาร่วมก็รู้จกัผูท่ี้ผา่นการเรียนท่ีมีทกัษะมากข้ึน และมีความตอ้งการบุคลากร ทางสถาบนั
จะเป็นตวัเช่ือม ม.ล.ชาญโชติ ชมพนุูท มีประสบการณ์ดา้นจงัหวดัภูเก็ต พงังา กระบ่ี จึงจะเร่ิมจากจงัหวดั
เหล่านั้นก่อนเพราะมีความพร้อมท่ีจะร่วมมือในแง่เป็นสถานท่ีฝึก Functional Skill เร่ือง F&B, Front Office, 
Housekeeping เพราะมีสถานท่ีจึงสามารถท าได ้ตวั Content กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬามีการจดัท า ก็
น าตรงนั้นมายอ่ยใหง่้าย น ามาท าเป็นหลกัสูตร ในแง่ ศบม. จะเขา้ไปบริหารจดัการท าให ้Functional Skill มี
ความสมบูรณ์ เม่ือร่างโครงสร้าง สถาบนัน้ีจะอยูภ่ายใต ้ศบม. ศบม.จะร่วมกบัองคก์รและสถาบนัอ่ืนๆ
ออกแบบหลกัสูตรท าใหมี้ความสมบูรณ์มีกิจกรรมคือการฝึกอบรม ใหค้  าปรึกษาและการจดัตั้งชุมชน  
คาดวา่จะท าในไตรมาส 1 จะเขา้ไปหารือกบั 3 จงัหวดัและสถาบนัน้ีถือเป็นส่วนหน่ึงของโครงการวจิยั จะ
เชิญผูป้ระกอบการมาท าเป็น Focus Group เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีแทจ้ริงเก่ียวกบัความตอ้งการในการพฒันาคน  

ม.ล.ชาญโชติ ชมพนุูท กล่าววา่ คนในวงการโรงแรมส่วนมากมีคุณสมบติัไม่ถึงมาตรฐาน (หมายถึง
โรงแรมขนาดเล็กและขนาดกลาง) ท่ีไม่ใช่โรงแรม Chain  โรงแรมท่ีเจา้ของ บริหารเองส่วนมากจะไม่มี  
แผนดา้นการบริหารจดัการ ทรัพยากรมนุษย ์การวางก าลงัคน การสร้างคนข้ึนมา การจดัสัมมนาฝึกอบรม



ส่วนมากมกัจะเนน้ทกัษะ แมก้ระทัง่การก าหนด  MRA ดา้นมาตรฐานการท างานของพนกังานดา้นโรงแรม
และท่องเทียว ของ ASEAN  ก็ตาม ส่ิงท่ีส าคญัคือตอ้งมีสถาบนัอบรมกบัประเมิน ตอนน้ี ททท.ก็ติดต่อให้
มหาวทิยาลยักรุงเทพ จดัอบรม วธีิใชเ้คร่ืองมือ MRA ส าหรับผูท้  างาน ผูส้อน และผูป้ระเมิน  ทางสถาบนั
พฒันาบุคคลดา้นการท่องเท่ียว ซ่ึงอยูใ่นสังกดัของกระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา ผูรั้บผดิชอบโดยตรง ก าลงั
ชกัชวนใหส้ถาบนัการศึกษาท่ีสอนดา้นการท่องเท่ียว ไดจ้ดัท าหลกัสูตรเพื่อใหร้องรับกบัโครงการ MRA 
หลงัจากนั้นจะมีการรับสมคัรองคก์รท่ีจะเป็นสถานท่ีอบรมตามโครงการ MRA และองคก์รรับประเมินตาม
โครงการ MRA  จึงเห็นวา่เป็นโอกาสท่ีส าคญัมากของศบม. เม่ือตั้งสถาบนัแลว้ ควรเจาะเฉพาะดา้น ซ่ึง
แตกต่างจากสถาบนัอ่ืน สถาบนัท่ี ศบม.จะจดัตั้งข้ึนจะใหก้ารฝึกอบรมตาม MRA แต่จะเนน้เร่ืองการจดัการ 
จะมีโรงแรมมาร่วมใหก้ารฝึกอบรม ทาง ศบม.จะร่วมในดา้นการปฏิบติัโดยตรง สร้างหลกัสูตร  เนน้การ
เรียนรู้ดา้นปฏิบติัจริง เนน้หนกัดา้นการบริหารจดัการ เรียนรู้กระบวนการบริหารจดัการจากภาคปฏิบติั 
ไม่ใช่เรียนแต่ทฤษฎี  ส่วนใหญ่โรงแรมจะตั้งผูจ้ดัการโดยเลือกจากคนท่ีเจา้ของสั่งได ้แต่ไม่ไดส้ร้างคน ใน
ท่ีสุด คนในวงการโรงแรมเร่ิมตน้ท่ี อาย ุ45 ปีข้ึนจนถึง 60-65 ปี จะไม่สามารถหาต าแหน่งท่ีเหมาะสมลงได ้ 
ตอ้งท าตามค าสั่งของเจา้นายอยา่งเดียว ทั้งๆ ท่ีควรจะท างานดา้นการบริหารจดัการตามประสบการท่ีผา่นมา 
ชีวติจะค่อยๆตกต ่าลง ยิง่เปล่ียนงานเงินเดือนยิง่ถูกกดใหต้ ่าลง เราตอ้งสร้างคนกลุ่มน้ีใหไ้ด ้คนกลุ่มน้ีเป็น
กลุ่มเป้าหมายหลกั ของเรา   ส าหรับการท่ีเราจะน า ศบม ใหเ้ป็นองคก์รท่ีไดรั้บการรับใหเ้ป็นสถาบนัดา้น
การอบรม MRA หรือการประเมิน MRA เง่ือนไขในการสมคัร จะตอ้งเป็นสถาบนัท่ีสอนเร่ืองการโรงแรม 
และการท่องเท่ียวมาแลว้อยา่งนอ้ย 5 ปี ซ่ึง ศบม ยงัไม่มีคุณสมบติัดงักล่าว  

 
โครงสร้างของการจดัตั้งสถาบนัการอบรม ของ ศบม เพื่อรองรับโครงการ MRA ในระยะเร่ิมตน้

ตอ้งประกอบดว้ย 
1.ดึงสถาบนัการอบรมดา้นการท่องเท่ียวและการโรงแรมท่ีประกอบธุรกิจมาแลว้มากกวา่ 5 ปี ให้

เขา้มาอยูใ่นโครงการของ ศบม  
2.ตั้งสถาบนัโดยโนม้นา้วคนลงทุน ภาคธุรกิจโดยตรง (Stakeholders) ไดแ้ก่ เจา้ของโรงแรม อีก

ส่วนคือสถาบนัการศึกษา ศบม.เป็นแกนหลกั ใชบุ้คลากรของ ศบม.ด าเนินการอบรมและบริหารสถาบนั 
ตอนน้ีทาง ศบม.ไดม้อง IMC ของนายธวชัชยัมาเป็นองคก์รพนัธมิตร แลว้จะไปหาพนัธมิตรเพิ่มคือคน
ลงทุน เม่ือลงทุนแลว้ ก็ตอ้งส่งคนมาร่วมดว้ย อาจจะขยายไป 3-4 แห่งนอกจาก ภูเก็ตก็ได ้เช่นท่ีเชียงใหม่ก็
ไดแ้ต่ตอ้งมีแนวคิดท่ีเหมือนกนั  IMC ตอ้งไปวางโครงสร้างดา้นการอบรม ตั้งแต่หลกัสูตร สร้างผูฝึ้กสอน
ในพื้นท่ีข้ึนมา  ถา้ขยายสถาบนัใหใ้หญ่ ก็ตอ้งร่วมมือกบัหน่วยงานในทอ้งถ่ินหลายแห่ง ตอ้งมีการแบ่ง
ผูรั้บผดิชอบในแต่ละภาค ภายใน 5 ปี ทางสถาบนัจะตอ้งมีความเป็นอิสระ ขอใหช่้วยพิจารณาเร่ืองกฎหมาย
เก่ียวกบัการจดัตั้งและการด าเนินการสถาบนั  

ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลก กล่าววา่ ขอ้มลูจะไปควบกบัโครงการวจิยั ขอ้มูลเบ้ืองตน้ผูป้ระกอบการ ใน
การเก็บขอ้มูลแบ่งเป็นภาคธุรกิจโรงแรม 50% ภาคธุรกิจท่องเท่ียวอาจจะเหลือ 20-30% ในกลุ่มภาคธุรกิจ



ท่องเท่ียวจ านวน 20-30% จะลงไปเก็บขอ้มูลท่ีภูเก็ตและพงังาเป็นสัดส่วนก่ีเปอร์เซ็นต์ ในเดือนเมษายน จะ
เป็นการประมวลผล อาจจะขยายเวลาในการท าแผนธุรกิจ เพราะเร่ืองแผนธุรกิจเป็นเร่ืองใหญ่มากโดยเฉพาะ
เร่ืองกฎหมาย ขอใหน้ายธวชัชยัไปท าแผนท่ีสมบูรณ์ ดร.อนุชายนิดีใหก้ารสนบัสนุนดา้นวชิาการ 

มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบใหด้ าเนินการ 

5.3. โครงการเกษตรเพือ่การท่องเทีย่วเชิงบูรณาการ 
รศ.ดร.อศันีย ์ ก่อตระกลู กล่าววา่ ตอนน้ีเกษตรกรก าลงัประสบปัญหาน ้าแลง้ ไม่สามารถยงัชีพดว้ย

การเกษตรได ้จึงมีโครงการเกษตรเพื่อการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ ตอนน้ีก าลงัท า Cyber Market ท าให้
เกษตรกรสามารถขายของได ้ส่ิงท่ีภาครัฐตอ้งการตามแนวปฏิรูปคือ เกษตรกรตอ้งเป็นผูป้ระกอบการใหไ้ด ้
ซ่ึงในน้ีมีการบริหารจดัการ การเป็นผูป้ระกอบการ การบูรณาการระหวา่งผลผลิตการเกษตรกบัการท่องเท่ียว 
จะท าใหเ้กิดเป็นชุมชนข้ึน ไดไ้ปสร้างเครือข่ายไวแ้ลว้ท่ีอยธุยา ซ่ึงเป็นเมืองท่องเท่ียวและมีเกษตรกรมาก  แต่
ไม่มีความสามารถท าโครงการ ในการสร้างมนุษยต์วัที (T) ก็ใชข้องไอบีเอม็ เกษตรกรตอ้งมีความรู้ลึกเร่ือง
การเกษตร แต่ไม่รู้กวา้งดา้นธุรกิจ การจดัการ ไดร่้วมมือกบัสหกรณ์การเกษตร ส่ิงท่ีตอ้งท าคือสร้าง Success 
Story ถา้ชุมชนน้ีส าเร็จ ก็จะไดชุ้มชนอ่ืนดว้ย เครือข่ายท่ีจะช่วยท าธุรกิจการเกษตร จงัหวดัท่ีผลิตข้าว ก็ขาย
ขา้ว ตอนน้ี ส านกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร (องคก์ารมหาชน) หรือ ARDA สนใจท่ีจะพฒันาเกษตรกร
ใหส้ามารถเป็น Smart Farmers ท่ีสามารถใชไ้อทีเป็นเคร่ืองมือในการเขา้ถึงข่าวสารขอ้มูล เพราะฉะนั้นน่ี
เป็นการรวมทุกแผนท่ีไดห้ารือกนั เนน้กลุ่มเกษตรกร และมี Outcome และOutput ท่ีชดัเจน และวดัได ้ถา้ท า 
1 ปี บูรณาการสร้างเกษตรกรข้ึนมา ท าใหเ้กษตรกรมีรายไดเ้พิ่มข้ึน ตอนน้ีมีตวัช้ีวดัคือรายไดเ้พิ่มข้ึน  เร่ือง
การบริหารจดัการท่ีไปสอน มีความทา้ทายคือผูป้ระกอบการจะสอนเกษตรกรอยา่งไร  

นายสามารถ ดวงวจิิตรกุล กล่าววา่ จะรับเขียนโครงการน้ีให ้เพราะก าลงัท าวจิยัปริญญาเอกเร่ืองการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร แต่ขอไปปรึกษาอาจารยก่์อน แต่ส่วนตวัจะเนน้จงัหวดัเพชรบุรี ในดา้นไมผ้ล ขา้ว ซ่ึง
ตอนน้ีไดท้  าไปมากพอสมควรแลว้ ไดห้ารือกบันางโสทรินทร์ โชคคติวฒัน์ ไวพ้อสมควรแลว้ จะขอแค่
โครงร่างเพื่อน าเน้ือหาไปใส่ 

รศ.ดร.อศันีย ์ก่อตระกลู กล่าววา่ โครงการน้ีมีโครงร่างอยูแ่ลว้ 
นายธวชัชยั แสงหา้ว กล่าววา่ ศบม.อาจจะช่วยดา้นการบริหารจดัการ 
นายสามารถ ดวงวจิิตรกุล กล่าววา่ ในเร่ืองการท่องเท่ียว ตอ้งบริหารจดัการเป็นแพคเกจเพราะส่วน

ใหญ่คนท่ีไปท่องเท่ียวท่ีสวนเนน้บุฟเฟ่ต ์ตั้งโตะ๊เพื่อกิน แลว้จบ แค่นั้นไม่น่าประทบัใจ ตอ้งมีมากกวา่นั้น 
คือแพคเกจไปเท่ียวในสวน ถ่ายรูปกบัสวน ไปดูการเล้ียงผึ้ง 

รศ.ดร.อศันีย ์ก่อตระกลู กล่าววา่ โครงการน้ีสามารถน ามาท าร่วมกบั ศบม.ได ้ตอนน้ีไดท้  าโครงการ
ส่งเสริมใหเ้กษตรกรใชไ้อทีเพื่อเขา้ถึงข่าวสาร แต่งานน้ีน ามาบูรณาการใหเ้กษตรกรเป็นผูป้ระกอบการ ซ่ึง
ยงัไม่มีใครท า แลว้น าไอทีไปใช ้มี Product จริงของอยธุยา มีโรงแรมจนัทบุรีก็เป็นเมืองน่าเท่ียว เป็นการ
ท างานร่วมกนัหลายภาคส่วนตั้งแต่เกษตรกร สหกรณ์ อบต. อบจ. แต่ตอ้งเสนอโมเดลไป 



นายสามารถ ดวงวจิิตรกุล กล่าววา่ โครงการจดัตั้งสถาบนัยงัเป็นเร่ืองยาวไกล การตั้ง ศบม.ข้ึนมาก็
เพื่อจดัการฝึกอบรมใหก้บัคนในสายการท่องเท่ียว และบริการเป็นหลกัในตอนแรก ในช่วงท่ียงัไม่ตั้ง
สถาบนั ศบม. ควรจดัโครงการฝึกอบรมก่อน เพื่อใหท้าง ศบม.มีผลงานออกมาเป็นระยะ 

ม.ล.ชาญโชติ ชมพนุูท กล่าววา่ ทาง ศบม.ไดร่้วมกบั IMC จดัโครงการฝึกอบรมอยูแ่ลว้ และถา้มี
ลูกคา้สนใจ ก็ท  าไดเ้ลย 

ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลก ถามวา่ ศบม.มีความน่าเช่ือถือพอท่ีจะตั้งสถาบนัไดห้รือไม่ เพราะผลงานยงั
ไม่เป็นท่ีประจกัษต่์อสายตาสาธารณชน จึงควรจะจดัฝึกอบรมไปก่อน สามารถเร่ิมแผนท าโรงแรมได ้แต่ถ้า
ท าในเดือนพฤษภาคม ก็ไม่น่าจะท าได ้เพราะตอ้งมีการวเิคราะห์อีกมาก และขาดขอ้มูลท่ีแทจ้ริง มีแต่ขอ้มูล
เชิงประจกัษแ์ละเชิงประสบการณ์ของ ม.ล.ชาญโชติ ชมพนุูทแต่ยงัไม่มีขอ้มูลเชิงวชิาการ อาจจะแบ่งการ
ท างานเป็นสองสายคือ สายการฝึกอบรมและสายการวจิยั จนกระทัง่มีกระบวนการเสริมซ่ึงกนัและกนัได ้
การจดัตั้งสถาบนัตอ้งมีการหารือกนัในรายละเอียดอีกมาก 
ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลก ไดส้รุปวา่ ควรเร่งด าเนินการโครงการวจิยั  ส่วนโครงการโรงแรมก็ท าคู่ขนานไป 
ควรมีขอ้มูลและแผนท่ีชดัเจนก่อน ถา้มีคนใหเ้งินมา ก็อาจจะเร่งบางเร่ือง  ส่วนโครงการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
ขอใหน้ายสามารถไปหารือวา่สามารถท าอะไรไดเ้วลาสัปดาห์เดียว  

รศ.ดร.อศันีย ์ก่อตระกลู กล่าววา่ จะท าใหส้ าเร็จไดต้อ้งมี Common Interest จุดสนใจอยา่งเดียวกนั 
ตอนน้ีสนใจเกษตรกร ขีดจ ากดัคือการจดัการและการบริหาร ถา้จะสร้างไอทีข้ึนมา แต่คนใชไ้ม่เป็น ก็ไม่ เกิด
ประโยชน์ จะอาสาไปเก็บขอ้มูลภาครัฐให ้เพราะท างานวจิยักบัภาครัฐอยูแ่ลว้ 

มติท่ีประชุม รับทราบ และเห็นชอบใหด้ าเนินการ 

วาระที ่6 พจิารณาการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี 
ม.ล.ชาญโชติ ชมพนุูทรายงานต่อท่ีประชุมวา่ ตอนน้ีก าลงัหาผูต้รวจสอบบญัชีจากคนรู้จกัและขอ

ความกรุณาท่ีประชุมแนะน าผูต้รวจสอบบญัชี การลงบนัทึกบญัชีช่วงน้ียงัไม่มีอะไร  เน่ืองจากยงัไม่มีการท า
ธุรกรรมใดๆเก่ียวกบัการเงิน แต่ปีหนา้  จะตอ้งจดัหาผูต้รวจสอบบญัชี และหาเหรัญญิกท่ีจะมารับผดิชอบ
เร่ืองงานดา้นการเงิน ใหถู้กตอ้ง  

นายประยทุธ์ จิตตนุ์กุลศิริไดเ้สนอวา่ เร่ืองบญัชีตอ้งยอมรับวา่ ในปัจจุบนัน้ีแบ่งเป็น 2 ระดบั คือ 
ผูท้  าบญัชีกบัผูต้รวจสอบบญัชี ตวัผูท้  าบญัชียงัสามารถหาไดง่้าย 

ม.ล.ชาญโชติ ชมพนุูท กล่าววา่ ทาง ศบม.สามารถท าบญัชีกนัเองได ้แต่ควรหาผูต้รวจสอบบญัชี 
นายประยทุธ์ จิตตนุ์กุลศิริกล่าววา่ จากประสบการณ์ ส านกังานท่ีท าบญัชีจะเรียกเก็บอยู ่2 ยอด คือ

ค่าท าบญัชีท่ีจะป้อนใหก้บัผูส้อบบญัชี และค่าลงนามของผูท้  าบญัชีและผูต้รวจสอบบญัชี แต่ยงัไม่มีการท่ีให้
ท าก่อนแลว้ คา้งช าระค่าธรรมเนียม 

ม.ล.ชาญโชติ ชมพนุูทกล่าววา่ ควรตั้งงบค่าจา้งผูส้อบบญัชีไวส้ าหรับปีหนา้ดว้ย ส่วนปีน้ี ยงัไม่มี
รายได ้จึงจะยืน่เอกสารแบบปีท่ีแลว้ 



ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลก กล่าววา่ ถา้กรรมการท่านใดรู้จกัผูต้รวจสอบบญัชีในราคามิตรภาพ ก็ขอให้
แนะน า เพราะเขาจะเขา้ใจลกัษณะงาน ศบม. ซ่ึงไม่ใช่การท าบญัชีท่ีมีปัญหา เพียงแค่ตอ้งการใหล้งนาม
รับรอง  

นายประยทุธ์ จิตตนุ์กุลศิริกล่าววา่ นกัตรวจสอบบญัชีก็มีโควตาวา่แต่ละปีเซ็นไดก่ี้ราย ส าหรับ
รายรับท่ีเพิ่มข้ึนคือดอกเบ้ีย 3,177.88 บาท ตอ้งไปช าระภาษี  

ม.ล.ชาญโชติ ชมพนุูทกล่าววา่ ธนาคารไดห้กัภาษีเรียบร้อยแลว้  รายไดแ้ค่ดอกเบ้ียไม่ตอ้งเสียภาษี
อยูแ่ลว้ แต่ก็แจง้สรรพากรอยูแ่ลว้ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

วาระที ่7 พจิารณาการเปิดบัญชีฝากประจ า และน าเงินจากบัญชีออมทรัพย์เดิมโอนไปฝากในบัญชีฝาก
ประจ าแทน และใช้บัญชีออมทรัพย์เดิมเป็นบัญชีส าหรับรายรับและรายจ่ายในกจิกรรมต่างๆและการบริหาร
จัดการมูลนิธิฯ 
 7.1 สภาพปัญหาในปัจจุบนั 

ม.ล.ชาญโชติ ชมพนุูทรายงานสภาพปัญหาในปัจจุบนัต่อท่ีประชุมวา่  
1. ตอนน้ี ศบม.มีเงินฝากในบญัชีออมทรัพยซ่ึ์งไดรั้บดอกเบ้ียนอ้ย  
2. ตามขอ้ก าหนด ศบม. ไม่สามารถใชเ้งินตน้ท่ีเป็นทุนมูลนิธิได ้จึงเสนอวา่ ควรจะน าเงิน
ตน้จ านวน 230,000 บาทมาเปิดบญัชีฝากประจ าเพื่อใหไ้ดด้อกเบ้ียเพิ่มข้ึน แลว้น าดอกเบ้ีย
ไปใส่บญัชีออมทรัพยท่ี์มีอยู ่พอเร่ิมเปิดบญัชี ก็เร่ิมมีเงินใชด้า้นน้ี ส่วนบญัชีออมทรัพยก์็จะ
เป็นบญัชีรับ-จ่าย ถา้มีการท าธุรกรรมมากข้ึน ก็อาจจะไปเปิดบญัชีเดินสะพดัได้ 

7.2 ขอ้เสนอแนะในการด าเนินการ 
 1. การพิจารณาเลือกประเภทบญัชี 

ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลกกล่าววา่ ตอนน้ี หลายธนาคารใหด้อกเบ้ียบญัชีออมทรัพย์
พิเศษสูงกวา่บญัชีฝากประจ า ซ่ึงสามารถถอนไดเ้ดือนละ1 คร้ัง ถา้ตอ้งการไดรั้บ
ผลตอบแทนสูง ก็อาจจะไม่ตอ้งฝากประจ า ถา้ไม่มีการท าอะไรกบับญัชีออมทรัพยแ์บบนั้น 
ก็เหมือนฝากประจ าไว ้

ม.ล.ชาญโชติ ชมพนุูทกล่าววา่ ถา้ฝากออมทรัพยแ์บบนั้นตอ้งมีเง่ือนไขระยะเวลา 
และตอ้งมีการเซ็นบ่อย ถา้ฝากออมทรัพยแ์บบนั้น ตอ้งไปสมคัรสมาชิกอ่ืนๆเพิ่มดว้ย ถา้
เปิดบญัชีฝากประจ า จะง่ายกวา่ เพราะม.ล.ชาญโชติน ามติท่ีประชุมไปเปิดบญัชีได้ทนัที ท่ี
ธนาคารกรุงไทยโดยโอนจากบญัชีออมทรัพยเ์ขา้ไปในบญัชีใหม่ 
2. การพิจารณาเลือกธนาคาร 

น.ส.จิตรลดา ลียากาศ เสนอวา่ ถา้เปิดบญัชีกบัธนาคารกรุงไทย ก็ไม่ตอ้งเซ็นเพิ่ม 
เพราะทางธนาคารมีการ์ดลายเซ็นอยูแ่ลว้ จึงสามารถด าเนินการไดส้ะดวกกวา่  



รศ.ดร.อศันีย ์ก่อตระกลู เสนอวา่ ในการเลือกธนาคารไม่ควรดูแค่ดอกเบ้ีย แต่ควร
ดูธรรมาภิบาลดว้ย   
3.พิจารณามอบหมายผูด้  าเนินการ 

นายประยทุธ์ จิตตนุ์กุลศิริ เสนอวา่ ควรตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินการ 
น.สพ.สมชยั วเิศษมงคลชยั เสนอวา่ ผูมี้อ านาจเซ็นควรเป็นผูด้  าเนินการ  
ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลกเสนอวา่ ในเม่ือม.ล.ชาญโชติ ชมพนุูท ไปธนาคารกรุงไทย

อยูแ่ลว้ ก็ควรเปิดบญัชีฝากประจ าท่ีธนาคารกรุงไทย แลว้ถามโปรโมชัน่เงินฝากจาก
พนกังานธนาคาร 

มติท่ีประชุม อนุมติัโดยไม่ตอ้งรอรับรองรายงานการประชุม ใหม้.ล.ชาญโชติ ชมพนุูทด าเนินการ
เปิดบญัชีฝากประจ าโดยพิจารณาผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 
 
วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งคณะท างาน และอ านาจหน้าที่ 
จะขอยกไปพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป 
วาระที ่8 เร่ืองอืน่ๆ 

ไม่มี 

                 ผูบ้นัทึกการประชุม                         ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 
 

(น.ส.จิตรลดา ลียากาศ)              (ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลก)  
  เลขานุการท่ีประชุม                                    รองประธานกรรมการมูลนิธิ 

                             มูลนิธิศูนยบ์ูรณาการพฒันามนุษย ์
 


