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เลา่เร่ือง
ด้วยภาพ

ชวนให้คิด
วิเคราะห์

ปรับใช้บนฐาน
การด าเนินชีวิต

สร้าง
ความคดิ
รวบยอด

มองให้เห็น จบัให้ได้ประเด็นท่ีส าคญั

อ่านเบือ้งหลงัความคิด
เพ่ือคิดไปสูเ่บือ้งหน้า

โยงความสมัพนัธ์เข้ากบัการงานจริง

บนัทกึการเรียนรู้
แห่งความส าเร็จ/ผิดพลาด

ผมเล่า
ท่านคิด
สู่โหมดชีวติ
สรุปความคิดรวบยอด
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การปรับเปลีย่นวฒันธรรมองค์กร
เพ่ือความยัง่ยืนของมหาวทิยาลยั และความยิง่ใหญ่ขององค์กร

• Keyword ที่ส าคญั คือ 
• การเตบิโตบนความยัง่ยืน และยิง่ใหญ่ขององค์กร-มหาวิทยาลยั 

• ต้องเข้าใจในมิตขิองความยัง่ยืน-ยิง่ใหญ่
• เราจะเตบิโตภายใต้บริบททีม่คีวามเปลีย่นแปลงรุนแรงได้อย่างไร

• การปรับเปลีย่นวฒันธรรมองค์กร
• วฒันธรรมมีความเกีย่วข้องกบัการเตบิโตแบบยัง่ยืนอย่างไร
• ท าไมถึงต้องเปลีย่นวัฒนธรรมองค์กร 
(จ าเป็นต้องเข้าใจ และเป็นเร่ืองของทุกคน)
• เราควรเร่ิมทีจุ่ดใด และท าอย่างไร



Innovative Organization

High Performance 
Organization

Relevant Excellence
Organization

sustainability

Learning Organization

Happy
Workplace

วิสัยทัศน์
สร้างมาจาก
ความฝันร่วม

Intelligence Organization



มหาวิทยาลยัจะยิง่ใหญ่ใช่ “ทรัพย์สิน” ใช่ “ที่ดนิ” ท่ีกวา้งใหญ่ท่ีไพศาล
ใช่มากดว้ย “เคร่ืองมือหรืออาคาร” ใช่ “เล่าขาน” สืบสานเน่ินนานมา
ใช่วา่มี “ถิ่นฐาน” ดีท่ีตั้งสวย ใช่วา่รวย “งบประมาณ” การศึกษา
ใช่วา่ขาด “คู่แข่ง” แหล่งวิชา แลว้เช่ือวา่จะยิง่ใหญ่ใน “ปฐพ”ี
แต่มากดว้ย “ภูมปัิญญา-ภูมคิวามคดิ ” มากดว้ย “ศิษย์-คดิใฝ่รู้” อยูทุ่กท่ี
มากดว้ย “ใจ” ร าลึกถึงซ่ึงความดี ดว้ยศกัด์ิศรี “อุดมการณ์” สานสืบมา
และมากดว้ย “คนด”ี มีความรู้ ดว้ย “วญิญู” ผูมี้ใจใฝ่ศึกษา
ดว้ยหลกัธรรม “ส านึกรวมร่วมพฒันา” “ร่วมรักษา-สร้างเสริม” เติมคนดี

ธนิตสรณ์ จิระพรชัย พระจอมเกล้าธนบรีุ

ความยัง่ยืน และความยิง่ใหญ่ขององค์กร
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6

คนดสีร้างระบบดมีคุีณภาพ
ปัญหาราบปราบระบบอุปถัมภ์
ระบบดเีสริมคนดีมคุีณธรรม
สองส่วนน าองค์กรไกลให้วฒันา

คนไม่ดรีะบบดมีีที่ไหน
คนฉุดให้ระบบจมถมปัญหา
ระบบจมถมคนให้ไร้ปัญญา
สองส่วนพา องค์กรให้ ไม่เจริญ

องค์กรดเีพราะคนดมีีความคดิ
รู้ถูกผดิรู้คุณค่าน่าสรรเสริญ

แก้ปัญหาส่ิงข้องขัดตัดส่วนเกนิ
เป็นทางเดนิสู่ววิฒัน์จัดองค์การ

สร้างคนดรีะบบเด่นเป็นธรรมรัฐ
แก้วบิัติจัดระเบียบเทยีบมาตรฐาน

ปรับโครงสร้างวางแนวคดิติดตามงาน
บริหารองค์กรใหม่ให้ยัง่ยืน

ธนิตสรณ์ จิระพรชยั

องค์กร

จุดเร่ิมต้นของการพฒันาองค์กร

แนวคดิ ความสัมพนัธ์ระหว่างคน ระบบ และองค์กร
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Sustainability

Humans

บันได สู่การพฒันาองค์กรทีย่ัง่ยืน เร่ิมต้นจากการพฒันาคน

คน คือจุดเร่ิมต้นของการพฒันา สู่องค์กรทีย่ัง่ยืน

จิตใจ มาจากรากฐานของการพฒันา คน

ความคิด มาจากรากฐานของการพฒันา จิตใจ

การปฏิบัติ มาจากรากฐานของการพฒันา ความคิดและจิตใจ

นิสัย มาจากรากฐานของการ ปฏิบัติอย่างสม า่เสมอ

ความสามคัค ีมาจากคนทีม่ีนิสัยคล้ายกนั ท างานร่วมกนั



Quantity
Quality

Productivity
Good Governance
Sustainability

หลกัส าคญัในการจดัการองคก์ร - การวดัความส าเร็จในผลการด าเนินงาน
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บทบาทของผู้น าต้องเปลีย่นไป แนวคิดของผู้คนต้องเปลีย่นแปลง

หลกัส าคญัในการจดัการองคก์ร - การวดัความส าเร็จในผลการด าเนินงาน
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องคก์รชั้นน าใหค้วามส าคญัตาม Strategy ไม่ใช่ตาม Function



ผลกระทบต่อท่าน ครอบครัว เยาวชนไทยและประเทศชาติ จะเป็นอย่างไร 
หากไม่สามารถปรับตัวได้ทนั
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http://www.pos2u.com/2015/11/05/cloud-

computing-ดีอย่างไร

http://divasanddorks.com/the-power-of-
the-mobile-consumer/

http://jamsessiontopics.blogspot.com/
2014/08/social-networking.html

http://www.sas.com/en_us/insights/
analytics/big-data-analytics.html

http://techspirit.in/internet-things-iot-
patent-system/

http://www.govtech.com/blogs/lohrmann-

on-cybersecurity/can-blockchain-
technology-secure-your-vote.html

12

http://www.pos2u.com/2015/11/05/cloud-computing-ดีอย่างไร
http://divasanddorks.com/the-power-of-the-mobile-consumer/
http://jamsessiontopics.blogspot.com/2014/08/social-networking.html
http://www.sas.com/en_us/insights/analytics/big-data-analytics.html
http://techspirit.in/internet-things-iot-patent-system/
http://www.govtech.com/blogs/lohrmann-on-cybersecurity/can-blockchain-technology-secure-your-vote.html




ความเช่ือ
(Belief)

ความศรัทธา
(Faith)

อารมณ์
ความรู้สึก
(Feeling)

ทศันคติ (Attitude)

การกระท า
(Practice)

การรับรู้
(Perceptions)

การเรียนรู้
(Learning)

ประสบการณ์
(Experience)

ลกัษณะนิสัยและสันดาน
(Habit & Trait)

บรรทดัฐานและมาตรฐาน
(Norm & Standard)

เปลีย่นกระบวนทศัน์
(Paradigm Shift)

ส่ิงทีอ่ยู่เหนือและใต้เส้นขอบฟ้า มส่ิีงใดทีแ่ตกต่างกนั 

ทศันคติทีฝั่งลกึ
(Mindset)

Physical

Mental

Opinion Leaders

วฒันธรรม (Culture)

CHANGE
Management



What will Singapore be like 40 years from now? I can’t tell you. Nobody can.

But I can tell you it must be a totally different Singapore 

because if it is the same Singapore as it is today, we’re dead.

We will be irrelevant, marginalised, the world will be different. 

You may want to be the same, but you can’t be the same.

Therefore, we have to remake Singapore -- our economy, our education system, our mindsets, 

our city. Innovation, enterprise and R&D, these are the ways to remake the economy.

(Lee Hsien Loong, 21 August 2005)

PRIME MINISTER 

LEE HSIEN LOONG'S 

SPEECH AT NATIONAL DAY RALLY 2005 

ON 21 AUGUST 2005, 8.00 PM,

AT NUS UNIVERSITY 

CULTURAL CENTRE

KOH CHOK TONG

Prime Minister 
from 1990-2004

LEE KUAN YEW

Prime Minister 

from 1959-1990

LEE HSIEN LOONG

Prime Minister 

from 2004-Present

Leadership

ภาวะผู้นำสามก๊กปรับปรุง58.pptx
ภาวะผู้นำสามก๊กปรับปรุง58.pptx


Team in CHARGE and ready for CHANGE
ทมีงานที่ปรับตัว และพร้อมรับการเปลีย่นแปลง คอืปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จ
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การสร้างความฝัน สู่ความส าเร็จตามทีห่วงั ต้องใช้ความพยายาม และความอดทน
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ขอบคุณครับ

THE ANT PHILOSOPHY by Jim Rohn

ANTS NEVER QUIT
มดไมเ่คยละความพยายาม

ANTS THINK WINTER ALL SUMMER 
มดคดิถงึฤดหูนาวตลอดฤดรูอ้น

ANTS THINK SUMMER ALL WINTER 
มดคดิถงึฤดรูอ้นตลอดฤดหูนาว

ALL-THAT-THEY-POSSIBLY-CAN
มดทุม่เททกุสิง่เทา่ทีส่ามารถ

- ชาวบางมด  จะไมย่อมทอ้ถอย ไมจ่นตอ่ปัญหา

- ชาวบางมด จะคาดการณ์และวางแผนไปขา้งหนา้

- ชาวบางมด จะมคีวามหวงั และมองโลกในแงด่ี

- ชาวบางมด จะรว่มกนัท า อยา่งเต็มศกัยภาพ
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ธนิตสรณ์ จิระพรชัย
Thanitsorn Chirapornchai
รองอธิการบดฝ่ีายแผนและสารสนเทศ

Tel. 0-2470-8455-7
Fax. 0-2470-8038
Mobile : 08-1808-6820
E-mail Address : 
thanitsorn.chi@kmutt.ac.th

126 Pracha Uthit Road, Bangmod, 
Thung Khru, Bangkok 10140, Thailand
Homepage http://www.kmutt.ac.th

20


