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ใหอ่้านกรณีศึกษาต่อไปนีอยา่งละเอียด  แลว้ ตอบคาํถามขอ้ ๑- ๔ 

 

 วิทยาลยัเทคโนโลยตีะลุมพุก (Talumpuk Technology College หรือ TTC – ทีทีซี)  เป็น

วทิยาลยัเอกชนทีตงัอยู่ทีแหลมตะลุมพุก จงัหวดันครศรีธรรมราช.  วทิยาลยัแห่งนีเปิดดาํเนินการมา

นานแลว้โดยมี ดร. พูนศกัดิ  เป็นทงัเจา้ของและอธิการบดี  รวมทงัเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหเ้ปิด

วทิยาลยัตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ.  ดร พูนศกัดิ เป็นวศิวกรดา้นอิเลก็ทรอนิกส์ทีจบ

การศึกษามาจากมหาวิทยาลยัสหประชาชาติ ดงันนัจึงรู้จกันกัวทิยาศาสตร์, วิศวกร และ นกั

เทคโนโลยรีะดบัชนัแนวหนา้ของโลกมากมาย.    ดร พูนศกัดิ เป็นชาวแหลมตะลุมพุกและมีบรรพ

บุรุษตงัรกรากอยูท่ีนีมานานมากหลายชวัคนแลว้.   การเกิดวาตภยัครังใหญ่เมือพายแุฮเรียตพดัเขา้มา

ทาํลายแหลมตะลุมพุกและบา้นเรือนจนราบเรียบเมือวนัที ๒๕ ตุลาคม ๒๕๐๕  ทาํให ้ดช พูนศกัดิ 

ประสบความสูญเสียอยา่งยงิใหญ่. ดช พูนศกัดิ รอดชีวิตมาได ้ เพราะตวัเขาสามารถเกาะคอตน้

มะพร้าวขนาดสูงใหญ่เอาไวไ้ด ้ จึงไม่ไดถู้กนาํทะเลพดัหายไป.   หลงัจากนนั  อาสาสมคัรชาวญีปุ่น

คนหนึงทีมาช่วยบรรเทาทุกขใ์นช่วงนนัไดพ้บเห็นหน่วยกา้นและสติปัญญาความคิดอ่านของเขา  

จึงพาเขาไปอุปการะทีญีปุ่น และส่งเสียใหเ้ขาไดรั้บการศึกษาอยา่งดีเยยีมจนถึงระดบัปริญญาเอก.  

การใชชี้วติในวยัเรียนในญีปุ่นและพรศวรรคด์า้นภาษาทาํใหเ้ขาสามารถพูดภาษาต่างๆไดม้ากมาย

หลายภาษา เช่น ภาษาญีปุ่น, ภาษาเกาหลี, ภาษาจีน, ภาษาองักฤษ และ ภาษาเยอรมนั.  อยา่งไรกต็าม

จุดแขง็ของเขากคื็อความสามารถดา้นคณิตศาสตร์และวศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์.  

 หลงัจากจบการศึกษาแลว้  เขาไดเ้ขา้ทาํงานกบับริษทัเทคโนโลยชีนันาํของญีปุ่น  และ เขา

ไดคิ้ดคน้นวตักรรมจาํนวนมากทีทาํใหเ้ขาพลอยไดรั้บประโยชนเ์ป็นเงินจาํนวนมหาศาล.  เมือเขา



อายไุดสี้สิบปี  บิดาบุญธรรมชาวญีปุ่นผูอุ้ปการะเขาตงัแต่เดก็ไดถึ้งแก่กรรม เขาจึงเดินทางกลบัมายงั

บา้นเกิด  และไดท้ราบวา่เขาไดรั้บมรดกเป็นทีดินจาํนวนหลายร้อยไร่จากบิดามารดาผูซึ้งเสียชีวติใน

คาํคืนหฤโหดทีแหลมตะลุมพุก.   ดร. พูนศกัดิ ตดัสินใจจดัตงัวิทยาลยัเทคโนโลยขีึน  โดยเปิดสอน

ตงัแต่ระดบั ปวช. ไปถึง ระดบัปริญญาตรี.  หลกัสูตรทีเปิดสอนคือเทคโนโลยทีีเกียวขอ้งกบัไอที 

เช่น หลกัสูตรเทคโนโลยสีารสนเทศ, หลกัสูตรวิทยาการขอ้มูล, หลกัสูตรวิทยาการอินเทอร์เน็ต, 

หลกัสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต.์   การสอนทงัหมดใชภ้าษาองักฤษเป็นหลกัเพราะอาจารย์

ของวทิยาลยัแห่งนีมีทงัชาวอเมริกนั, ออสเตรเลีย, สิงคโปร์, จีน, ญีปุ่น และ ไทย.   

 พนืทีตงัของวิทยาลยัแห่งนีอยูริ่มทะเลหนัหนา้เขา้หาอ่าวไทยโดยตรง.  โดยที ดร. พูนศกัดิ 

เติบโตมาจากประเทศสีเขียวอยา่งญีปุ่น  เขาจึงมีความคิดในการสร้างวิทยาลยัของเขาใหเ้ป็น Green 

College โดยสร้างอาคารเรียน, อาคารหอ้งปฏิบตัิการ, อาคารทีพกัอาจารย,์ และ หอพกันกัศึกษา เป็น

อาคารชนัเดียวทุกหลงั.  อาคารเหล่านีไดรั้บการออกแบบใหมี้ความมนัคงทนทานต่อพายไุตฝุ้่ น

ระดบั ๔ และมีชนัใตดิ้นสาํหรับจอดรถยนตทุ์กหลงั.   อาคารเหล่านีเชือมต่อกนัเป็นตาหมากรุก 

และ มีถนนหลกัเป็นแกนเชือมต่อไปยงัถนนสายหลกัของแหลมตะลุมพุก. 

 โดยที TTC เป็นวทิยาลยัทางเทคโนโลย ี ดงันนัทีนีจึงมีหอ้งปฏิบติัการทีมีระบบ

คอมพิวเตอร์ทีซบัซอ้น  และ มีฟาร์มเซิรฟเวอร์ทีมีเมมโมรีมหาศาล อีกทงัยงัมีระบบอินเทอร์เน็ตที

เชือมต่อกบัระบบสือสาร 4G  ของผูใ้หบ้ริการใหญ่รายหนึงของไทยดว้ย.   

 ปัจจุบนั ศิษยเ์ก่าชอง TTC เป็นทียอมรับในวงการอุตสาหกรรมไอทีและอิเลก็ทรอนิกส์ของ

อาเซียนเป็นอยา่งมาก  เพราะอนัทีจริงแลว้  นกัศึกษาทีนีไม่ไดมี้เฉพาะคนไทย  แต่ยงัมีนกัศึกษาเชือ

ชาติอาเซียนทุกชาติมาเรียนดว้ย  ไม่เวน้แมแ้ต่นกัศึกษาจากญีปุ่น, จีน และ อินเดีย. ทีสาํคญักค็ือ 

TTC ไดเ้ซ็นสัญญาแลกเปลียนนกัศึกษากบัมหาวทิยาลยั National University of Singapore ดว้ย. 

 ในดา้นการบริหารนนั  ไดก้ล่าวมาแลว้ว่า ดร. พูนศกัดิ เป็นอธิการ (President – ผูบ้ริหาร

สูงสุดของวทิยาลยัไทย จะเรียกวา่ อธิการเท่านนั). ตาํแหน่งอธิการนนัความจริงกเ็ปรียบเสมือนเป็น 

CEO คือรับผดิชอบต่องานทงัหมดของหน่วยงาน.  ดร. พูนศกัดิ  ไดเ้ชิญ ให ้ดร. ครรชิต มาเป็น



นายกสภาเพือใหน้โยบายและนาํทางใหว้ทิยาลยัประสบความสาํเร็จมากยิงขึน.  กรรมการสภาท่าน

อืนๆ ประกอบดว้ย ดร. พูนพงษ,์  ดร. ยนื,  ดร. ไพรัช, ดร. ทวีศกัดิ, ดร โมโตโอกะ,  ดร. กาญจนา, 

ดร. วอสเนียก, และ ผูมี้ชือเสียงอืนๆอีกจาํนวนมาก.  สาํหรับคณะผูบ้ริหารประจาํนนั  ประกอบดว้ย  

(หมายเหตุ ในทีนี จะไม่ใชต้าํแหน่งวิชาการประกอบชือ). 

 ดร. วิชา เป็นรองอธิการฝ่ายวชิาการ  ดูแลดา้นงานวชิาการของคณะต่างๆ (ซึงทีจริงมีเพียง

สองคณะ  คือ คณะคอมพวิเตอร์ (คณบดีชือ ดร. คณิตกรณ์  และ คณะอินเทอร์เน็ต คณบดี ชือ ดร 

เครือวลัย ์.) 

 ดร. บริหาร เป็นรองอธิการฝ่ายบริหารและการเงิน  ดูแลดา้นการบริหารทวัไป, การเงินและ

การบญัชี,  งานบุคคล, งานอาคารสถานที, งานทะเบียน ฯลฯ. 

 ดร. ศูญเอก เป็นรองอธิการบดีฝ่ายไอที  ทาํหนา้ทีดูแลงานดา้น หอ้งสมุดอิเลก็ทรอนิกส์, 

หอ้งปฏิบตัิการไอที,  ศูนยค์อมพิวเตอร์และสารสนเทศ (ผูอ้าํนวยการศูนย ์ชือ ดร. สารศกัดิ), ฯลฯ. 

 ในทีนี  ควรกล่าวถึงชีวิตส่วนตวัของ ดร. พูนศกัดิ สักเลก็นอ้ย.  ดร. พูนศกัดิ สมรส กบั

นกัวทิยาศาสตร์สาวชาวญีปุ่นชือ ดร. ซาโยโกะ  และมีบุตรดว้ยกนัสามคน.  ปัจจุบนั ดร ซาโยโกะ มี

ตาํแหน่งอยา่งทางการเป็นผูช่้วยประจาํอธิการ  (Assistant to the President)  ส่วนหนา้ทีหลกั

นอกจากจะทาํวจิยัระดบัสูงร่วมกบั NUS แลว้ ยงัดูแลงานเกียวกบัอาจารยต์่างประเทศ, งานดา้น

การตลาด, งานดา้นภาพลกัษณ์ และ งานประชาสัมพนัธ์ดว้ย. 

 วนันีเป็นวนัที ดร. พูนศกัดิ  นงัเป็นประธานการประชุมผูบ้ริหารวทิยาลยัซึงปกติจะจดัทุก

เดือน หรือ บ่อยครังกว่านนัหากมีเรืองสาํคญั.  ผูเ้ขา้ประชุมคือผูบ้ริหารทีไดก้ล่าวถึงชือมาแลว้. 

 เหตุการณ์ทีเกิดขึนในการประชุมมีดงันี... 

 “สวสัดีครับ  ขณะนีพวกเรากม็าพร้อมหนา้กนัแลว้  ผมขอเปิดประชุมเลยนะครับ.  เรือง

รับรองรายงานการประชุมครังทีแลว้นนั  เลขาฯ ของผมไดพ้ิมพร์ายงานการประชุมส่งทางอีเมลให้

ทุกท่านอ่านแลว้  ถา้ใครอยากแกไ้ขขอ้ความใด กก็รุณาแจง้ไดเ้ลยครับ...”  ทีประชุมเงียบไปสักครู่



โดยไม่มีใครแสดงอาการวา่จะเสนอเรืองแกไ้ขอะไร.  “ถา้ไม่มีใครทกัทว้ง  ผมขอถือวา่ทีประชุม

รับรองรายงานการประชุมนะครับ.” 

 “ต่อไปเป็นวาระแจง้เพือทราบ.   เรืองทีผมอยากจะแจง้ใหทุ้กท่านทราบกคื็อ  ในตน้เดือน

หนา้  เพือนๆสมยัผมเรียนหนงัสือจะมาพบผมทีนี  และเรามีกาํหนดการจะเอาเรือใบของผมแล่นไป

ฟิจิสักเดือนหนึง.   ในช่วงนนั  ผมขอให ้ดร. วชิา ทาํหนา้ทีรักษาการณ์แทนอธิการในช่วงทีผมไม่อยู่

ดว้ย.  ดร. วิชา คงไม่ขดัขอ้งนะครับ.” 

 “ไม่ขดัขอ้งครับ”   ดร. วชิา พยกัหนา้ตอบรับ. 

 “ท่านอธิการครับ....”  ดร. สูญญตา ยกมือขอพูด.  เมืออธิการพูนศกัดิพยกัหนา้ใหแ้ลว้ เขาก็

พูดต่อวา่  “ผมเป็นคนใหม่ กเ็ลยไม่ทราบรายละเอียดเรืองเรือใบ.  ท่านอธิการมีเรือทีแล่นดว้ยใบ

จริงๆ หรือครับ”. 

 “มีจริงๆ ครับ.  คือ ตอนทีผมไปทาํ Post Doc ทีโมแนช ออสเตรเลีย  เพอืนๆ กพ็าผมไปหดั

เล่นเรือใบ.  ทีแรกผมกไ็ม่กลา้ลงเรือหรอกเพราะกลวัลมพดัเรือล่ม.  แต่พอไดล้งไปควบคุมเรือได้

แลว้กติ็ดใจ.   พอผมทาํงาน Post Doc เสร็จ  ผมกเ็ลยซือเอากลบัญีปุ่นมาลาํหนึง.   ตอนทีผมตงัใจจะ

กลบัมาเมืองไทย  ผมกแ็ล่นเรือใบมาเองนะ.  ผมเคยพาอาจารยที์นีหลายคนลงเรือใบไปเยยีมเยอืน

เกาะต่างๆ ในอ่าวไทยมาแลว้ทงันนั.  วนัหลงัผมจะพา ดร ศูญเอก ไปเทียวชมเกาะกนับา้ง.”   

 “แต่ช่วงนียงัมีพายอุยูน่ะครับ”  ดร. สูญญตา “ไดช่้าววา่เริมมีพายกุ่อตวัอีกหลายลูก.” 

 “ไม่ตอ้งห่วงครับ  เพราะผมเชือวา่ผมพาเรือใบหลบหลีกพายไุดแ้น่.” ดร. พนูศกัดิ พูดยมิๆ 

แลว้กก็ลบัมาสู่เรืองประชุมอยา่งเป็นทางการอีกครัง   “วาระการประชุมเรืองต่อไปคือ วาระท ี๓.๑ 

เรืองเพือพจิารณาเกยีวกบัการดําเนินงานในรอบเดือนทีผ่านมา.  ผมขอเริมที ดร บริหาร นะครับ  ผม

อยากถามเรืองสถานการณ์นกัศึกษาใหม่หน่อย  เป็นอยา่งไรบา้ง.  ปีนีจะไดน้กัศึกษาเขา้เป้าไหม?” 

 “ผมว่าเรืองนีเป็นเรืองใหญ่ครับ  ท่านคงจาํไดว้่าปีทีผา่นมานีเรารับนกัศึกษาไดน้อ้ยลงกว่า

เมือสองปีก่อน.  ปีทีจะถึงนีสถานการณ์อาจจะยงัไม่ดีกวา่ทีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั.”  ดร.บริหารตอบ. 



 “อาจารยคิ์ดวา่เป็นเพราะอะไรล่ะ”  ดร. พูนศกัดิถาม. 

 “กเ็รืองทีตอนนีไทยมีเด็กเกิดนอ้ยลงนนัแหละครับ”  ดร. บริหารขยายความ. 

 ดร. พูนศกัดิ พยกัหนา้.  “นนักจ็ริง  แต่ผมวา่คงเป็นเฉพาะเดก็ไทยทีจาํนวนลดลงนะ.  ส่วน

เดก็อาเซียนประเทศอืนๆ อาจจะยงัไม่ลดลงเท่าไรนกั. จริงไหม?” 

 “กไ็ม่เชิงครับ  อยา่ง เช่น ทาง สปป ลาว นนักอ็ยากส่งเดก็มาเพมิ แต่เขาติดขดัเรืองค่าบาํรุง.  

เขาอยากใหเ้ราลดค่าบาํรุงใหเ้ขาอีกหน่อยครับ.” 

 “นนักค็งยากหน่อย  แลว้ทางกมัพูชาล่ะ” 

 “ตรงนีเรามีปัญหาเรืองการประชาสัมพนัธ์ครับ  เพราะดูเหมือนนกัศึกษากมัพูชาอยากไป

เรียนมหาวทิยาลยัไทยทีอยูใ่กล้ๆ  เขตแดนไทย-กมัพูชามากกวา่  เพราะช่วงวนัหยดุเขากก็ลบับา้นได้

ง่าย.  ถึงตอนนียงัไม่มีเดก็กมัพูชาสมคัรเจา้มาเรียนเลยครับ.” 

 “ถา้งนัคุณคงตอ้งคุยกบั ดร. ซาโยโกะ ว่าจะทาํประชาสัมพนัธ์อยา่งไร จึงจะใหม้ีเดก็จาก

กมัพูชามาเรียนเพมิขึนเพอืทดแทนเดก็ไทยทีหายไป.  เรืองนีสาํคญัครับ  ถึงแมว้า่ผมจะไม่ซีเรียส

เรืองรายไดจ้ากนกัศึกษา  แต่กไ็ม่ตอ้งการใหก้ารทาํวทิยาลยัตอ้งขาดทุน.   ออ้... ผมลืมบอกไปวา่  

ช่วงนี ดร. ซาโยโกะ บินไปเจรจาทาํขอ้ตกลงกบัมหาวิทยาลยัซินหวัทีปักกิงเพือแลกเปลียนอาจารย์

กนั.  ผมเคยไปเยยีมมหาวิทยาลยันีเมือหลายปีมาแลว้   เขาเก่งทางดา้นคอมพิวเตอร์จริงๆ.  นกัศึกษา

ทีนีแข่งขนัเขียนโปรแกรมกบัสมาคม ACM ไดค้ะแนนสูงสุดจาํนวนมาก.  ผมตอ้งการใหเ้ดก็ของ

เราลองเขา้แข่งขนัรายการนีบา้ง  เป็นการแข่งขนัทางอินเทอร์เน็ตน่ะ.  เรืองนีขอให ้ดร คณิตกรณ์ 

กบั ดร. เครือวลัย ์รับไปดาํเนินการนะ.  ขอ้สอบพวกนีไม่ง่าย  แต่ผมวา่ถา้เราจบัเดก็มาฝึกอบรมเพิม

อีกสักหน่อยกค็งสู้เขาได.้” 

 “การเขียนโปรแกรมแข่งขนันีเราควรเนน้ภาษาอะไรดีครับ”  ดร. คณิตกรณ์ถามขึน. 

 “กภ็าษาซีนีแหละ  หรือจะเป็น ซีพลสัพลสั กไ็ด.้  ฝึกใหเ้ก่งขนาดหลบัตาเขียนโปรแกรมได้

เลยนะ.  ถา้สอบไดค้ะแนนดีๆ ผมจะใหร้างวลัดว้ย.  ออ้...พูดถึงเรืองสอนเด็กใหเ้ขียนโปรแกรมนี  



ผมเพิงนึกไดว้า่ ดร. คณิตกรณ์มาแจง้ผมวา่  มีอาจารยด์า้นโปรแกรมมิงและวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 

ลาออกไปหลายคนใช่ไหม.” 

 “ใช่ครับ  ลาออกไป ๕ คนแลว้ครับ.”  ดร คณิตกรณ์รับวา่เป็นจริง. 

 “ทางดา้นเทคโนโลยเีวบ็  กล็าออกไป ๕ คน เหมือนกนัค่ะ”  ดร. เครือวลัยต์อบบา้ง. 

 “พวกเขาออกไปทาํอะไรกนั  หรือไม่แฮปปีกบัวิทยาลยัของเรา”  ดร. พูนศกัดิขอ้งใจ. 

 “ไม่ไดมี้อะไรขุ่นเคืองใจหรอกครับ”  ดร. คณิตกรณ์รายงาน  “พวกเขาลาออกไปเขา้

โปรแกรม Start Up ครับ   เห็นวา่มีหลายคนทีไดรั้บเงินทุนมาพฒันา app สาํหรับช่วย SME ในการ

ทาํงาน.  App เหล่านี เมือทาํเสร็จแลว้กจ็ะขายไดเ้งินมากกว่าเงินเดือนทีนีนานสิบปีเสียอีก.” 

 “ออ้...แลว้พวกเจาจะทาํงานกนัทีนครฯ หรือกลบัไปกรุงเทพฯล่ะ?” 

 “รู้สึกจะกลบัไปบา้นเดิมของพวกเขาครับ  เพราะตอนนีเขานงัทาํงานทีไหนก็ขาย appได้

ครับ.”  ดร คณิตกรณ์ตอบ. 

 “แลว้คุณจะมีปัญหาในการสอนหรือเปล่า  ผมยงัไม่ไดรั้บคาํขอจา้งอาจารยใ์หม่มาแทน

อาจารยที์ลาออกเลย.” 

 “ตอนนีกม็ีปัญหาไม่ลงตวันิดหน่อยค่ะ.”  ดร เครือวลัยต์อบ.  “ดิฉนักบั ดร. คณิตกรณ์กาํลงั

ปรึกษากนัอยูว่า่จะมองหาอาจารยที์จะช่วยสอนวชิาใหพ้วกเราทงัสองคณะได.้” 

 “ดี...ถา้คุณพร้อมเมือไรกส่็งเรืองมา  ผมจะรีบพิจารณาให.้   อยา่งไรกต็าม   การทีอาจารย์

เก่งๆ ลาออกไปนนัเป็นเรืองสาํคญัทีมีผลกระทบมาก.  ผมอยากใหพ้วกคุณลองคิดวา่จะทาํอยา่งไร

จึงจะจดัเก็บความรู้ของอาจารยทุ์กคนเอาไวไ้ด.้  ความรู้ทีสาํคญักม็ีทงัทางดา้นการสอน, การจดัทาํ

เอกสารการสอน, การทาํหลกัสูตร, การวจิยั  เยอะแยะมากเลย.   ดร. วชิา... ผมยงัไม่เคยไดย้นิเลยวา่

พวกคุณมีการจดัการความรู้.  จริงไหม.”  ตอนสุดทา้ยนี  ดร พูนศกัดิหนัไปถาม ดร. วิชา. 



 “จริงครับ.  เราไม่ทนัคิดครับ.  ตอ้งขอบคุณท่านอธิการทีพูดเรืองนีขึนมา.  พอนึกถึงทงัสิบ

คนทีลาออกไป  ทาํใหผ้มมองเห็นเลยวา่เราสูญเสียผูเ้ชียวชาญทีมีประสบการณ์ไปมากทีเดียว.” 

 “เรืองการจดัการความรู้นี  ผมวา่ ดร คณิตกรณ์ตอ้งเคยทาํมาบา้งแลว้.  ผมขอใหคุ้ณรีบเอา

เรืองนีไปทาํเป็นโครงการสาํคญัเลยนะ.  ผมไม่ตอ้งการใหเ้ราสูญเสียประสบการณ์และความรู้

ออกไปแบบนีอีกแลว้.  

อธิการหนัหนา้ไปมองหนา้ ดร. วิชา แลว้ถามว่า.  “ดร. วิชา พูดถึงเรือง Start up แลว้  คุณคง

ติดตามข่าวเรืองที รัฐบาลกาํหนดใหม้ียทุธศาสตร์ ๒๐ ปีแลว้ใช่ไหม?”  

 “ใช่ครับ  ผมจาํไดว้า่จะใชค้าํใหจ้าํง่ายวา่  มนัคง มงัคงั ยงัยืน.  ผมเห็นวา่ดีนะครับ  ประเทศ

ไทยจะไดมี้เป้าหมายทีจะพฒันากนัสักดี.”  ดร. วชิาแสดงความเห็น. 

 “ดีน่ะดีแน่...วา่แต่วา่คุณลองไปคิดหน่อยวา่  วทิยาลยัของเราจะตอ้งใชโ้อกาสนีมาช่วยให้

วทิยาลยัของเราเติบโตเขม้แขง็และมีนกัศึกษามากขึนไดอ้ยา่งไร.   ผมอยากใหคุ้ณไปรวมหวักนัคิด

หน่อยวา่   เราจะทาํอยา่งไรดี?   เราควรจะเพิมหลกัสูตรอะไรไหม?  เราควรจะสอนระดบัไหน?  เรา

จะหาเด็กทีไหนมาเรียน?   ทีสาํคญัคือเราจะตอ้งเปลียนแปลงการบริหารจดัการของเราให ้modern 

มากขึนทางดา้นไหนบา้ง?   เรืองพวกนีไม่ตอ้งลงรายละเอียดมากในเวลานี.  ผมเพยีงแต่อยากฟัง

ความเห็นของพวกอาจารยข์องเราเท่านนั.   ผมพูดใหฟั้งก่อนกไ็ดว้า่  ตอนนีการบริหารจดัการของ

เรายงัคงเป็นแบบเดิม  เพราะผมกเ็รียนรู้การจดัการมาจากพ่อบุญธรรมญีปุ่นของผม.  คุณอาจจะตอ้ง

คิดวา่เราจะตอ้งแกไ้ขอยา่งไร.   อีกสักครู่  ผมจะกลบัมาพูดเรืองนีเอีกในวาระที ๔.๑  ทีเป็นการ

บริหารจดัการยคุ Thailand 4.0.” 

 ดร. วชิา  พยกัหนา้รับ  “ไดค้รับ  เดียวผมจะเรียกประชุมอาจารยอ์าวุโสทีมีประสบการณ์เพือ

ตอบคาํถามของท่านอธิการครับ.” 

 “ดีครับ... ถึงตรงนีถา้ไม่มีใครเสนออะไรเพิมเติมในวาระนี  ผมขอไปสู่วาระ ๓.๒  เรืองการ

สร้างหอประชุม.   เรืองนีมาจากการทีผมเห็นวา่  วิทยาลยัของเรายงัขาดอาคารหอประชุมขนาดใหญ่



ทีสามารถรองรับนกัศึกษาและอาจารยท์งัหมดของเราได.้   ผมไดว้า่จา้งใหบ้ริษทัสถาปัตยแ์ห่งหนึง

ในกรุงเทพฯ ช่วยออกแบบให ้ แต่คราวนีจะแตกต่างไปจากอาคารอืนๆ.  นนัคือ แทนทีจะใหเ้ป็น

อาคารชนัเดียว  ผมกะวา่จะทาํเป็นอาคารหลายชนั  เพราะผมตอ้งการใหช้นับนมีระบบสือสารที

ทนัสมยัสามารถติดต่อกบัผูใ้หบ้ริการสือสารในจงัหวดัไดโ้ดยตรง.  ทีผมนาํเรืองนีมาแจง้กเ็พราะ

อยากใหพ้วกคุณช่วยกนัคิดวา่  ตอ้งการใชอ้าคารนีทาํประโยชนอ์ะไรอีกบา้ง.  ขอใหเ้สนอมาทีผม

โดยตรงนะ.  หากผมเห็นวา่เหมาะสม  ผมกจ็ะนาํไปรวมไวใ้นขอ้กาํหนดใหส้ถาปนิกออกแบบ.  

เรืองนีมีใครจะถามอะไรไหมครับ... ถา้ไม่มีกข็อใหรั้บทราบนะครับ”. 

 “ท่านจะลงทุนสักเท่าไหร่ครับ”  ดร. บริหารถาม. 

 “เรืองงบประมาณไม่ตอ้งห่วงครับ  ขอใหเ้สนอความตอ้งการมากแ็ลว้กนั.  โอเค นะ.  ถา้ไม่

มีใครถามอะไร  กถื็อวา่รับทราบเรืองนี.”  ดร. พูนศกัดิสรุปรวบรัด  แลว้กเ็ริมต่อเรืองใหม่ “คราวน้

มาวาระที ๔ เรืองเสนอเพือพิจารณา.  วาระท ี๔.๑ คือเรืองการปรับปรุงการบริหารจัดการ.   เมือ

สักครู่นี  ผมพูดไปบา้งแลว้เกียวกบั Thailand 4.0 ซึงเป็นทิศทางในการพฒันาใหป้ระเทศไทยมี

ความกา้วหนา้มากขึน.   เมือสัปดาห์ก่อน  ผมบินไปพบ ดร. ครรชิต นายกสภาฯ ทีกรุงเทพฯ.  ท่าน

บอกวา่การบริหารจดัการของวทิยาลยั TTC ของเรานนัตอ้งรีบปรับปรุงใหดี้ขึน.  การทีประเทศไทย

จะกา้วไปสู่ Thailand 4.0 นนั  หมายความว่าจะตอ้งใชไ้อทีและระบบทีทนัสมยัต่างๆมาในการ

ปฏิบตัิงานและการบริหารงานมากขึน.   ความจริงแลว้ Thailand 4.0 นนั  ใชแ้นวคิดของ Industry 

4.0 ซึงเนน้การนาํเทคโนโลยใีหม่มาใช.้  เวลานีวทิยาลยัของเรากใ็ชไ้อทีและระบบสารสนเทศใน

ระดบักา้วหนา้อยูแ่ลว้  แต่เรายงัไม่ไดด้าํเนินการตามหลกัการของมาตรฐานสาํคญั  ทาํใหเ้ราไม่มี

ใบรับรองมาตรฐานนานาชาติหลายเรืองดว้ยกนั  ไม่ว่าจะเป็น ISO 20000 ในเรืองการจดัการไอที,  

ISO 27001 ในเรืองความมนัคงปลอดภยั,   ไม่ไดใ้ช ้COBIT ในดา้นธรรมาภิบาลไอที และ การ

ตรวจสอบไอที, ไม่ไดใ้ช ้CMMI ในการพฒันาระบบสารสนเทศและระบบซอฟตแ์วร์.  ดร. ครรชิต 

ถามผมวา่ทีสภาสังใหไ้ปทาํแผนยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยันนั  ผมทาํเสร็จหรือยงั.”  ดร. พูนศกัดิ 

หยดุพูดแลว้กก็ราดสายตามองหนา้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคน  แลว้กพ็ูดต่อวา่  “แน่นอน...พวกคุณกค็ง

รู้วา่  ยงัทาํไม่เสร็จ  หรือยงัไม่ไดท้าํกไ็ม่รู้  เพราะผมยงัไม่เห็นแผนยทุธศาสตร์ทีเคยขอใหทุ้กคนไป



ทาํส่วนของตนเองแลว้นาํมาบูรณาการกนัเป็นแผนเดียว.   ในเมือเราไม่มีแผนยทุธศาสตร์ของ

วทิยาลยั  เรากไ็ม่สามารถระบุทิศทางทีเราจะเดินไปไดช้ดั.  หรือจะใหช้ดั  กคื็อ ไม่มี Road Map 

อยา่งทีรัฐบาลชุดนีพูดบ่อยๆ.” 

 “เรืองแผนยทุธศาสตร์นี  ผมไดรั้บแผนยอ่ยๆ มาแลว้ครับ  แต่ยงัไม่ไดบู้รณาการครับ”  ดร. 

บริหาร สารภาพ. 

 “โอเค   กอ็าจจะชา้ไปหน่อย.  แต่ ดร. ครรชิต ถามผมดว้ยวา่  เรามีแผนจดัการความเสียง 

และ แผนรับมืออุบตัิภยัแลว้หรือยงั.”  ดร. พูนศกัดิ พูดต่อ.  “ผมกไ็ดแ้ต่หวัเราะแหะๆ  เพราะเรายงั

ไม่มีแผนทงัสองอีกเหมือนกนั.   ผมคิดว่าเรืองนีเราจะตอ้งรีบทาํไดแ้ลว้  เพราะผมเองกเ็พิงตระหนกั

วา่ทุกวนันี  ผมกาํลงันงัทบักองไฟทียงัไม่ไดม้อดดบัสนิทอยู ่ และมนัอาจจะคุขึนมาเป็นกองไฟใหญ่

ไดทุ้กเวลา.  ถา้มนัลุกเป็นไฟแลว้  แน่นอนวา่ ตวัผมกค็งจะถูกไฟลวกหรือเผาไม่มากกน็อ้ย.” 

 “ท่านอธิการหมายความว่าตอ้งการใหท้างศูนยค์อมพิวเตอร์และสารสนเทศ  เป็นผูน้าํ

มาตรฐาน ISO ต่างๆ ทีท่านพูดถึงมาใชใ้ช่ไหมครับ”  ดร. สารศกัดิถาม. 

 “ผมยงัไม่ไดห้มายความไปถึงอยา่งนนั.  ตอนนีผมอยากใหพ้วกคุณช่วยกนัทาํแผนบริหาร

ความเสียงก่อน.   แผนทีผมตอ้งการนนัจะตอ้งมี  ก. หวัขอ้ความเสียงทีมีผลต่อการดาํเนินงานของ

วทิยาลยัในทุกดา้น.  คาํวา่มีผลนี หมายความว่า ความเสียงนนัทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อบุคคล, 

ทรัพยสิ์น, หรือ แมแ้ต่กระทงัชีวิต.  ข. ระดบัความเสียงของความเสียงแต่ละเรือง.  ค.  แนวคิดใน

การทีจะลด, หลีกเลียง, กาํจดั, หรือ โยกยา้ยความเสียงแต่ละเรืองทีคุณเสนอในขอ้ ก.  ทุกคนพอจะ

เขา้ใจไหม.  ดร. วชิา คุณเองกเ็คยสอนเรืองนี  ขอใหรี้บทาํแผนบริหารความเสียงมาเสนอผมเลยนะ.  

ผมจะไดต้รวจแก ้แลว้นาํเสนอสภาต่อไป.” 

 ดร. วิชาพยกัหนา้รับ แต่ถามต่อวา่  “ผมเขา้ใจวิธีการทาํแผนบริหารความเสียงครับ.  แต่ผม

อยากถามวา่  ผลกระทบทีท่านอธิการพูดนนั  จะใหร้ะดบัสเกล ๕ อยา่งไร.  ยกตวัอยา่ง เช่น ถา้หาก

มีผลกระทบถึงขนัทาํใหค้นบาดเจบ็สาหสัหรือตายเนีย  จะถือวา่เป็นผลกระทบระดบัไหนครับ?” 



 “แน่นอนวา่  ถา้หากความเสียงทีเกิดเป็นปัญหาขึนมาจริงนนั  ทาํใหค้นตายแมแ้ต่คนเดียว ก็

ตอ้งถือวา่เป็นความเสียหายร้ายแรงระดบั ๕  ถา้หากบาดเจบ็สาหสั  ผมคิดวา่ ระดบั ๔ กอ็าจจะได.้” 

 “แลว้ในเรืองความเสียหายล่ะครับ.   เช่น โนต้บุ๊ก หายไปเครืองหนึง  ท่านคิดอยา่งไรครับ” 

 “ฮ่า ฮ่า.. น่าสนใจ.  โนต้บุ๊กเครืองหนึงราคาอาจจะไม่มาก  แต่ขอ้มูลทีอยูใ่นนนัต่างหากที

สาํคญั.  ถา้หากเครืองนนัเก่าหน่อยแต่มีขอ้มูลส่วนบุคคลของอาจารย,์ พนกังาน หรือ นกัศึกษา แลว้

มาหายไป  ผมตอ้งถือวา่เป็นเรืองใหญ่นะ.  แต่ถา้หากเป็นโนต้บุ๊กเครืองใหม่เอียม  ยงัไม่ไดใ้ชง้าน

มากนกั ผมกถื็อวา่ ผลกระทบไม่มาก.  พอเขา้ใจนะ”  ดร. พูนศกัดิ อธิบาย แลว้สรุปต่อวา่  “เรือง

โอกาสทีจะเกิดความเสียง และ ผลกระทบความเสียงทีจะใช ้สเกล ๕x ๕ นนั ขอใหคุ้ณไปคิดใหม้ี

เหตุมีผลเอง  แลว้นาํมาเสนอใหผ้มทราบกแ็ลว้กนั.” 

 “ท่านอธิการคะ  เมือสักครู่ท่านพูดถึงเรือง  แผนรับมืออุบติัภยัดว้ย.  นีเป็นเรืองเดียวกบัแผน

จดัการความเสียงหรือเปล่าคะ”  ดร. เครือวลัยถ์าม.  

 “นนัเป็นคาํถามทีดี.  ผมขออธิบายอยา่งนีนะว่า  ความเสียงคือปัญหาทีเกียวขอ้งกบัการ

ดาํเนินงานทีมีโอกาสจะเกิดขึนได ้ และ เราตอ้งจดัการไม่ใหค้วามเสียงนนัเป็นปัญหา.  เช่น เมือฝ่าย

การเงินของวิทยาลยัเกบ็เงินสดไวใ้นตูเ้ซฟทีมีกุญแจสองดอก  กมี็ความเสียงว่าเงินสดอาจจะหายไป

ถา้วิทยาลยัไวใ้จใหพ้นกังานคนเดียวถือกุญแจเซฟทงัสองดอก.  แต่ถา้หากเราใหมี้คนรับผดิขอบใน

การถือกุญแจสองคน  และ กาํหนดว่าการเปิดตูเ้ซฟจะตอ้งใหท้งัสองคนมาเปิดพร้อมๆกนั แบบนี  

โอกาสทีเงินทีเกบ็ไวจ้ะหายกน็อ้ยลง.   จริงอยู ่ คนทงัสองอาจจะสมคมกนัไขกญุแจเปิดตูเ้ซฟหยิบ

เงินสดไปหมดกไ็ด ้ แต่โอกาสจะนอ้ยลงมากๆ.  นีคือความเสียงทีเราจะตอ้งจดัการ.  ส่วนคาํว่า

อุบติัภยันนั  ปกติหมายถึงเหตุการณ์ทีเกิดขึนโดยไม่คาดคิด เช่น คนถือกญุแจตูเ้ซฟคนหนึงถูกรถชน

ตายหรือบาดเจ็บสาหสั  ทาํใหม้าเปิดตูเ้ซฟไม่ได.้  อยา่งนีเป็นอุบตัิภยัทีเราตอ้งหาทางแกไ้ขปัญหาที

เกิดขึน.  จริงอยูก่ารทีคนเราอาจจะถูกรถชนไดน้นัเป็นความเสียงดว้ยเหมือนกนั  แต่เราไม่ตอ้ง

เตรียมตวัป้องกนัรถชนในทศันะของการจดัการความเสียง.   เราตอ้งคิดวา่  หากเกิดอุบติัภยัคือถูกรถ

ชนจนบาดเจบ็สาหสั  วิทยาลยัจะตอ้งดาํเนินการต่อไปอยา่งไรการทาํงานจึงจะเดินหนา้ต่อไปได.้   



เราเรียกอีกอยา่งหนึงว่า  การรับมือกบัอุบตัิภยักเ็พือใหห้น่วยงานสามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่ง

ต่อเนือง.” ดร. พูนศกัดิ อธิบาย. 

 “ดิฉนัพอเขา้ใจบา้งแลว้  คราวนีถา้เป็นภยัธรรมชาติล่ะคะ  เช่นฟ้าผ่าแบบนีเป็นอุบติัภยัหรือ

ความเสียงคะ”  ดร. เครือวลัยย์งัติดใจ. 

 “ในกรณีนี  เป็นไดท้งัสองเรือง  แต่ตามหลกัการก่อสร้างอาคารแลว้  เขาถือวา่ฟ้าผา่เป็น

ความเสียงทีจะตอ้งหาทางป้องกนัหรือลดโอกาสทีจะเกิดโดยการติดตงัระบบสายล่อฟ้าเขา้ไป.  

ดงันนัปัจจุบนันีฟ้าผา่อาคารจึงไม่ค่อยจะเกิด หรือเกิดแต่ไม่ไดเ้ป็นอุบติัภยั.  จะมียกเวน้กแ็ต่กรณี

ฟ้าผา่คนทีเดินในทีกลางแจง้ซึงอาจจะส่งผลทาํใหค้นตาย.  ตรงนีเป็นอุบตัิภยัแน่.   ส่วนใหญแ่ลว้  

แผนรับมือกบัอุบตัิภยันนั  เรามกัจะมองดูเฉพาะภยัธรรมชาติใหญ่ๆแบบทีเคยเกิดกบัคุณพ่อคุณแม่

ของผมทีแหลมตะลุมพุกนีแหละ”  ดร. พูนศกัดิอธิบายต่อ. 

 “แผนรับมืออุบติัภยันนั  ทาํใหใ้ครใชค้ะ”  ดร. เครือวลัยย์งัถามอยู.่ 

 “ในเมือเราเป็นคนทาํแผนเอง  เรากเ็ป็นคนใชแ้ผน.  อีกนยัหนึงกคื็อ เราเขียนแผนรับมือ

อุบติัภยัขึนเพอืใหรู้้วา่  เราจะตอ้งทาํอะไรบา้งเมือเกิดอุบติัภยั.   ในกรณีทีเกิดอุบติัภยัใหญ่ๆ 

อยา่งเช่นนาํท่วมภาคกลางกรุงเทพฯนนั   หน่วยงานสาํคญัๆตอ้งมีแผนรับมืออุบตัิภยัในสเกลใหญ่ 

และแผนเหล่านีจะตอ้งเชือมโยงกนัดว้ยจึงจะมีประสิทธิภาพ.  ดีแลว้ทีคุณถามเรืองนี  ผมกเ็ลยขอใช้

โอกาสนีมอบหมายใหคุ้ณทาํแผนรับมืออุบติัภยัของ TTC ขึนเสียเลย.  คงไม่ว่าอะไรนะ.” 

 “ไม่เลยค่ะ.  ดิฉนัยนิดีทาํ  เพราะรู้สึกทา้ทายดีค่ะ”  ดร. เครือวลัย ์รับปากอยา่งเตม็ใจ.  “แต่

ก่อนทีดิฉนัจะทาํแผน   ขอถามสักนิดไดไ้หมคะว่า  อุบตัิภยัสาํคญัทีท่านเป็นกงัวลมีอะไรบา้ง.”  

 “จุ๊...จุ๊.... เรืองนีอาจารยต์อ้งคิดเอง  เพราะวนันีทงัวนั  เราพูดเรืองทีเกียวขอ้งกบัอุบตัิภยัมา

หลายเรืองแลว้ละครับ.  ลองกลบัไปคิดดูกแ็ลว้กนั.”  ดร พูนศกัดิ พูด.  

 “ดิฉนัคิดวา่มนัมีอุบติัภยัมากมายหลายอยา่งเลยนะคะ  พายถุล่ม,  ดินถล่ม,  แผน่ดินไหว, สึ

นามิ, ไฟไหม,้ ผูก่้อการร้ายยดึวิทยาลยั,  ไฟไหม.้  เยอะมากเลยค่ะ  ดิฉนัคงทาํแผนใหไ้ม่ไหวหรอก



ค่ะ.  นอกจากนนัครังนีเป็นครังแรกทีดิฉนัจะทาํแผนนี  ท่านอธิการจะยกหวัขอ้อุบติัภยัขึนมาสัก

เรืองหนึงเพือใหท้าํเป็นตวัอยา่งก่อนไดไ้หมคะ” 

 “จริงของคุณ  เรืองนีคุณทาํคนเดียวไม่สาํเร็จแน่.   เอาอยา่งนีแลว้กนั  ลองนึกถึงพายใุหญ่ที

แหลมตะลุมพุกเคยประสบ  หรือ พายเุกยที์เคยเกิดแถวชุมพรประจวบฯกไ็ด.้  ลองคิดดูว่า  เรา

จะตอ้งทาํอยา่งไรถา้หากเกิดเหตุการณ์อยา่งนนัซาํอีก.”  ดร พูนศกัดิตดัสินใจ. 

“ถา้อยา่งงนั  ขอถามใหช้ดัเลยค่ะว่าท่านอธิการอยากใหแ้ผนรับมืออุบติัภยัมีรายละเอียด

อะไรบา้งคะ?” 

 “ผมคิดวา่ในตอนแรก  เราทาํแบบง่ายๆ ก่อน  คือ  ก. ผูเ้กียวขอ้งกบัแผนงานทงัหมดมีใคร

บา้ง  และใครควรทาํหนา้ทีอะไรบา้งเกียวกบัอุบติัภยันี  ตงัแต่ก่อนเกิด, ระหว่างการเกิด, หลงัเกิด.  

แต่ละช่วงทีกล่าวมานนั  ผูเ้กียวขอ้งแต่ละคนจะตอ้งทาํอะไรบา้งจึงจะลดความเสียหายต่อชีวติและ

ทรัพยสิ์นได.้   ข. วทิยาลยัจะตอ้งดูแลปกป้องเครืองมือสาํคญัอะไรบา้งไม่ใหเ้สียหายในยามเกิด

อุบติัภยั.  นนัรวมไปถึงขอ้มูลต่างๆของวิทยาลยัดว้ยวา่จะตอ้งจดัการอยา่งไร.   ค. คนทีประสบ

อุบติัภยัจะไดรั้บแจง้อยา่งไรเกียวกบัทุกระยะของสถานการณ์อุบติัภยั.   พวกเขาจะตอ้งทาํอะไร  

หรือ อีกนยัหนึงวิทยาลยัตอ้งการใหเ้ขาทาํอยา่งไรจึงจะปลอดภยั.  ง. คนเหล่านนัจะอยูที่ไหน  หรือ 

วทิยาลยัจะตอ้งเตรียมตวัอยา่งไรถา้หากเห็นวา่เรายงัไม่มีทรัพยากรทีจะใหค้วามช่วยเหลือหรือ

ปกป้องได.้  จ. คนเหล่านนัจะเกิดปัญหาอะไรระหว่างเกิดอุบติัภยั  และ เราจะช่วยเหลือพวกเขาได้

อยา่งไร.  ฉ.  วทิยาลยัจะตอ้งติดต่อสัมพนัธ์กบัหน่วยงานภายนอกอะไรบา้ง  และ เราตอ้งการอะไร

จากเขาบา้ง  ช. วิทยาลยัจะตอ้งทาํอยา่งไรเมือสถานการณ์คลีคลายเขา้สู่สภาพปกติ.  โอเค...ลองแค่นี

ก่อนนะ  เขียนมาใหผ้มดู  อาจจะไม่สมบูรณ์  แต่ผมจะใหค้ะแนนดูวา่ผลงานควรจะไดร้ะดบัคะแนน

เท่าใด.”  ดร. พูนศกัดิ พูดยมิๆ  จากนนักพ็ูดต่อไปอีกว่า   “เอาละครับ...วนันีเราไดใ้ชเ้วลาประชุมกนั

มากแลว้  ผมขอปิดการประชุม และ เราจะพบกนัใหม่เดือนหนา้ซึงผมหวงัว่าในวนัประชุมคราว

หนา้จะไดรั้บรายงานเกียวกบัแผนต่างๆทีพูดกนัวนันีนะครับ.”  

 



ใหน้กัศึกษาตอบคาํถามต่อไปนี 

๑. (๒๕ คะแนน) ใหน้กัศึกษาอธิบายวา่การจดัการยคุใหม่จะตอ้งมีรูปแบบอยา่งไรจึงจะ

ตอบสนองต่อยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีได.้   การที ดร ครรชิต กาํหนดใหว้ิทยาลยัตอ้งมี

มาตรฐานต่างๆ กต็าม, มีแผนการจดัการความเสียง และแผนรับมืออุบติัภยักต็าม เหล่านี มี

ความหมายอะไรต่อคาํขวญัของยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี.  (คาํตอบจะตอ้งชดัเจน และ อาจ

เพมิเติมรายละเอียดอืนๆ ทีนกัศึกษาไดอ่้านพบในบทความอืนๆ  หรือ อาจจะเป็นความคิด

ของนกัศึกษาเอง.  ไม่วา่กรณีใด  คาํอธิบายจะตอ้งมีเหตุผลและเชือมโยงไปสู่ยทุธศาสตร์

ชาติ ๒๐ ปี ไดจ้ริง.) 

๒. (๒๕ คะแนน)ใหน้กัศึกษาจดัทาํแผนจดัการความเสียงของวทิยาลยัเทคโนโลยตีะลุมพุก  

โดยพิจารณาประเดน็ต่างๆ ทีปรากฏในกรณีศกีษาทีอ่านไปแลว้.  คาํตอบทีจะตอ้งมีตามขอ้นี 

ประกอบดว้ย  

ก. ตารางแสดงระดบัความเสียงทีคาํนวณจากโอกาสการเกิดความเสียงและผลกระทบที

กาํหนดใหมี้สเกล ๕x๕.  ใหอ้ธิบายวา่ตวัเลขต่างๆ หมายถึงอะไรดว้ย. 

ข. ความเสียงต่างๆทีอาจจะเกิดกบัการดาํเนินงานของวิทยาลยั. ซึงนกัศึกษาจะตอ้งระบุ

ระดบัความเสียงตามขอ้ ก. โดยระบุโอกาสการเกิดและผลกระทบดว้ย. 

ค. ความเสียงแต่ละหวัขอ้ทีมีความสาํคญัคือมีระดบัความเสียงสูงนนั  จะตอ้งเสนอวา่

วทิยาลยัควรดาํเนินการอยา่งไรเพือลดระดบัความเสียงลง. (นกัศึกษาตอ้งกาํหนด

ความเสียงทีมีความสาํคญัไม่นอ้ยกวา่ ๕ เรือง  และ ความเสียงอืนๆ ทีอาจจะมีระดบั

ความเสียงนอ้ย ไม่นอ้ยกว่าอีก ๕ เรือง). 

๓. (๒๕ คะแนน)ใหน้กัศึกษาจดัทาํแผนรับมืออุบติัภยัตามแบบที อธิการ ดร พูนศกัดิ สังให ้ดร. 

เครือวลัยจ์ดัทาํขึน.  

๔. (๒๕ คะแนน)ใหน้กัศึกษาพิจารณาว่า วิทยาลยั TTC จะตอ้งทาํอยา่งไรบา้งจึงจะเกบ็ความรู้

และประสบการณ์ของอาจารยแ์ละพนกังานเอาไวไ้ด.้  ใหอ้ธิบายรายละเอียดทีจะตอ้งจดัทาํ 

พร้อมกบัแสดงเหตุผลวา่วิธีการนนัๆ จะไดผ้ลอยา่งไร.  



 

  

  


