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คิดเป็น 

อบรมหลักสูตร “เทคนิคการสร้างนวัตกรรม ส าหรับ PIM”  
นักศึกษา 3 สาขาวิชา (สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ, สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ และ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารทางธุรกิจ) คณะศิลปศาสตร์ เข้ารับการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการสร้างนวัตกรรม ส าหรับ PIM”  
โดยวิทยากร ทีมนวัตกรรม ส านักอธิการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
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คิดเป็น 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 
ศึกษาดูงาน รายวิชา CEB2101 

 เศรษฐศาสตร์ การเงิน และการบัญชี 
พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย วังบางขุนพรหม  

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 

INVESTORY (Investment Discovery Museum)  
ณ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เมื่อวันศุกร์ท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 
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ท ำงำนเป็น 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 2  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 

เข้าร่วมโครงการ Career Development 1.1/59 
หัวข้อ “Safety Tip การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย

ตามหลักการยศาสตร์” โดยวิทยากร :  
คุณวิเลิศ เจติยานุวัตร ผู้เช่ียวชาญและมีประสบการณ์

การท างานด้านความปลอดภัยมากกว่า 35 ปี  
เมื่อวันพุธท่ี 2 พฤศจิกายน 2559 

เวลา 17.00-19.00 น.  
ห้อง 4-0406 ช้ัน 4 อาคาร CP All Academy 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 

เข้าร่วมโครงการ Career Development 1.1/59 
หัวข้อ “ Enhancing Your Personality ”  

โดยวิทยากร : คุณปฏิมา พิทักษ์ธรรม  
(Director, Japan Airlines, Bangkok  

Japan Airlines Co.,Ltd.)  
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 3 พฤศจิกายน 2559  

เวลา 15.30-18.30 น.  
ณ ห้อง 4-0407 ช้ัน 4 อาคาร CP ALL Academy 
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นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 
เข้าร่วมโครงการ Career Development 1.1/59 
หัวข้อ “ภาษาญี่ปุ่น...อะไร...ยังไง?” โดยวิทยากร :  
คุณวีรยุทธ พจน์เสถียรกุล ผู้อ านวยการส านักงาน

เลขานุการ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
เมื่อวันจันทร์ท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 
เข้าร่วมโครงการ Career Development 1.1/59 หัวข้อ “Roadshow CP ALL” โดยวิทยากร :  

คุณอดิสร วงศ์จิตตาโภค รองผู้บริหารประจ าส านักอธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  
เมื่อวันพุธท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00-15.30 น.  

ณ ห้อง 4-0607 ช้ัน 6 อาคาร CP ALL Academy 
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ท ำงำนเป็น 

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 
เข้าร่วมโครงการ Career Development 1.1/59 

หัวข้อ "ทัศนคติในการท างาน" โดยวิทยากร :  
คุณณฐ เตชธรรมวณิช Customer Experience Manager 

บริษัท Siam Gems Group จ ากัด และเป็นท่ีปรึกษา
ผู้เช่ียวชาญด้านงานบริการให้แก่โรงเเรมและบรษัิทช้ันน า

มากมาย อาทิเช่น โรงเเรมอนันตรา กรุงเทพ-สาธร 
 โรงเเรมอมาร ีดอนเมือง เเอร์พอร์ต บริษัทกันตนากรุ้ปจ ากัด 

เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 10 พฤศจิกายน 2559 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 
เข้าร่วมโครงการ Career Development 1.1/59 หัวข้อ “ศิลปะป้องกันตัวเบื้องต้นจากภัยรอบด้านและ

การฝึกปฏิบัติตามเทคนิคการใช้ศิลปะป้องกันตัวอย่างถูกต้อง” โดยวิทยากร : พันต ารวจตรีปริญญา เอิบอาบ 
(สารวัตรกองก ากับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการปราบปราม) และทีมกองบังคับการปราบปราม 

เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 10 พฤศจิกายน 2559 
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You are our inspiration ! 

ผลงานอีกก้าวหนึ่งของนายกัมพล วงษ์ศา (น้องก)ี 
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจปัจจุบันฝึกงานท่ีนิตยสาร

วิช่ันไทย (看見泰國) ต าแหน่ง Assistant Designer  
และได้เป็นส่วนหนึ่งของนิตยสารฉบับเดือนพฤศจิกายน 

ซึ่งเขียนบทความและแสดงฝีมือการวาดรูปด้วยตนเองในคอลัมน์ 
"泰王蒲美蓬的相機  (กล้องของพ่อ)" ซึ่งทุกท่านสามารถอ่านได้ท่ีลิงค์  

http://www.visionthai.net/article/thai-kings-cameras/  

http://www.visionthai.net/article/thai-kings-cameras/
http://www.visionthai.net/article/thai-kings-cameras/
http://www.visionthai.net/article/thai-kings-cameras/
http://www.visionthai.net/article/thai-kings-cameras/
http://www.visionthai.net/article/thai-kings-cameras/
http://www.visionthai.net/article/thai-kings-cameras/
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ท ำงำนเป็น 

นางสาวกานต์สินี รอดเลี้ยง (นักศึกษา) 
และนางสาวอังศุมาลิน เเซ่เฉิน (บัณฑิต) 

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่
เป็นทีมงานล่ามในงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ 
International Education Expo 2016 (OCSC 2016) 

จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(ก.พ.) ร่วมกับศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน OREN 

ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน 
เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2559 

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ช้ันปีท่ี 4 รหัส 56 น าเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน ช่วงฝึกปฏิบัติงาน
ระหว่างวันท่ี 5 กันยายน - 18 พฤศจิกายน 2559 (ผลัดท่ี 1)  

เมื่อวันจันทร์ท่ี 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้อง 3-0305 ช้ัน 3 อาคารอเนกประสงค์ 
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นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ช้ันปีท่ี 4 รหัส 56 น าเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน  
ช่วงฝึกปฏิบัติงานระหว่างวันท่ี 5 กันยายน - 18 พฤศจิกายน 2559  

เมื่อวันจันทร์ท่ี 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้อง 3-0306 ช้ัน 3 อาคารอเนกประสงค์ 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 และ 2 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ เข้าร่วมสัมมนาโครงการบรรยายพิเศษ  
(Knowledge Sharing) หัวข้อ “เอ๊ะ! เจแปน เอ๊ะแค่ไหน ถามใจแฟนพันธ์แท้ดู”  

โดยวิทยากร คุณณัฐพงศ์ ไชยวานิชย์ผล (นัทคุง) เจ้าของผลงานหนังสือ เอ๊ะ! เจแปน  
EXCLUSIVE SCOOP ON JAPANESE และได้รับรางวัล "สุดยอดแฟนพันธ์ุแท้ ประเทศญี่ปุ่น“ 

ซึ่งจัดโดยบมจ.ซีพี ออลล์ และศูนย์เครือข่ายญี่ปุ่น ร่วมกับส านักทรัพยากรมนุษย์  
เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง 4-0606 ช้ัน 6 อาคาร CP All Academy 
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นักศึกษาช้ันปีท่ี 1-3 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 

ทดลองสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) 
เสมือนจริง ในระดับ N2-N5  
ในโครงการจ าลองการสอบ 
วัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 10 และ 
วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 

ถวายงานผ่านภาษา ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร 
นางสาวช่อผกา เส้นสุข นักศึกษาช้ันปีท่ี 2  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ (CEB)  
คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งท่ี 17 ประจ าปี 2559 

เมื่อวันเสาร์ท่ี 12 พฤศจิกายน 2559  
ณ หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิป : นางสาวช่อผกา เส้นสุข (นาทีที่ 30.04 น.) 
http://www.mcot.net/site/streaming?id=58452fac93816303c38b46bb&type=video 
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http://www.mcot.net/site/streaming?id=58452fac93816303c38b46bb&type=video
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http://www.mcot.net/site/streaming?id=58452fac93816303c38b46bb&type=video
http://www.mcot.net/site/streaming?id=58452fac93816303c38b46bb&type=video
http://www.mcot.net/site/streaming?id=58452fac93816303c38b46bb&type=video
http://www.mcot.net/site/streaming?id=58452fac93816303c38b46bb&type=video
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ได้รางวัลดังนี้  
📣รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน Speech Contest ได้แก่  
1. นางสาวศศิธร ทวีกุล (ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2)  
2. นายกิตติทัต วงษ์พวง  
📣รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน Quiz Contest  
ทีม CEB2 (ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2)  
1. นางสาวเบญญา เกิดสมนึก  
2. นางสาวลลิตา เดชบ ารุง  
3. นางสาวพัชรวรรณ อักษรสวาสด์ิ  
ทีม CEB1 (ได้รับรางวัลชมเชย) 
1. นางสาวสุดารัตน์ ธรฤทธิ์  
2. นาวสาวพิชญา ศรีมณี  
3. นางสาวรุ้งราวรรณ นานงที  

LA-Students 
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นายศุภชัย ธรรมชูเชาวรัตน์ และ 
นางสาวกานต์สินี รอดเลี้ยง นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาจีนธุรกิจ เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์

ภาษาจีนสิรินธร ครั้งท่ี 8 
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 

ขอแสดงความยินดี กับ นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 และ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ โครงการ “Fun English Festival” 

เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.30-15.30 น.  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ้ืนท่ีบพิตรพิมุข จักรวรรดิ 
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ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 
ท่ีได้รับรางวัล โครงการรณรงค์ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง  
ประจ าปีการศึกษา 2559 ครั้งท่ี 1 
 
ประกวดเขียนตามค าบอก 
รางวัลชนะเลิศ – นางสาวธราธร วงศ์พานิช   ช้ันปีท่ี 1 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 – นางสาวนริศรา ประจง  ช้ันปีท่ี 2 
รางวัลชมเชย – นางสาวรัญชน์ญนันท์ ก้อนอินทร์  ช้ันปีท่ี 1 
 
ประกวดแต่งกลอนแปด 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 – นางสาวศิริพร แสงทอง  ช้ันปีท่ี 2 
รางวัลชมเชย – นายเดชชัย สุขโขพืช   ช้ันปีท่ี 1 
รางวัลชมเชย – นายพอเจตน์ เงินต้น  ช้ันปีท่ี 1 
รางวัลชมเชย – นางสาวบุญล้อม บุญนาค   ช้ันปีท่ี 2 
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Pak-Kred Living Heritage 
เมืองสองเกร็ดทรงเสด็จ ณ ครั้งหนึ่ง 

ภายใตโ้ครงการมรดกท่ีมีชีวิตของปากเกร็ด 
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ได้รับเชิญเป็นผู้ร่วมอภิปรายบทความวิชาการ  
Panel : Thai Language and Culture Promotion 

งานประชุมวิชาการ “2016 International 
Conference of Taiwan’s Thailand Studies” 

(2016 年臺灣首屆泰國研究國際研討會)  
ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉิงกง 

(National Cheng Kung University) ไต้หวัน 
เมื่อวันศุกร์ท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 

บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Model of Chinese Teaching 
Development in Higher Education of Thailand” 
(泰國高教體系培養華語教師之模式) ให้แก่นักศึกษา
ไต้หวันหลักสูตรการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ 

ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยผิงตง 
(National Pingtung University, 國立屏東大學) 

ไต้หวัน เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 

อาจารย์โอฬาร สุมนานุสรณ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ  

บรรยายพิเศษ หัวข้อ “โอกาสทางธุรกิจในประเทศไทย” 
(泰國高教體系培養華語教師之模式) ให้กับนักธุรกิจท่ี
สนใจด้านการค้าและการลงทุนในประเทศไทย และใน

อนาคตคาดว่าจะมีผู้ประกอบการไต้หวันท่ีสนใจมาลงทุนท่ี
ประเทศไทยมากข้ึน รวมถึงโอกาสในการรับนักศึกษาฝึกงาน

ของคณะศิลปศาสตร์ ในงานสัมมนาโอกาสทางธุรกิจใน
เอเชียภายใต้นโยบายมุ่งใต้ใหม่ : อาเซียน – อินเดีย” 

（「新南向ING！掌握亞洲致勝商機 東協/印度國際論壇」） 

จัดโดย “ศูนย์วิจัยพัฒนาธุรกิจ” (Commerce 
Development Research Institute, 商業發展研究院) 
กรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงเศรษฐการ ไต้หวัน 

เมื่อวันพุธท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 
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ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
"แผนกลยุทธ์ด้านการศึกษาของนโยบายมุ่งใต้ใหม"่ กระทรวงศึกษาธิการ ไต้หวัน ณ National Pingtung 

University of Science and Technology (NPUST, 國立屏東科技大學) ซึ่งในปกีารศึกษาต่อไป 
ทางรัฐบาลไต้หวันจะเพิ่มจ านวนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากข้ึน 

โดยเฉพาะประเทศไทย และจะพยายามปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบการรบัสมคัรเรยีนที่เอื้ออ านวยกับ 
นักศึกษาต่างชาติต่อไป เมื่อวันอังคารท่ี 22 พฤศจิกายน 2559  

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปรบัปรุงหลักสูตรของสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ 
ณ Cheng Shiu University (正修科技大學) ซึ่งในโอกาสนี้ได้น าเสนอรูปแบบการจัดการเรยีนการสอน

แบบ Work-based Education ของคณะศิลปศาสตร์ และแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการบรหิาร 
การจัดการศึกษาระหว่างไทยกับไต้หวัน และยังพบปะศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ  

(นางสาวกรภัค สุระเสรี และนางสาวธณัฏฐพร เเซ่หลี ท่ีได้รับทุนการศึกษาต่อปริญญาโท  
หลักสูตร Business and Management ณ Cheng Shiu University (正修科技大學) 

เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 

อาจารย์โอฬาร สุมนานุสรณ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ  

LA-Networks/Academic Services 
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อาจารย์ zhang li (张黎老師) อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 
 เข้าร่วมงานประชุม “2016 Annual Conference of Public Affairs”  

และได้ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Chinese language learning application for  
Panyapiwat Institute of Management's student to use in real work environment"  

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 และได้เดินทางตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ได้แก่  
นางสาวสุวนันท์ ยอดมหาวรรณ นางสาวสุพรรษา จงเกษมสุข  

นางสาวเสาวลักษณ์ เก่งเขตรกรณ์ ณ มหาวิทยาลัยฝอกวาง (Fo Guang University 佛光大學)  
ร่วมกับ อาจารย์ ดร. Shangmao Chen (Professor and Chair Department of  
Public Affairs of Fo Guang University) เมื่อวันจันทร์ท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 

 
อาจารย์สรสิช ผดุงรัชดากิจ  

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 
ได้รับเชิญบรรยายพิเศษเสวนา 

หัวข้อ "พ่ีสอนน้องเตรียมความพร้อมก้าวสู่
อนาคต" ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 

ประจ าปี 2559  
จัดโดยคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน 
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 
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อาจารย์ธนาพร ปัญญาอมรวัฒน์ รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ และอาจารย์จิดาภัส ศรีสันต์ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ร่วมกับส านักวิเทศสัมพันธ์ พบปะผู้บริหารจาก 18 มหาวิทยาลัยและ 

2 องค์กรชั้นน าด้านการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือหารือถึงความร่วมมือในอนาคตต่อไป 
เมื่อวันจันทร์ท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 

คณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ นิเทศการสอนพร้อมท้ังหารือร่วมกันกับโรงเรียนมัธยมเครอืข่าย 
ตามโครงการฝึกประสบการณส์อนชาวจีน ซึ่งได้แก่ โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารงุปทุมธานี 

โรงเรียนบัวแก้วเกษร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”  
และโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ปทุมธานี เมื่อวันท่ี 14 - 15 พฤศจิกายน 2559 
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สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ Chinese Institute of Business Education 
Development, National Taiwan Normal University, Vietnam National University Hanoi, 

University of Singapore, Mandarin Thai Communication Service Co., Ltd. และ Future Career 
Publishing Corporation จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ “Teaching Chinese for Specific 

Purposes in Thailand” (บรรยายเป็นภาษาจีน) เมื่อวันจันทร์ท่ี 28 พฤศจิกายน 2559  
เวลา 12.00 – 15.00 น. ณ ณ ห้อง Auditorium ช้ัน 16 อาคาร CP All Academy  

อาจารย์ทิพวรรณ อภิวันท์วรรัตน์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ธนาพร ปัญญาอมรวัฒน์ 
รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ และอาจารย์ Huang Hsiang-yun  
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ พบปะผู้บริหารจาก 

National Cheng Kung University (NCKU, 國立成功大學) เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 
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คุณอรปราง แย้มขุนทอง เจ้าหน้าท่ีอาวุโส สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ  
ปัจจุบันศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตร Management, Graduate School of Economics,  

Teikyo University (帝京大学) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
 ณ โรงเรียนนางาอิเคะ (長池小学) ในเขต Hachioji ประเทศญี่ปุ่น  
เพ่ือแนะน าประเทศไทยให้เป็นท่ีรู้จักมากข้ึนและท ากิจกรรมรว่มกัน 
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เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีโอกาสอ่านเรื่องราวของ Inamori Kazuo นักบริหารวัยแปดสิบปี 

ผู้พลิกฟื้นให้สายการบิน JAL ที่ล้มละลายแล้วกลับฟื้นคืนชีพผงาดเป็นสายการบิน 

แห่งชาติได้ดังเดิมด้วยเวลาเพียงสามปีเท่านั้น เขาได้รับฉายาว่า  

“เทพแห่งการบริหารที่ยังมีชีวิตอยู่”  

ท าใมหลายคนจึงยกย่องให้เขาเป็นเทพแห่งการบริหารที่ยังมีชีวิตอยู่   

  เป็นสิ่งน่าสนใจชวนให้ค้นหายิ่งนัก  

คุยเฟื่องเรื่องญี่ปุ่น 
โดย ออแอ๋ว 

ตอน  อ่านมาเล่า “Inamori Kazuo :  
เทพแห่งการบริหารท่ียังมีชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบัน” 

ท่ีมารูปภาพ www.google.co.th 
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Inamori Kazuo เกิดที่ Kagoshima ในปีค.ศ.1932 จบการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

จาก Kagoshima University หลังจบการศึกษาเขาเข้าท างานที่เกียวโต  

 เมื่ออายุ 27 ปี ได้ร่วมกับเพื่อนๆ ก่อตั้งบริษัท Kyoto Ceramic ซึ่งต่อมาคือ
บริษัท Kyocera บริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากเซรามิกชั้นแนวหน้าของโลกโดย  

เขาคุมบังเหียนในฐานะผู้บริหารบริษัทมากว่า 50 ปี และในปีค.ศ. 1969 ก่อตั้งบริษัท 

Kyocera International Inc. ที่สหรัฐอเมริกาและรับงานผลิตแผ่นวงจรไฟฟ้าเซรามิก

ให้กับ IBM ชิ้นส่วนของ Kyocera เต็มไปด้วยนวัตกรรมที่ยากแก่การลอกเลียนแบบด้วย

ปรัชญาการผลิตที่ว่า “สร้างของที่คมจนบาดมือได้” หมายถึงการประดิษฐ์สิ่งของที่สมบูรณ์

แบบไร้ที่ติ ของที่ยอดเยี่ยมสมบูรณ์แบบเพียงแค่มือสัมผัสก็อาจท าให้บาดได้และไม่มี

จุดบกพร่องแม้แต่นิดเดียว มีนัยคือผลิตภัณฑ์ของ Kyocera ต้องมีคุณภาพดีเยี่ยมที่สุดจน

เปรียบเหมือนของมีคมที่บาดมือเมื่อลูบ แนวคิดน้ีท าให้สินค้าของ Kyocera ได้รับการ

พัฒนาอยู่ตลอดเวลาจนยากที่จะมีผู้ใดตามทัน และกลายเป็นกฎเหล็กส าหรับโรงงานผลิต

ของ Kyocera 

 ปีค.ศ.1983 ก่อตั้งโรงเรียน 盛和塾 (Seiwajuku) เพื่อสอนทางด้านธุรกิจ
ให้แก่ผู้เป็นเจ้าของกิจการโดยเขาเป็นผู้บรรยายด้วยตนเอง นักเรียนที่โด่งดังของเขาคือ 

Masayoshi Son Founder & CEO Softbank ซึ่งเป็นผู้ที่ Forbs Magazine ยกย่องให้

เป็นผู้ทรงพลังอันดับที่ 45 ของโลกในปี  2013 
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ในปี 1997 เขาลาออกจากการเป็นประธานกรรมการของ  Kyocera and DDI 
คงไว้แต่ต าแหน่งผู้ก่อตั้งและประธานกิตติมศักดิ์ ของ  Kyocera and DDI และในปีนี้เอง

เขาได้เข้าสู่โลกของศาสนาพุทธนิกายเซน ด้วยการถือบวชแต่ยังครองสภาพเป็นฆราวาส 

โดยเข้าพิธีถือบวชที่ วัด Enpuku-ji และมุ่งมั่นกับการศึกษาหลักปรัชญาแนวคิดของศาสนา

พุทธนิกายเซนอย่างจริงจัง  

ในปีค.ศ. 2000 ก่อตั้ง KDDI ซึ่งเป็นบริษัททางด้านโทรคมนาคมชัน้น าของญี่ปุน่ 
ที่น่าสนใจมากคือบริษัท Kyocera ไม่เคยขาดทุนเลยแม้แต่ปีเดียว นับตั้งแต่ก่อตั้งใน        

ปีค.ศ.1959    หลักปรัชญาในการบริหารงานของเขาที่ Kyocera คือ ท าให้พนักงานทุกคน

มีความสุข โดยเขามักกล่าวในเชิงเปรียบเทียบเสมอว่า “ ถ้าเราต้องการไข่ที่มีคุณภาพเราก็

ต้องดูแลแม่ไก่ให้ดี  ถ้าเราเลี้ยงไก่ไม่ดีหรือฆ่าไก่มันก็จะไม่ออกไข่ ถ้าพนักงานมีความสุข  

เขาจะท างานได้ดีขึ้นแล้วผลประกอบการก็จะดีตามมาเอง”!!!   

เรื่องราวของ Inamori Kazuo น่าสนใจมากยิ่งขึ้นเมื่อในปี 2010 เขาได้รับการทาบทาม

จากรัฐบาลญี่ปุ่นและองค์กรสนับสนุนฟื้นฟูกิจการ (Japan Corporate Revitalization 

Support Platform) ให้เข้าไปช่วยฟื้นฟูกิจการของสายการบิน JAL ที่ก าลังจะล้มละลาย

และบริษัทได้ยื่นค าร้องขอฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายเนื่องจากมีหนี้สินทั้งสิ้น 2.3ล้านล้านเยน 

นับว่าเป็นการล้มละลายครั้งใหญ่ของบริษัทญี่ปุ่น จุดที่น่าประหลาดใจก็คือ Inamori 

Kazuo ตกลงรับเข้าไปช่วยฟื้นฟูสายการบินแห่งชาติโดยไม่ขอรับเงินเดือน ในขณะที่เขามี

อายุ 78 ปี และไม่เคยมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจสายการบินมาเลยแม้แต่น้อย การ

เข้ามาบริหาร JAL ของเขาท าให้หลายคนวิตกว่าจะท าให้บริษัทล้มเหลวเป็นครั้งที่สอง

เพราะเขาไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจสายการบิน แต่ Inamori Kazuo ได้พิสูจน์ให้ทั่วโลก

ประจักษ์ถึงความเป็นเทพแห่งการบริหารของเขา เพราะ  
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ในปีแรกที่เข้าบริหาร เขาท าให้ JAL มีผลประกอบการถึง 1,362,200 ล้านเยน 
ท าก าไรจากการขาย 188,400 ล้านเยน เป็นผลประกอบการสูงสุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท  

หลังจากนั้นในปีที่สองของการฟื้นฟู ซึ่งเป็นปีที่ญี่ปุ่นประสบภัยพิบัติครั้งใหญ่
ทางภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่และเกิดซึนามิที่สร้าง

ความเสียหายอย่างหนักส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นท าให้จ านวนนักท่องเที่ยว

ลดลง แต่ Inamori Kazuo ก็ผลักดันให้ JAL ท ายอดขายได้ถึง 1,204,800 ล้านเยนมีก าไร

204,900 ล้านเยน หรือมีผลก าไร 17% ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์อย่างยิ่ง ส าหรับ      

ผลประกอบการของธุรกิจสายการบิน เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วผลก าไรสูงสุดเฉลี่ยระดับโลก

เพียง 1% เท่าน้ัน แต่ผลประกอบการของ JAL ภายใต้การบริหารของ Inamori Kazuo

ภายใน 2 ปีนี้สามารถท าก าไรสูงสุดในบรรดาสายการบินรายใหญ่ของโลกและเทียบเท่ากับ

ครึ่งหนึ่งของยอดรวมผลก าไรของสายการบินทั้งหมดทั่วโลก ยิ่งไปกว่านั้นผลประกอบการ 

ยังดีต่อเนื่อง 

 ในปีที่ 3 ของการฟื้นฟูโดยเดือนกันยายน 2012  Inamori Kazuo สามารถ
น า JAL เข้าตลาดหลักทรัพย์โตเกียว เพื่อคืนเงินลงทุนที่ได้จากองค์กรสนับสนุนฟื้นฟูกิจการ

จ านวน 350,000 ล้านบาทบวกอีกประมาณสามแสนล้านเยน กลับสู่คลังของชาติได้ส าเร็จ 

ยอดขายของ JAL ตอนปิดงบเดือนมีนาคม ปี 2013 สูงถึง 1,238,800 ล้านเยน รักษาผล

การด าเนินงานที่แข็งแกร่งและคงก าไรได้ถึง 195,200 ล้านเยน เป็นการพลิกฟื้นสถานการณ์

ของบริษัทที่ก าลังล้มละลายด้วยยอดหนี้สินมากที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นให้กลับมาเป็น

บริษัทที่มีความแข็งแกร่งทางการเงินกลายเป็นบริษัทที่น่าภาคภูมิใจที่ได้สร้างก าไรสูงสุดใน

โลกด้วยระยะเวลาเพียง 3 ปี!!! 
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เหตุใดชายผู้สูงวัยใกล้ 80 ปี จึงรับงานวาระแห่งชาติที่หนักหน่วงเช่นนี้ และเมื่อรับปาก

ท างานนี้แล้ว เขาท าอย่างไรจึงประสบความส าเร็จด้วยเวลาอันสั้น เป็นเรื่องที่ น่าสนใจ    

ใครรู่้จริงๆ  
 

ในหนังสือ 燃える闘魂：Moeru Toukon (A fighting Spirit) Inamori Kazuo 
กล่าวถึงเหตุผลที่ตอบรับการทาบทามจากรัฐบาลญี่ปุ่นเข้าไปช่วยฟื้นฟูกิจการของ JAL ว่า 

ตนเองนึกถึงความส าคัญและมนุษยธรรม 3 ประการในการฟื้นฟู JAL คือ  

ประการที่ 1 ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่น เพราะ JAL ไม่ใช่เป็นเพียงหนึ่งใน
บริษัทที่เป็นตัวแทนของญี่ปุ่นเท่าน้ัน แต่ยังเป็นองค์กรเชิงสัญลักษณ์ที่แสดงว่าเศรษฐกิจ

ญี่ปุ่นยังคงถดถอยอยู่ หากฟื้นฟูสายการบินแห่งชาติขึ้นมาไม่ได้ หากยังล้มละลายอีกเป็นครั้ง

ที่สองไม่เพียงจะส่งผลกระทบมหาศาลต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นเท่านั้น แต่น่ากลัวว่าคนญี่ปุ่นจะ

สูญเสียความเชื่อมั่นยิ่งกว่าเดิม ในทางกลับกันหากฟื้นฟู JAL ส าเร็จ ประชาชนก็จะเกิด

ก าลังใจมีความเชื่อมั่นว่าขนาดสายการบนิแห่งชาติที่ล้มแล้ว ยังสามารถกลับฟื้นคืนขึ้นมาได้ 

ดังนั้นเศรษฐกิจญี่ปุ่นก็ต้องฟื้นตัวขึ้นได้เช่นกัน  

ประการที่ 2 การรักษาการจ้างพนักงานที่ยังท างานอยู่กับ JAL ในการฟื้นฟูนี้มี
ความจ าเป็นที่จะต้องปลดพนักงานจ านวนมากแต่หากการฟื้นฟูส าเร็จก็จะช่วยรักษา

พนักงานที่เหลืออยู่ไว้ได้ ดังนั้นหากล้มเหลวเป็นครั้งที่สองพนักงานทุกคนจะต้องตกงาน  

เพื่อเลี่ยงไม่ให้เป็นเช่นน้ันจะต้องปกป้องพนักงานที่เหลืออยู่เอาไว้ให้ได้ 

ประการที่ 3 การรักษาไว้ซึ่งความสะดวกสบายของประชาชนซึ่งเป็นผู้ใช้บริการ 
หาก JAL ล้มละลายจะเหลือบริษัทสายการบินใหญ่ภายในประเทศเพียงรายเดียว จะท าให้

เกิดการผูกขาด ค่าโดยสารจะถีบตัวสูงและการให้บริการจะแย่ลง ซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อ

ประชาชนแม้แต่น้อย ทฤษฎีการแข่งขันจะไม่สมบูรณ์  
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วิธีการที่ Inamori Kazuo ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการล้มละลายของ JAL คือ 

 

1.  การปฏิรูปจิตส านึกของผู้บริหารและพนักงานอย่างจริงจัง ด้วยการเรียกผู้บริหาร

มารวมตัวกันและสิ่งแรกที่พูดคือ “ต้องยอมรับความจริงแต่โดยดีว่าบริษัทล้มละลายแล้ว” 

เขาได้พูดคุย กระตุ้นตอกย้ ากับพนักงาน  JAL ว่า “การจะท าแผนการใหม่ให้ส าเร็จลุล่วง 

ขอเพียงมีจิตใจมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ แล้วจงทุ่มเทความปราราถนา เอาใจใส่และเอาจริงเอาจัง” 

ค าพูดนี้สื่อความหมายว่า เพื่อปฎิบัติตามแผนฟื้นฟูอย่างมั่นคง ต่อให้สภาพแวดล้อม

เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร อย่ายกเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นข้อแก้ตัวและพนักงานทุกคนต้องมีจิตส านึก

ของผู้เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อที่จะมุ่งมั่นท างานไปให้ถึงจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ มีความตั้งใจ

บริสุทธิ์แรงกล้าและทุ่มเทสุดก าลัง  

2.  หลังจากนั้นเขาได้ อบรมการเป็นผู้น าให้ผู้บริหาร 50 คนโดยมีเป้าหมายคือ      

ให้ผู้บริหารเข้าใจแนวคิดที่จ าเป็นต่อการบริหารและวิถีแห่งการเป็นผู้น า ผ่านปรัชญาการ

บริหารของเขาเอง ซึ่งปรัชญาการบริหารของ Inamori Kazuo ที่เป็นรูปธรรม คือ 

มาตรฐานการตัดสินใจของการบริหารคือ “ท าสิ่งที่ถูกต้องในฐานะ มนุษย์” ผู้น าต้องมีความ

เป็นมนุษย์ที่ยอดเยี่ยม เพื่อให้ลูกน้องเคารพนับถือ ขณะเดียวกันต้องพยายามท าเป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ให้ส าเร็จลุล่วง แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ต้องตั้งใจแรงกล้า 

อุปมาเหมือน “จิตวิญญาณนักสู้ที่ลุกโชน” หลังจากที่ผู้บริหารระดับบนเข้าใจปรัชญา    

การบริหารเหล่านี้แล้วมีการพูดถึงการท าสิ่งที่ถูกต้องในฐานะมนุษย์ ฐานะผู้น า ฐานะ

ผู้บริหารในวงกว้างท าให้ ผู้น าในระดับส่วนงานเรียกร้องที่จะอบรมแบบเดียวกัน ในที่สุดได้มี

การอบรมผ่านวิดีโอให้แก่พนักงานอีก 3 พันคน 
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3.  เมื่อระดับผู้บริหาร และระดับผู้น าของสายการบินซึมซาบ แนวคิดที่ผู้น าควร      

มีแล้ว เขาได้เริ่มให้ความรู้แก่พนักงานระดับปฎิบัติการและขยายวิสัยทัศน์นั้นออกไป โดย 

Inamori Kazuo คิดว่าหากไม่เปลี่ยนจิตส านึกของพนักงานที่ให้บริการลูกค้าที่ Front Line 

แล้วบริษัทคงไม่ดีขึ้น เขาจึงลงพื้นที่ด้วยตนเองและพูดคุยกับพนักงานโดยตรง ตั้งแต่

พนักงานประชาสัมพันธ์ที่เคาน์เตอร์สนามบิน แอร์โฮสเตสที่ดูแลลูกค้าบนเครื่อง กัปตันและ

ผู้ช่วยนักบิน คนที่เตรียมความพร้อมในการดูแลรักษาเครื่องบิน พนักงานภาคพื้นดินที่

จัดการเรื่องสัมภาระต่างๆ 

4.  หลังจากที่พบปะพูดคุยกับพนักงานทุกระดับแล้ว เขาได้เรียกผู้บริหารมารวม    

ตัวกันโดยเน้นที่ตัวกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นหลักเพื่อก าหนด “ปรัชญาการด าเนินธุรกิจ

ของ JAL” และประกาศใช้กับทุกบริษัทในเครือ JAL คือ “ JAL Group จะพยายามท าให้

พนักงานทุกคนมีความสุขทั้งทางวัตถุและจิตใจ” โดย 

 น าเสนอบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า  

 อุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าของสังคมและเพิ่มคุณค่าขององค์กร  

     แนวคิดที่ว่า “พยายามท าให้พนักงานทุกคนมีความสุขทั้งทางวัตถุและทางใจ” 

ข้อความนี้เป็นรากฐานส าคัญของปรัชญาการบริหารของ Inamori Kazuo ที่เขาใช้ในการ

บริหารที่ Kyocera และคิดว่า ไม่ว่าจะบริหารที่ใด หลักการนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลง เพราะไม่

ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดก็ตาม การด ารงอยู่ขององค์กร เพื่อความสุขของพนักงานทุกคนที่

รวมตัวกันในองค์กรเป็นสิ่งแรกที่ต้องมี โดยทั่วไปบริษัทจัดว่าเป็นของผู้ถือหุ้น การบริหาร 

คือการท าให้มูลค่าของผู้ถือหุ้นมีจ านวนสูงสุด แต่ว่า การท าให้พนักงานทุกคนท างานอย่างมี

ชีวิตชีวา ด้วยความรู้สึกที่ภาคภูมิใจและคุ้มค่าที่ได้ท านั้น คือพื้นฐานส าคัญในการบริหาร 

เพราะการท าเช่นน้ีจะช่วยให้ผลประกอบการสูง ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ คือการอุทิศตนของผู้ถือหุ้น

ด้วยน่ันเอง  
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ในหนังสือ 生きかた（Ikikata）Inamori Kazuo ได้แบ่งปันหลักการในการขัดเกลา
จิตวิญญาณที่เขาได้จากการศึกษาและปฏิบัติตามแนวทางของศาสนาพุทธนิกายเซน คือ  

หลัก 6 ประการในการขัดเกลาจิตวิญญาณ  

1.  ท างานและเรียนรู้ให้หนักกว่าคนอ่ืนด้วยใจที่แน่วแน่ อย่าพร่ าบ่นโอดครวญ     

เอาเวลาเหล่านี้มาท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองดีกว่า เพราะหากมีเวลาบ่นได้ก็แปลว่า 

ต้องมีเวลาพอที่จะพัฒนาตนเองได้เช่นกัน เราสามารถท าให้ความปรารถนาในชีวิต         

ทุกประการเป็นความจริงได้โดยผ่านความคิด หากเราจดจ่อกับสิ่งที่ต้องการมีภาพในหัว

ชัดเจนและมีความต้องการมันมากพอจนฝังรากลึกลงไปในจิตใต้ส านึก พร้อมกับลงมือท าไป

ในทิศทางเดียวกัน สิ่งนั้นจะกลายเป็นจริงแน่นอน “เราจะได้ในสิ่งที่ขอ” นี่คือกฎของชีวิต 

2.  ถ่อมตนและอย่าทะนงตน สุภาษิตจีนกล่าวไว้ว่า “คนถ่อมตัวเท่านั้นที่จะโชคดี”

ความอ่อนน้อมถ่อมตนจะดึงดูดความสุขเข้ามา และช่วยช าระจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์ 

3.  ทบทวนสิ่ งที่ท าทุกวัน ประเมินการกระท าและสภาพจิตใจของตนเอง          

อย่างสม่ าเสมอ เพื่อตอบค าถามว่าคิดถึงตัวเองหรือไม่ ใจแคบและขี้ขลาดหรือไม่ ต้อง

ควบคุมและหมั่นทบทวนเพื่อแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง 

4.  ซาบซึ้งที่ได้มีชีวิตอยู่ จงเชื่อว่าเป็นความโชคดีที่ได้มาอยู่บนโลกใบนี้ และฝึกจิตใจ

ให้รู้จักซาบซึ้งต่อสิ่งต่างๆ ที่ได้รับไม่ว่าสิ่งนั้นจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตาม การเผชิญโชคชะตา

ไม่ว่าเรื่องร้ายหรือดีล้วนเป็นการขัดเกลาความเป็นมนุษย์พร้อมๆ ไปกับการบ่มเพาะจิตใจ 
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5.  เติมเต็มแต่ละวันด้วยการท าดี ช่วยเหลือผู้อ่ืนและยึดมั่นในความถูกต้อง ประกอบ

ไปด้วย การมองโลกในแง่ดี การมีทัศนคติที่ดี การมีความกตัญญู ความร่าเริงแจ่มใส    

ความมีไมตรีจิต ความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ความมีน้ าใจ ความเสียสละ และไม่ยึดติดกับ 

สมบัตินอกกาย ดังสุภาษิตญี่ปุ่นที่ว่า”ครอบครัวที่ท าแต่ความดี จะได้รับโชคลาภอย่างไม่คาด

ฝัน” จงท าความดีช่วยเหลือผู้อ่ืน และพยายามเอาใจใส่ผู้อ่ืน ทั้งทางค าพูดและการกระท า 

คนที่ท าความดีจะได้รับสิ่งที่ดีตอบแทนเสมอ 

6.  อย่าบ่นหรือคิดแต่เรื่องไม่ดี ท าจิตใจให้สงบอยู่เสมอ อย่ากังวลกับสิ่งที่อยู่เหนือ
การควบคุมของเรา สิ่งส าคัญคือท าทุกอย่างที่เราท าได้ให้ดีที่สุด เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียใจใน
ภายหลัง  

 

 

นอกจากน้ี Inamori Kazuo ได้ยืนยันความคิดของเขา โดยบอกว่ากฎแห่งจักรวาล คือ  
“คิดอย่างไรได้ อย่างนั้น และ ชีวิตคือภาพสะท้อนความคิด” ผลลัพธ์ที่เราจดจ่อจะถูกดึงเข้า
หาเราโดยอัตโนมัติ ความปรารถนาอย่างแรงกล้าเท่านั้น จึงจะเกิดเป็นผลลัพธ์ในความจริง 
คนคิดบวก เช่น มองโลกในแง่ดี คิดขอบคุณในสิ่งที่มี คิดช่วยเหลือคนอ่ืนโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน คิดถึงความอบอุ่น ความสุข ความมั่งมีจึงมีชีวิตที่ดี ในทางตรงกันข้าม        
คนคิดลบ เช่นเกลียดชัง อิจฉาริษยา คิดท าลายผู้อ่ืนหรือคิดถึงแต่สิ่งไม่ดี เช่นความเจ็บป่วย 
ความยากจน ความทุกข์ ก็จะมีชีวิตที่ไม่ราบรื่น ดังนั้นจึงควรระวังความคิดลบในหัว  
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ค าว่า “เทพ” คือนิยามที่บ่งบอกว่าผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นเทพ คือผู้ที่มีความเหนือผู้อ่ืน จากประวัติ
และผลงานของ Inamori Kazuo ที่ท าในสิ่งที่เหลือเชื่อให้ส าเร็จได้ดังกล่าวมาแล้วทั้งหมด
จึงไม่แปลกใจว่าท าไมเขาจึงได้รับการขนานนามว่า “เทพแห่งการบริหารที่ยังมีชีวิตอยู่”   
ในปัจจุบันเขายังเดินสายบรรยายอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อปลุก “จิตวิญญาณนักสู้ที่ลุก
โชน” ในหมู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของญี่ปุ่นและประเทศต่างๆ เพื่อให้สร้างกิจการที่ยิ่งใหญ่
ระดับโลก  

 

   คุณพร้อมจะจุดไฟในตัว และปลุกจิตวิญญาณนักสู้ให้ลุกโชนกันรึยัง!!!!  
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Website LA : 
http://la.pim.ac.th 

Facebook Fan Page :  
www.facebook.com/pim.LiberalArts 

ติดตามข่าวสาร ...  
คณะศลิปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภวัิฒน์ 

E-mail : liberal_arts@pim.ac.th 
Telephone : 02-832-0344 

Hashtag : #TeamPIMLA 


