
การปรับตวัเพือ่คุณภาพชีวติ   
และคุณภาพงาน  

โดย ...  ภราดาบัญชา แสงหิรัญ 

สัมมนาเจ้าหน้าที ่ประจําปีการศึกษา 2549 

ณ John XXIII Conference Center , Au Bang Na 

วันเสาร์ที ่26 สิงหาคม 2549  

เวลา 09.30-10.30 น. 
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ความคาดหวงัของสถาบัน 

  เป็นกลไกในการพฒันา 

  ให้ทราบนโยบายและแนวปฏิบัติ 

  เพือ่นําไปปฏิบัติ 
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องค์ประกอบในการวางแผน 

 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ   
ฉบับที ่10 

 แผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา       
ฉบับที ่10 

 แผนพฒันามหาวทิยาลยัอสัสัมชัญ 
(พ.ศ.2550-2554) 
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ยุทธศาสตร์ในการขบัเคลือ่นของการพฒันา 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการเรียนการสอน 

2. ยุทธศาสตร์ด้านวจิยั/วชิาการ 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการสังคม 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 

5. ยุทธศาสตร์ด้านงานสนับสนุนการเรียนการสอน 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากร 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบุคลากร 
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มาตรการในการดาํเนินงาน 
1. ปฏิรูปโครงสร้างและระบบบริหารจัดการ 

2. พฒันาคุณภาพมาตรฐานหน่วยงานสู่ระดบัชาติ/สากล 

รวมทั้งพฒันากลไกและกระบวนการจัดการด้านคุณภาพ 

3. ปฏิรูปกระบวนการการทาํงาน (กลไก ขั้นตอนเอกสาร...) 

4. พฒันาบุคลากรของหน่วยงาน 

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดการ 
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กรอบแนวคดิของการพฒันา 
1. จุดมุ่งหมาย : มุ่งพฒันาไปสู่สังคมทีม่ีความสุข

อย่างยัง่ยนื 

2. แนวคดิพืน้ฐาน :  

- ยดึคนเป็นศนูยก์ลางของการพฒันา 

- ยดึหลกัปรัชญาของ "เศรษฐกิจพอเพียง"  

เป็นปรัชญานาํทางในการบริหารและพฒันา 

(มีต่อ) 
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กรอบแนวคดิของการพฒันา 
3. โดยหลกัการ : 

- มุ่งพฒันาสู่หน่วยงานท่ีเขม็แขง็และมีคุณภาพ 

- ใหค้นเป็นศนูยก์ลางในการพฒันาและยดึหลกั                   

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- ใหค้วามสาํคญักบัการสร้างกระบวนการการมี

 ส่วนร่วมของบุคลากร และ 

-ใหค้วามสาํคญักบัการสร้างภมิูคุม้กนัและสร้าง

 มูลค่าเพ่ิมเป็นทุนท่ีสาํคญัของหน่วยงาน 

                   
(มีต่อ) 
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กรอบแนวคดิของการพฒันา 
4.  โดยวธีิการ : 

- ดาํเนินการติดตามประเมินผลแผนพฒันาของ     

หน่วยงานฉบบัก่อน 

- จดัประชุมระดมความคิดของบุคลากรใน        

หน่วยงาน 

- จดัทาํยทุธศาสตร์การพฒันา 

- นาํเสนอผูบ้งัคบับญัชาเพ่ือขอความคิดเห็นเพ่ือ  

    พฒันายทุธศาสตร์ 
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จุดมุ่งหมายของมหาวทิยาลยัอสัสัมชัญ 

1. ความเป็นเลศิทางวชิาการ 

 ความกา้วหนา้ทางวชิาการ 
 การสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 
 การเขา้ถึงองคค์วามรู้ 
 และการนาํความรู้ ไปใช ้
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พนัธะกจิของ AU 

 การเรียนการสอน 

 งานวจิยั 

 การบริการสังคม 

 การส่งเสริมงานศิลปวฒันธรรมไทย 
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ช่วงเวลาในการพฒันาของ AU 

1. ช่วงที ่1 : Stabilization (2003-2007) 

2. ช่วงที ่2 : Raise the bar of quality 

(2008-2012) 

3. ช่วงที ่3 : Attain Excellence       

(2013-2020) 
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ทศิทางและเป้าหมายของการพฒันา 

ในช่วงแรกของการพฒันา  

"วางรากฐานทีม่ัน่คงเพือ่ไปสู่เป้าหมาย..." 
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ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน 

1. ด้านการเรียนการสอน 

2. ด้านงานวจิยั/วชิาการ 

3. ด้านบริการผู้รับผลประโยชน์ (stakeholders) 

4. ด้านทรัพยากร 

5. ด้านบริการสนับสนุนการเรียนการสอน 

6. ด้านการบริหารบุคลากร 
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หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน 

1. การวางแผนและกระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

- ความสูญเปล่า (คน ส่ิงของ...) 

2. พฒันายุทธศาสตร์การวางแผน 

3. สร้างวฒันธรรมการบริการทีเ่ป็นเลศิ 

- สร้างเอกลกัษณ์ ค่านิยม วฒันธรรมของหน่วยงาน 

4. เน้นการพฒันาบุคลากร เพือ่การปฏบัิตงิานที่ดกีว่า 

5. สร้างบรรยากาศที่ทาํให้บุคลากรเห็นคุณค่าของงาน 
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เนือ้หาของการบรรยาย 
มอียู่ 3 ประเดน็ 

1.  การปรับตวั        ตวัแปรหลกั 

2.  คุณภาพงาน 

              ตวัแปรตาม 

3.  คุณภาพชีวติ  
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การปรับตวั 

1. เป็นหลกัเกณฑ์ของส่ิงทีม่ีชีวติ 

2. การปรับตวัเกดิจากการเปลีย่นแปลง

ภายนอกทีม่ผีลกระทบต่อองค์กร / 

หน่วยงาน / บุคคล 
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คุณภาพของงาน 
1. คาํจาํกดัความของ "งานทีม่ีคุณภาพ" คอือย่างไร ? 

-  งานบางอยา่งเรียบง่าย บางอยา่งสลบัซบัซอ้น 

- พิจารณาขั้นตอนแต่ละขั้นตอนของกระบวนการทาํงาน 

2. การมอบหมายงานต้องชัดเจน 

-  ใหท้าํอะไร 

-  หวงัผลอยา่งไร ใหผ้ลงานออกมาในลกัษณะใด 

-  มีกลไกในการประเมินหรือไม่ 

3. ใครเป็นผู้ประเมนิงาน? 
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การปรับตวัเพือ่คุณภาพของงาน 
1.  ปรับตัวเองให้เข้ากบังาน 

- ปริมาณ 

- คุณภาพ 

- ลกัษณะของงาน 

2. ปรับตัวเองให้เข้ากบัคน 

- เขา้กบัทุกคนได ้

- เอาใจเขามาใส่ใจเรา 
(มต่ีอ) 
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การปรับตวัเพือ่คุณภาพของงาน 
3. ปรับตัวเองทางด้านความสามารถในการทาํงาน 

- เปิดความตอ้งการใหม่ 

- รับตาํแหน่งหนา้ท่ีการงานใหม่ 

- มีอุปกรณ์ใหม่ ๆ  

4. ปรับตัวให้เข้ากบัอาคารสถานที ่

5. ปรับตัวเองทางด้านการเรียนรู้ 
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การปรับตวัเพือ่คุณภาพชีวติ 

 ในชีวติของคน ความต้องการบางอย่างมาก่อน 

ความต้องการอืน่ ๆ  

     -  ความตอ้งการพื้นฐาน (ปัจจยั 4) 

 การปรับตวัเพือ่สร้างความสมดุลย์ในชีวติ 

 ดูความต้องการของบุคคลเพือ่คุณภาพชีวติ 
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การปรับตวัเพือ่คุณภาพชีวติ 

Maslow's Hierarchy of Needs 

Physiological 

Safety 

Social 

Esteem 

Self 
Actualization 
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การปรับตวัมหีลายระดบั 

1.  ระดบับุคคล 

2.  ระดบัทมีงาน 

3.  ระดบัหน่วยงาน และ 

4.  ระดบัสถาบัน 
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ปรับความสามารถในเร่ืองต่อไปนี ้
1. ความสามารถในหน้าทีก่ารงาน 

-  มีความยดืหยุน่ต่อการเปล่ียนแปลง 

-  รู้จกับริการลกูคา้ 

-  มีความคิดริเร่ิมและสร้างสรรคแ์ละพร้อมท่ีจะ

เปิดรับการเปล่ียนแปลงท่ีดีกวา่ 

2. มีความรู้ความสามารถพอที่จะวเิคราะห์ 

สังเคราะห์ ตคีวามและแก้ปัญหาในงาน 
(มต่ีอ) 
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ปรับความสามารถในเร่ืองต่อไปนี ้
3. มีระเบียบในการทาํงาน 

- มีมาตรฐานและคุณภาพในการทาํงานสูง 

- มีบรรยากาศของสาํนกังานท่ีมีระเบียบ 

- สามารถตอบรับต่อความตอ้งการท่ีเร่งรัด เร่งรีบ 

- มีความแม่นยาํ .... และตรงต่อการนดัหมาย 

(มต่ีอ) 
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4. ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 

-  ใหค้วามร่วมมือกบัเพื่อนร่วมงานและลกูคา้โดย

การแสดงออกดว้ยความเคารพ และความเห็นอก

เห็นใจ 

- แกปั้ญหาอยา่งมีไหวพริบ เขา้ใจความแตกต่าง

ของบุคคลอนัเกิดจากวฒันธรรมและเช้ือชาติ 

- มีบรรยากาศของการเปิดใจและจริงใจต่อกนั 

ปรับความสามารถในเร่ืองต่อไปนี ้

(มต่ีอ) 



26 

5. การตดัสินใจ 

- มีการตดัสินท่ีดีต่อการแกปั้ญหา 

- มีความเขา้ใจในนโยบาย กฎระเบียบและ

กระบวนการต่าง ๆ ในหนา้ท่ีการงาน 

- รู้จกัวธีิหาขอ้มูล การหาขอ้สรุป เขา้ใจความเร่งด่วน 

ความสาํคญัของงาน 

ปรับความสามารถในเร่ืองต่อไปนี ้

(มต่ีอ) 
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ปรับความสามารถในเร่ืองต่อไปนี ้
6. ความรอบรู้ขององค์กรโดยรวม 

- มีจิตสาํนึกและรู้วา่ตนเป็นส่วนไหนขององคก์ร 

- รู้ถึงนโยบาย กฎเกณฑ ์และกระบวนการต่าง ๆ 

ของสถาบนัและช่วยคนอ่ืนได ้

(มต่ีอ) 
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7. ความไว้ใจในตนเอง 

- มีอิสระและไวใ้จตนเอง เม่ือตอ้งมีการตดัสินใจ

อยา่งฉบัพลนั 

- มีความน่าเช่ือถือ มีความเป็นมืออาชีพ แมจ้ะ ตอ้ง

เผชิญต่อสถานการณ์บางอยา่ง 

ปรับความสามารถในเร่ืองต่อไปนี ้
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สมรรถนะของตนเอง 
1. ทกัษะ (skills) 

2. ความรู้ (knowledge) 

3. คุณลกัษณะส่วนบุคคล (personal qualities) และ 

4. ความประพฤต ิ(behaviors) 

 องคป์ระกอบ 4 ประการน้ี เป็นส่วนหน่ึงของการ

ทาํงานเป็นทีมและทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 สามารถบอกถึงผลงาน ความกา้วหนา้ จุดอ่อน    

จุดแขง็ ของตนเอง และของทีมเพ่ือการพฒันา 
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ส่ิงทีทุ่กคนต้องรู้ 
1. ควรรู้มาตรฐานของการทาํงานทีด่เีลศิ 

2. ความประพฤตทิี่ตนต้องปฏิบัติ และจาํเป็นต่อการ

ทาํงานให้สําเร็จอย่างด ี

3. ต้องมีการประเมนิเฉพาะบุคคล เพือ่หาทางพฒันา

ตนเองในวชิาชีพและความประพฤติ 

4. หาเคร่ืองมือในการพฒันาทกัษะ 
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กระบวนการต่อเน่ือง 

ทีต้่องทาํตลอดชีวติของการทาํงาน : 
1. การฝึกงาน 

2. การ Coach ในงาน 

3. การให้ข้อสังเกต (feedback) เพือ่การ

เรียนรู้และการสร้างประสบการณ์ต่าง ๆ 

ในชีวติ 
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สรุปการปรับตวัเพือ่คุณภาพชีวติ 

1.  ปรับความรู้ 

2.  ปรับลกัษณะนิสัย 

3.  ปรับความสัมพนัธ์ 
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ทรัพยากร 

บุคลากร 

ส่ิงแวดล้อมภายใน 

อุปกรณ์ต่าง ๆ 

กระบวนโลกานุวฒัน์ ความก้าวหน้า                
ทางเทคโนโลย ี

การเปลีย่นแปลงต่าง ๆ 

หน่วยงานหรือสถาบัน 

ผลกระทบจาก 
ภายนอก 

การแข่งขนั 

 การปรับระหว่างของภายในกบัภายนอก 
 การปรับระหว่างส่ิงแวดล้อมภายใน 

ส่ิงแวดล้อมภายนอก 
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