
ประชาคมอาเซียน 
กบั 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

สมัมนาเจ้าหน้าท่ีประจ าปีการศึกษา 2555 

วนัเสารท่ี์ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555 

ณ John XXIII Conference Center 

15.45 – 16.30 hrs 



1. “การปรบัแนวคิดของบคุลากรเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” 

  ดร. ชวลิต หม่ืนนุช 

2.    “ทิศทางของสายวิชาการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและ
ส่ิงท่ีต้องการได้รบัจากสายสนับสนุน” 

 ดร. สมพิศ ป. สตัยารกัษ์ 

3. “นโยบายของมหาวิทยาลยัอสัสมัชญัต่อประชาคมอาเซียน” 

 และ พิธีปิด 



“ถ้าอตัราการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ภายในองคก์ร 
เกิดขึน้ได้ช้าหรือน้อยกว่าอตัราการเปล่ียนแปลง
ภายนอก ย่อมหมายความว่า จดุจบขององคก์รได้
เร่ิมขึน้แล้ว” 

(CEO Jack Welch) 



โลกในศตวรรษท่ี 21 

ส่ิงท่ีผลกัดนัท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในโลกน้ีคือ..... 

1. การเปล่ียนแปลงอณุหภมิูโลก (Climate Change) 

2. การส่ือสารและการคมนาคม (IT, ICT) 

3. การเปล่ียนแปลงของประชาคมโลก (Demographics) 

ส่ิงเลก็ๆ น้อยๆ 

• การรกัษาส่ิงแวดล้อม (การสร้างดลุยข์องส่ิงแวดล้อม) 

-   แผน่ดินไหว ซึนามิ พาย ุน ้าท่าม ฯลฯ 

• การก่อการร้าย 



10 ประเทศท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ท่ีสดุในโลก 

ปี 2011       ปี 2032 
1.  สหรฐัอเมริกา 6. องักฤษ 1.  จีน 8. องักฤษ 
2.   จีน 7. บราซิล 2. สหรฐัอเมริกา 9. ฝรัง่เศส 
3.   ญ่ีปุ่ น 8. อิตาลี 3. อินเดีย 10. เมก็ซิโก 
4.   เยอรมนั 9. อินเดีย 4. ญ่ีปุ่ น 11. อิตาลี 
5. ฝรัง่เศส 10.   รสัเซีย 5. บราซิล 12. เตอกีร ์

  6. รสัเซีย 13. เกาหลี 
  7. เยอรมนั Source: Goldman Sachs 



โอกาส 
1.  เป็นศนูยก์ลางทางภมิูศาสตร ์
2.  ศกัยภาพของคนไทย 
3.  มีเศรษฐกิจดี 
4.  มีทรพัยากรท่ีดี 
5.  มีองคป์ระมขุท่ีดี 



ส่ิงท่ีท้าทาย 

 1. รฐัธรรมนูญ 

2.  การศึกษา 

3. น ้าท่วม 

4. ยาเสพยติ์ด 

5. ความยากจน ฯลฯ 



ส่ิงท่ีเราต้องเตรียมความพร้อม 

• การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 
• กระแสบรูพาภิวฒัน์ 
• กระแสโลกาภิวตัน์ 



วฒันธรรมคืออะไร? 

 ความเช่ือถือ วิถีทางชีวิต (การใช้ชีวิตประจ าวนั) ศิลปะและ
ประเพณีต่างๆ ท่ีชนในชาติยอมรบั และน าไปปฏิบติั 

ตวัอย่างเช่น: การแต่งกาย เคร่ืองนุ่งห่ม 

ภาษา อากปักิริยา 

ความเป็นอยู่ (การกิน ท่ีอยู่อาศยั) 

ศิลปะ 

ศาสนา  



วิสยัทศัน์ของ AU 

• ส่วนหน่ึงของวิสยัทศัน์ของมหาวิทยาลยัมีเขียนไว้ว่า... 
   

 “การเป็นสงัคมนานาชาติของผูท้รงปัญญาและความรู,้...” 
   

 “an international community of scholars,... ” 
 



เหลียวหลงั มองย้อนอดีต 

1. พิจารณาดกูารท างานในอดีต 

2. ดรูะบบการท างาน 

3. มีการเปล่ียนแปลงในด้านใดบา้ง  



1. มีลกัษณะนิสยั/ ความรูพ้ืน้ฐานท่ี AU ต้องการ 

• ขยนั 

• ท างานรว่มกบัคนอ่ืนได้อย่างดี 

• มีบคุลิกภาพดี  

2. รู้จกัการใช้ภาษาองักฤษขัน้พืน้ฐาน 

3. รู้จกัการใช้คอมพิวเตอรใ์นงานท่ีท า 

 

การรับบุคลากรเข้าท างาน 



ส่ิงท่ีมหาวิทยาลยัต้องการจากพวกเรา 
1. มีทกัษะในการท างานเป็นระบบ/ มีคณุภาพ  

2. การรู้จกัแก้ปัญหา 

3. ความสามารถในการให้บริการตามมาตรฐานสากล 

4. รูจ้กัพฒันาทกัษะและงานตามความเปล่ียนแปลง 

5. พฒันาระบบข้อมูลเพื่อน ามาใช้งาน 



1. รู้จกัสรรหาคนท่ีเหมาะสม 

2. ดคูวามคุ้มค่าของหน่วยงาน 

3. มีการประเมินคน โดยดท่ีูผลงาน 

4. มีการหมุนเวียนสบัเปล่ียนหน้าท่ีงาน 

5. มีการพฒันาคน และพฒันางานตามความเหมาะสม 

6. พฒันาระบบข้อมูล 

นโยบายของหน่วยงาน 



ส่ิงท่ีต้องน าไปปฏิบติั 
1. ความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียน 

-    สร้างจติส านึก ความเข้าใจ... 

2. รู้จักบทบาทของหน่วยงานและบทบาทของตนเองในเร่ืองของประชาคมอาเซียนของไทย 

3. ปรับรูปแบบของการท างานให้เหมาะกับศตวรรษที่ 21 

• การใช้ IT อย่างเหมาะสม (ไม่ใช่เน้นที่จ านวนคนในหน่วยงาน เน้นที่ผู้รับบริการ) 

• รู้จักท างานแบบร่วมมือประสานงานทัง้ภายในและภายนอก 

• รู้ขีดความสามารถของตนเองและของหน่วยงาน (สามารถบอกได้ว่า งานชิน้หน่ึงใช้
เวลานานเท่าใด) 

• สร้างความคิดริเร่ิมจากหน่วยงาน (สามารถเสนอการเปล่ียนแปลง หลังจากได้ศกึษา
มาอย่างดี) 

4. สร้างระบบข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการภายใน  

 ภายนอก และการพัฒนาหน่วยงานของตนเอง 



นโยบาย 

“สร้างความพร้อม และความเข้มแขง็ของ
บคุลากร เพ่ิมขีดความสามารถและ
สมรรถนะในการท างาน ทกัษะในชีวิต 
และสรา้งลกัษณะนิสยั เหมาะสมกบัโลก
ในศตวรรษท่ี 21” 



Conclusion 

 “A simple flame passed hand to hand, not by 

the fastest or the strongest. But by people 

whose greatest gift is what they give of 

themselves. Because, it’s not just what you 

do for the record books, it’s what you do for 

others.” 

(The Vision of the Olympic Torch Relay,  

 Singapore 2010 Youth Olympic Games) 




