
AU ในทศวรรษหน้า (2009 – 2019): 
จากความมุ่งมัน่สู่ความยัง่ยืน 

และจากความเข้าใจสู่การปฏิบติั 
โดย 

ภราดาบญัชา แสงหิรญั 

การสมัมนาเจ้าหน้าท่ีประจ าปี 2554 
ศนูยส์มัมนายอหน์ 23 

วิทยาเขตสวุรรณภมิู 

6 สิงหาคม 2554 



1.  การเปิดอาคาร 2 หลงั 

2.  การเปิด Studio 

3.  การจดันิทรรศการทางวิชาการ 

 7 ธนัวาคม 2553 

 29 มีนาคม 2554 



ปีการศึกษา 2554 

1.  รฐับาลไทย (สมยันายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เป็นนายกฯ)                
ได้ประกาศให้ปี 2554 เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติแด่
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัฯ รชัการปัจจบุนั 

2.  กระทรวงศึกษาธิการถวายพระราช
สมญัญา “พระผูท้รงเป็นครแูห่ง
แผน่ดิน” 



AU ได้ก าหนดให้ปีการศึกษา 2554 เป็นปีแห่ง
การเฉลิมฉลองโดยเร่ิมจาก ... 



http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.globalwarming-prevention.com/userfiles/image/Untitled-1.png&imgrefurl=http://www.worldmostamazingthings.com/2010/03/help-stop-global-warming-we-can-stop.html&usg=__uM809RmijzwFkfI1CQ9JV0hG5A4=&h=271&w=347&sz=138&hl=th&start=39&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=JISFrA8ljpIhnM:&tbnh=94&tbnw=120&prev=/search?q=stop+global+warming&start=20&um=1&hl=th&sa=N&biw=1007&bih=652&ndsp=20&tbm=isch&ei=upEuTrqlBc3trQf_-amoAw


สถาบนัการศึกษา (จดุเน้น) 
1.  คณุภาพของนักศึกษา 

2.  คณุภาพของอาจารย ์(บคุลากร) 

3.  คณุภาพของสถาบนั 

4.  คณุภาพด้านการบริหาร 



1.  คณุภาพชีวิตท่ีดีกว่า 

2.  สนัติสขุในสงัคม 

3.  คณุภาพของปัจเจกบคุคล 

4.  การเป็นพลเมืองท่ีดี 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://gotoknow.org/file/nuvall/6.jpg&imgrefurl=http://gotoknow.org/blog/my-foto/263883&usg=__jEOayVcWvEMGIF6M4VuDmy_rj_M=&h=810&w=543&sz=140&hl=th&start=59&zoom=1&itbs=1&tbnid=Ks6eEW1yNErs5M:&tbnh=144&tbnw=97&prev=/search?q=%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3&start=40&hl=th&sa=N&gbv=2&biw=1007&bih=652&ndsp=20&tbm=isch&ei=Hs4vTq3KCsHRrQfW2-28Cw


จดุเน้นของภมิูภาคเอเชีย – แปซิฟิก  

 ความเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 

1.  เศรษฐกิจ (AEC) 
2.  สงัคม – วฒันธรรม (ASCC) 

3.  การเมือง (APSC) 

 จะมีการจดันิทรรศการ 

 รบัรู ้/ เตรียมตวั ... 



โลกในศตวรรษท่ี 21 





• ก้าวต่อไปในทศวรรษหน้าของ AU 

• จากความมุ่งมัน่สู่ความยัง่ยืน 

• จากความเข้าใจสู่การปฏิบติั 
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ท าไมจึงต้องสร้างฝัน 







ส่ิงท่ีน ามาพิจารณาในการสรา้งฝัน 



Phase I : Stabilization (2008-2012) 

Phase II : Raise the Bar of Quality 

Phase III : Attain Excellence 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_tWcsnP09Wj8/S93k3vNQhHI/AAAAAAAAAoY/OZLgQgm98qg/s1600/004.jpg&imgrefurl=http://hs8jyx-strategy.blogspot.com/&usg=__mQZSZzUnyuXRK2itPE2aoOQ8zxU=&h=565&w=849&sz=23&hl=th&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=eHLdo0IA68wNHM:&tbnh=96&tbnw=145&prev=/search?q=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C&um=1&hl=th&sa=N&biw=1003&bih=622&ndsp=20&tbm=isch&ei=STktTqmiO5CHrAfAr5WyDQ


วิสยัทศัน์ 
1. วิสยัทศัน์ของแต่ละบคุคล 

2. วิสยัทศัน์ของหน่วยงาน 

3. วิสยัทศัน์ของ AU 



• อีก 10 ปี ข้างหน้าอยากเหน็ AU 
เป็นอย่างไร ? 

• อีก 10 ปี ข้างหน้าอยากเหน็หน่วยงาน
ของตนมีรปูรา่งอย่างไร ? 

 กิจกรรมของหน่วยงานจะเป็นตวัผลกัดนัให้วิสยัทศัน์
พนัธะกิจของ AU เป็นจริง 



ผลลพัธข์องการสมัมนาในวนัน้ี 



การเตรียมตวั 
 ได้มีการจดัอบรมให้กบัหวัหน้า

ของหน่วยงานต่างๆ ในการ
จดัท ายทุธศาสตรก์ารวางแผน 
การท าแผนงาน เพ่ือให้
หน่วยงานบรรลวุตัถปุระสงคท่ี์
ได้วางไว้ 



กระบวนการการสร้างฝัน 



• ให้ด าเนินการตามระบบการประเมินคณุภาพ (QA) 

- กิจกรรมท่ีท าเสริมตวับง่ช้ีตวัใด 
- กลุ่มประชากรท่ีได้รบัผลจากกิจกรรมมีใครบา้ง 

- ระยะเวลาในการด าเนินงาน - ค่าใช้จ่าย 
- ผูร้บัผิดชอบ 
 - ตวับง่ช้ีความส าเรจ็ของกิจกรรมอยู่ท่ีไหน และอยู่ในระดบัใด? 
  - การประเมินผลการด าเนินงาน ใครรบัผิดชอบ ประเมินเม่ือไร 
ประเมินแล้วเอาไปท าอะไรต่อไป 

- เกบ็หลกัฐานข้อมูลอะไร 
- ฯลฯ 



มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

สรุป จ านวนบุคลากรประเภทเจ้าหน้าที่ แยกตามอายุของ
บุคลากร 

ส าดับที่ ช่วงอายุของบุคลากร (ปี) จ านวน (คน) 
1 20 - 25 39 

2 26 - 30 142 

3 31 - 35 123 

4 36 - 40 131 

5 41 - 45 82 

6 46 - 50 55 

7 51 - 55 23 

8  56 ข้ึนไป 19 

                  รวม 614 



ระดบัการเจริญเติบโตของบคุลากร 

4. ช่วยให้เข้ารบัหน้าท่ีสงูขึน้ – อทิุศตน 
เพื่อตนและเพ่ือองคก์าร 

5. ช่วยให้คนอ่ืน สามารถรบัหน้าท่ีสงูขึน้ได้ 

2. เหมาะสมกบังาน 

3. ช่วยให้เขาผลิตคนอ่ืนขึน้มาแทน - 
แต่ขาดความเป็นผูน้ า 

1. นิดหน่อยอย่างช้าเกือบมอง
ไม่เหน็ 

6. ท าให้เขาสามารถรบังานอะไรกไ็ด้ 



• ต้องกล้าคิดตดัสินใจในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัผลงานท่ีย า่แย่ 
(poor performance) ว่าจะต้องมีมาตรการอย่างไร? 

1. จะฝึกอบรม 

2. โยกย้าย 

3. ย้ายออกจากองคก์ร 



การจดัฝึกอบรมของ AU 
1. การฝึกอบรมทางด้านงานท่ีท าอยู่... 

- การเป็นหวัหน้างาน 
- การท างานเป็นทีม 

2. การฝึกอบรมเพ่ือสร้างความตระหนัก จิตส านึก  

ความมุ่งมัน่ ... เพ่ือสร้างลกัษณะนิสยั 

- จิตตารมณ์ของ นักบญุ หลยุส ์มารี เดอ มงฟอรต์ 
- เศรษฐกิจพอเพียง 

- การจดัท ายทุธศาสตรแ์ละการวางแผน 



ค่าสมัประสิทธ์ิการส่งผลของระบบการบริหารทรพัยากรมนุษย ์
• ทุนมนุษยท่ี์สมควรจะมีการลงทุน 

1. การพฒันาผู้บริหาร ( .91) 
2. การพฒันาองคก์าร ( .90) 

3. การสร้างความผกูพนักบัองคก์าร ( .88) 

4. การสรรหาและคดัเลือก 
การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
การจดัการความรู้ 

5. การวางแผนก าลงัคน 
การประเมินค่า 

(จากการวิจยั ของ อ.ดร.เลิศชยั สธุรรมานนท ์2554) 

( .85) 

( .86) 



ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 

1. ภาษา วฒันธรรม IT 

2. ขีดความสามารถในการแข่งขนั 

3. ระยะเวลาในการปรบัตวัเข้าสู่
นวตักรรมใหม่ 
 

 



ความสามารถในการแข่งขนั 

1. ต้องรู้ ภาษาต่างประเทศ ท่ีใช้งานได้ 

2. ต้องรู้ IT เพื่อใช้งานขัน้พืน้ฐาน 

3. การ ปรบัตวั และ หน่วยงาน ให้เข้ากบั
การเปล่ียนแปลง 



1. น าแผนไปปฏิบติั 

2. มีตวัผลกัดนั (Driver) กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผน 

3. ต้องมีการเปล่ียนพฤติกรรม ... 

 -  ส่วนตวั 

 -  และของหน่วยงาน 

อย่าคาดหวงั  ในองคก์ร   
  ถ้ายงัคงลกัษณะนิสยัเดิมของบคุลากร 



• “สร้างคนให้มีปัญญา คือ การพฒันาขัน้สงูสดุ” 

•“เรียนด้วยตนเอง ค้นคว้าด้วยหวัใจ” 


