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๑. หลักการและเหตุผล 

          ในการบริหารการพัฒนาประเทศมีหลากหลายปัจจัยที่ต้องขับเคลื่อนและด าเนินการร่วมกัน 
ทั้งนี้ปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ ปัจจัยด้านการศึกษา ซึ่งถือได้ว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างพลังใน
การพัฒนา ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่จะถึงประเทศไทยจะเปิดประเทศเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่าง
สมบูรณ์ ท าให้ประเทศไทยต้องมีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง จึง
จ าเป็นต้องค านึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบริหาร
องค์กรที่จะต้องพิจารณาให้เกิดความเข้าใจ อาทิ นโยบายขององค์กร สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการบริหารที่เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ดังนั้นในการบริหารงาน
จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนมุมมอง โดยการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอันจะ
น าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมขององค์กร เพ่ือให้องค์กรสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ผู้บริหารใน
องค์กรยุคใหม่นั้น จ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์อยู่ตลอดเวลา เพ่ือสามารถบริหารงาน
ในองค์กรที่มีสภาวะที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีแนวคิด วิธีการบริหารที่ทันสมัย 
รอบรู้ทันเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมทางการบริหาร สามารถวางแผนวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจที่จะด าเนินงาน
อย่างมุ่งมั่น เพ่ือเตรียมพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้บริหารที่มีผลงานปฏิบัติงานที่เป็นเลิศได้ในอนาคต  

             ดังนั้น สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งมีพันธกิจที่ส าคัญในการ
พัฒนาศักยภาพด้านภาษาให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย นิสิต และบุคคลทั่วไป  จึงได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของผู้บริหารส่วนงานทุกระดับชั้น อันเป็นบุคลากรหลักที่ส าคัญในการเป็นผู้น าในการบริหาร
และการพัฒนาองค์กรไปสู่การบรรลุสัมฤทธิ์ผลตามภารกิจ อันเป็นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ การเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะทางการบริหารองค์กร ที่เอ้ืออ านวยต่อการบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัย จึงได้
ริเริ่มโครงการวุฒิบัตร “ผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงในประชาคมอาเซียน” (MCU Leader for 
Change in ASEAN Community) ส าหรับผู้บริหารทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยขึ้น เพ่ือเปิดโอกาส
ให้ผู้บริหารทุกระดับได้เข้ารับการศึกษาอบรมจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งมี
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการเตรียมตัวให้พร้อมกับการ
เข้าเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน อันจะท าให้มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในเชิงนโยบายและส่งผ่าน
นโยบายต่างๆได้  เพ่ือก้าวเข้าสู่ความเป็นนานาชาติและศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของ
ประชาคมอาเซียน 
  
๒. วัตถุประสงค์ 
               ๒.๑  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในความส าคัญของการเข้าเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน
แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 



 

           ๒.๒  เพ่ือให้ผู้บริหารได้น าหลักการที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กรในประชาคม
อาเซียนไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

             ๒.๓  เพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริหารสนับสนุนส่งเสริมนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็น
นานาชาติผ่านกิจกรรมอาเซียนศึกษา 

๓. องค์ประกอบของหลักสูตร  
         การด าเนินการฝึกอบรมจะประกอบด้วย การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การเรียนรู้จากเอกสาร 
การวิเคราะห์กรณีศึกษาและประยุกต์กรณีศึกษา การประชุมกลุ่ม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและการ
น าเสนอผลงาน และการศึกษาดูงาน ซึ่งมีองค์ประกอบของการอบรม ระยะเวลาอบรม ๔๐ ชั่วโมง 
ประกอบด้วย 

หัวข้อที่ ๑  ประวัติและพัฒนาการของประชาคมอาเซียน                            (๓ ชั่วโมง) 

หัวข้อที่ ๒  โครงสร้างและกระบวนการตัดสินใจในองค์การของอาเซียน           (๓ ชั่วโมง) 

หัวข้อที่ ๓  ภาวะผู้น ากับประชาคมอาเซียน                                            (๓ ชั่วโมง)  

หัวข้อที่ ๔  พหุวัฒนธรรมนิยมในอาเซียน                                              (๓ ชั่วโมง)  

หัวข้อที่ ๕  บทบาทและความร่วมมือทางการเมืองในประชาคมอาเซียน           (๓ ชั่วโมง)  

หัวข้อที่ ๖  บทบาทและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอาเซียน                      (๓ ชั่วโมง)  

หัวข้อที่ ๗  บทบาทและความร่วมมือทางวัฒนธรรมในอาเซียน                     (๓ ชั่วโมง)  

หัวข้อที่ ๘  บทบาทและความร่วมมือทางศาสนาในอาเซียน                         (๓ ชั่วโมง)  

หัวข้อที่ ๙  พระพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียน                                    (๓ ชั่วโมง)  

หัวข้อที่ ๑๐  กระบวนการสร้างสันติภาพในอาเซียน                                 (๓ ชั่วโมง). 

หัวข้อที่ ๑๑  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับผู้บริหาร                          (๖ ชั่วโมง) 

หัวข้อที่ ๑๒  การศึกษาดูงานภายในประเทศ                                          (๓ ชั่วโมง) 

          หัวข้อที่ ๑๓  สรุปและแนะแนว                                                          (๑ ชั่วโมง)  

 

    

 ๔. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม      
        ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
  ๔.๑  เป็นผู้บริหารระดับผู้อ านวยการกอง/ส่วน หัวหน้าภาควิชา หรือเทียบเท่าขึ้นไป         
  ๔.๒  เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา 
  

 
  

 

    



๕. ระยะเวลาการอบรม  
         อบรมทุกวันพุธ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (๗ สัปดาห์ หรือ ๔๐ ชั่วโมง และการศึกษาดูงานใน
ประเทศ ๑ วัน และดูงานประเทศสิงคโปร์ ๓ วัน) 
  
๖. วุฒิบัตรที่ได้รับ 
        ผู้เข้ารับการอบรมจะตอ้งเข้าฟังการบรรยายไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตรทั้งหมด จึงจะ 
ได้รับ วุฒิบัตรหลักสูตร “ผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงในประชาคมอาเซียน” (MCU Leader for  
Change in ASEAN Community)"   
  
๗. ค่าธรรมเนียม 
         - ไม่เสียค่าธรรมเนียมการอบรมใดๆท้ังสิ้น 
  
๙. การรับสมัคร  

- ก าหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
- สอบคัดเลือก วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
- ปฐมนิเทศหลักสูตร วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
- เปิดการอบรม วันพุธ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 
  
๙. หลักฐานในการสมัคร 
  ๙.๑ แบบฟอร์มใบสมัคร จ านวน ๑ ชุด 

  
๙.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวบุคลากร 
๙.๓ หนังสือรับรอง/หนังสืออนุญาต 

จ านวน  
จ านวน 

๑  
๑ 

ชุด 
ชุด 

  ๙.๔ รูปถ่าย ๑ นิ้ว  จ านวน  ๒ รูป 
 

  
๑๐. สถานที่รับสมัคร 
สถาบันภาษา ห้อง D ๔๐๐ ชั้น ๔ โซน D  อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ต าบลล าไทร  อ าเภอล าไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๙๘, ๐๙ ๒๓๓๐ ๔๓๐๔      
โทรสาร.๐๓๕ ๒๔๘ ๐๙๙ E-mail chai_sudaruk@hotmail.com 

 


