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มา ณ ที่นี้
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พฤษภาคม 2558
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
ในการดาเนินงานขององค์กรใด ๆ ก็ตามย่อมต้องมีการกาหนดทิศทางหรือเป้าหมายในการดาเนินการ
รวมทั้งแผนงานที่จะปฏิบัติการเพื่อให้เป็น ไปตามทิศทาง หรือเป้าหมายในการดาเนินงานขององค์กรนั้น ๆ
แม้แต่รัฐบาลเองก่อนที่จะเข้ามาบริหารงานประเทศยังต้องมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เพื่อเป็นการแจ้งให้
รั ฐ สภาทราบว่า รั ฐ บาลชุ ด นี้ มี ทิ ศ ทางหรื อ เป้ าหมายในการบริห ารงานของประเทศอย่ างไร และก่ อ นสิ้ น
งบประมาณประจาปีในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปีรัฐบาลจะต้องเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีให้
รัฐสภาพิจารณาอนุมัติ พ.ร.บ. งบประมาณประจาปี คือสิ่ งที่จะบอกให้ประชาชนทราบว่าในนี้หน้ารัฐบาลจะ
จัดทาอะไรบ้างและใช้งบประมาณมากน้อยเพียงใด ปัจจุบันนี้องค์กรแรงงานทุกระดับต่างนิยามจัดทาเป็น
นโยบายและแผนงานขององค์กรเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานขององค์กรและดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ให้แก่สมาชิกกันเป็นประจาอยู่แล้ว
คาว่า “นโยบำย” ตามพจนานุกรมฉบับราช บัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ความว่า “หลักและวิธีปฏิบัติ
ซึ่งจะถือเป็นแนวดำเนินกำร”
หากจะพูดให้ เข้าใจได้ง่ายขึ้น นโยบำย หมายถึง “ทิศ ทำงหรือเป้ำหมำยในกำรดำเนิน งำนของ
องค์กรซึ่งจะนำไปสู่ควำมสำเร็จในกำรบริหำรงำนขององค์กร”
แผนงำน คาว่าแผนงานไม่มีบั ญญั ติไว้ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณ ฑิตยสถาน พ.ศ.2525 แต่มีคา
ใกล้เคียง คือ คาว่า “แผนกำร” ซึ่งเป็นคานามหมายความว่า “แผนตำมที่กำหนดไว้”
คาว่า “แผนงำน” หากแปลความหมายโดยใช้ ควบคู่กั นค าว่านโยบายและแผนงาน จึงหมายถึ ง
“แนวทำงหรือวิธีกำรทำงำนเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตำมนโยบำยที่กำหนดไว้”
ดังนั้น คาว่า “นโยบำยและกำรวำงแผนอย่ำงมีประสิทธิภำพ” จึงหมายความว่า “การกาหนด
ทิศทางหรือเป้าหมาย ในการดาเนินงานขององค์กรซึ่งจะนาไปสู่ความสาเร็จในการบริหารขององค์กรและการ
จัดทาวิธีหรือแนวทางในการทางานเพื่อให้เกิดผลสาเร็จตามนโยบายที่กาหนดไว้”
กำรกำหนดนโยบำยขององค์กรมีขั้นตอน ดังนี้ คือ
1. กำรสำรวจข้อมูลขององค์กร ก่อนการกาหนดนโยบายขององค์กรผู้บริหารองค์กรต้องศึกษาและ
สารวจข้อมูลในด้านต่าง ๆ ขององค์กรเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของสมาชิกในองค์กรก่อนดังนี้
คือ
1.1 การร่วมกันสารวจปัญหาต่าง ๆ ขององค์กรเพื่อกาหนดเป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหา
1.2 ส ารวจความต้องการของสมาชิกในองค์กรว่าสมาชิกมีความต้องอย่างไรบ้ าง อะไรเป็ นความ
ต้องการหลักอะไรเป็นความต้องการรอง
1.3 จัดลาดับความสาคัญของปัญหาและความต้องการของสมาชิกในองค์กร
1.4 ศึกษาแนวทางในความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ขององค์กรและการดาเนินการตามความ
ต้องการของสมาชิกในองค์กร
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1.5
จัดลาดับความสาคัญในการสามารถแก้ไขปัญหา และความสามารถในการสนองตอบความ
ต้องการของสมาชิกและนาไปกาหนดเป็นนโยบายขององค์กร
1.6 กาหนดความต้องการในการพัฒนาองค์กรของผู้บริหารองค์กร และจัดลาดับความสาคัญความ
ต้องการดังกล่าวเพื่อเลือกไปเป็นโยบายขององค์กร (กาหนดในสิ่งที่ผู้บริหารองค์กรอยากทา)
2. กำรกำหนดนโยบำยขององค์กร
2.1 นาปัญหาต่าง ๆ ที่ได้สารวจและจัดลาดับความสาคัญตามข้อ 1. มาศึกษาความเป็นไปได้ในการ
แก้ ไขและด าเนิ น การโดยแบ่ งนโยบายออกเป็ น ประเภทต่ าง ๆ ตามที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น นโยบายต่ อ สมาชิ ก
นโยบายต่อนายจ้าง นโยบายต่อองค์กรแรงงานอื่น ๆ ฯลฯ
2.2 กาหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาและเพื่อพัฒนาองค์กรตามลาดับดังนี้ คือ
2.2.1 กาหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาขององค์กร
2.2.2 กาหนดนโยบายเพื่อสนองความต้องการของสมาชิก
2.2.3 กาหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาองค์กรตามความต้องการของผู้บริหารองค์กร
การกาหนดนโยบายตามล าดับ การแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของสมาชิกในองค์กรและ
ผู้บริหารองค์กรดังกล่าว คือ เป็นการกาหนดนโยบายที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อการบริ หารองค์กรเป็น
อย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการกาหนดนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของทุกท่านในองค์กร
3. กำรกำหนดนโยบำยต้องสอดคล้องกับควำมเป็นจริงขององค์กรและสังคม
ในการกาหนดนโยบายองค์กรนั้นบริหารองค์กรต้องกาหนดนโยบายให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของ
องค์กรและสังคมเป็ น สาคัญ ความเป็ นจริงขององค์กรหมายถึง สถานะทางการเงินขององค์กรความรู้และ
ความสามารถของบุ คคลากรในองค์กร สภาพสั งคมในปัจจุบัน เช่น ขณะนี้สั งคมของประเทศเป็ นระบอบ
ประชาธิปไตยการกาหนดนโยบายก็ต้องให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน ไม่ใช่กาหนดนโยบายเสมือนกับองค์กร
อยู่ในสมัยที่ประเทศเป็นเผด็จการ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็เป็นปัจจัยสาคัญอีกประการหนึ่งของการ
กาหนดนโยบาย เช่น การกาหนดนโยบายในการนาเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารองค์กร
4. นโยบำยที่กำหนดขึ้นต้องปฏิบัติได้จริง ผู้บริการองค์กรต้องกาหนดนโยบายที่สามารถปฏิบัติได้
จริงไม่ใช่นโยบายที่เกิดจากความต้องของสมาชิกและผู้บริหารองค์กรอย่างไม่มีขอบเขตจากัด หรือเป็นเรื่องที่
ใหญ่ เกิน ความสามารถของบุ คลากรในองค์กรจะกระทาได้ เช่น การกาหนดองค์กรของตนเองเป็นผู้ ก่อตั้ง
สถาบันการศึกษาของขบวนการแรงงาน การกาหนดนโยบายเพื่อก่อตั้งพรรคการเมืองโดยองค์ กรของตน เป็น
ต้น
กำรกำหนดวำงแผน เมื่อได้มีการกาหนดนโยบายขององค์กรแล้ว จะต้องทาการกาหนดแผนงานของ
องค์กรเพื่อเป็นแนวทางไปดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนดขึ้นมาการดาเนินงานตามนโยบายของ
องค์กรว่าจะประสบความสาเร็จโดยมีแนวทางในการกาหนดแผนงานดังนี้ คือ
1.แผนงานที่กาหนดขึ้นต้องสอดคล้องกับนโยบาย เนื่องจากหลายองค์กรเขียนแผนงานโดยไม่นาเอา
นโยบายมาเป็นตัวตั้งในการกาหนดแผนงาน หรือเอางานประจามาเขียนเป็นแผนงาน
2.ศึกษานโยบายที่กาหนดขึ้นมาอย่างลึกซึ้ง และนานโยบายแต่ละข้อมากาหนดให้กรรมการแต่ละฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องกาหนดเป็นแผนงานในฝ่ายนั้น
3.ควรทาการแยกแผนงานซึ่งต้องทาเป็นงานประจาตามหน้าที่ในฝ่ายออกจากแผนงานที่จัดทาขึ้นจาก
นโยบายอย่างชัดเจน
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4.ต้องไม่กาหนดแผนงานจากความต้องการทาของกรรมการในฝ่ายโดยที่แผนงานดังกล่าวไม่เกี่ยวข้อง
กับนโยบายที่กาหนดขึ้น
5. ต้องเป็นแผนงานที่สามารถปฏิบัติได้จริง โดยคานึงถึงความรู้ ความสามารถของบุคลากรในองค์กร
ปัจจัยสนับสนุนต่าง เช่น ฐานะทางการเงิน อุปกรณ์ในการดาเนินงานและสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ในองค์กร เช่น
ความร่วมมือของบุคลากรในองค์กร ข้อจากัดของท้องถิ่นต่าง ๆ
6. ควรทาการประชาพิจารณาแผนงานในระหว่างสมาชิก ในองค์กรว่าสมาชิกเห็นด้วย หรือไม่ หรือ
สมาชิกมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอย่างไร ก่อนประกาศใช้แผนงานอย่างเป็นทางการ
สาหรับในเรื่องประชาพิจารณ์ แผนงานนั้นผู้บริหารองค์กรควรตัดสินในอย่ารอบคอบเสียก่อน หาก
เห็นว่าบุคลากรไม่มีความพร้อมในการเข้าร่วมประชาพิจารณ์ก็ไม่จาเป็นต้องกระทาก็ได้
กำรดำเนินกำรให้กำรจัดทำนโยบำยและแผนงำนประสบควำมสำเร็จในกำรนำไปใช้จริง
ภายหลังการจัดทานโยบายและแผนงานแล้ว ผู้บริหารองค์กรต้องทานโยบายและแผนงานไปปฏิบัติให้
ได้อย่ างจริงจั ง เนื่ องจากมีองค์กรเป็ น จ านวนมากที่จัดท านโยบายและแผนงานแล้ วไม่ได้ นานโยบายและ
แผนงานไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ทั้ง ๆ ที่ได้เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นจานวนมากในการจัดสัมมนา
กาหนดนโยบายและแผนงานขึ้นมา ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่สานึกของผู้บิหารองค์กรที่จะต้องกระทาให้นโยบายและ
แผนงานได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจัง ด้วยวิธีการต่อไป
1.กาหนดวาระการประชุม เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบายและแผนงานในการประชุม
ประจาเดือนของผู้บริหารองค์กร
2.ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรต้องคอยติดตามและกระตุ้นให้กรรมการในฝ่ายได้เร่งรัดและปฏิบัติตาม
นโยบายและแผนงานของตนอย่างต่อเนื่อง
3.รายงานความคืบหน้าในการดาเนินงานตามนโยบายแลแผนงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้สมาชิกในองค์กร
ได้ทราบอย่างสม่าเสมอ
4.จัดประชุมเพื่อทบทวนการดาเนินงานตามนโยบายและแผนงาน ทุกสามเดือนหรือหกเดือน เพื่อ
รับทราบปัญหาอุปสรรคและความคืบหน้าในการดาเนินงานตามนโยบายและแผนงานของกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
รวมทั้งการทบทวนและแก้ไขแผนงานที่มีปัญหาและไม่สามารถดาเนินงานได้จริง
5. วางแผนในการดาเนินงานตามนโยบายและแผนงานของแต่ละฝ่ายเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 –
2 เดือน เพื่อให้มีเวลาดาเนินงานอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
6. ทาการประชาสัมพันธ์และกระตุ้น เตือนให้สมาชิกในองค์กรเข้าร่ วมกิจกรรมที่จัดขึ้นตามนโยบาย
และแผนงานอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
การกาหนดนโยบายและแผนงานขององค์กรต่าง ๆ นั้น เป็นภาระอื่นสาคัญของผู้บริหารองค์กรทุกคน
ที่จะต้องเข้าร่วมกันจัดทาและปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กาหนดไว้ เพื่อความเจริญก้าวหน้า
ขององค์กร มีนโยบายและแผนงานที่ดีเพียงอย่างเดียวไม่ใช่สิ่งสาคัญแต่ทาอย่างไรเพื่อให้สมาชิกภายในองค์กร
ให้ ความร่ว มมือสนั บ สนุ น และและเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น ตามนโยบายและแผนงานอย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง เพราะถ้ามีน โยบายและแผนงานที่ดีแต่ไม่ส ามารถปฏิบัติได้เนื่องจากไม่มีผู้ส นับสนุนและเข้าร่ว ม
กิจกรรมตามนโยบายและแผนงานกาหนดนโยบายละแผนงานขึ้นมาก็ถือว่าประสบความล้มเหลวเช่นกัน นี่คือ
ภารกิจที่นโยบายผู้บริหารองค์กรทุกคน
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ควำมหมำยของกลยุทธ์
วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์และคนอื่นๆ (2548 : 16-18) กล่าวว่าคาว่า “strategy” มาจาก “Strategos”
ในภาษากรีก ที่เกิดจากคาว่า “Stratos” ซึ่งหมายถึง “Army” หรือกองทัพ ผสมกับคาว่า “Agein” ซึ่ง
หมายถึง “Lead” หรือ “นาหน้า” จึงทาให้ นักวิชาการทางด้านการบริห ารตีความหมายว่า “Leading the
total organization ” หรือการน าทางให้องค์กรโดยรวม ซึ่งมีนัยทั้งเชิงจุดมุ่ง หมายและวิธีการว่า ต้องการ
อะไร ให้สาเร็จ และทาอย่างไร
แซมมวล พอล (Samuel Paul, 1983 : 57) ให้นิยามว่า กลยุทธ์ หมายถึง ชุดของทางเลือกระยะยาว
เกี่ยวกับ เป้ าประสงค์เชิงปฏิบั ติการและนโยบายรวมทั้งแผนปฏิบัติการของแผนงานของรัฐบาล ซึ่งองค์กร
ภาครัฐบาลกาหนดโดยคานึงถึงปั จจัยที่สาคัญ 2 ประการ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของแผนงานที่รัฐบาลกาหนดไว้
และสิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การด าเนิ น งานของแผน (Strategy is the set of long – term choices
about the operating goals policies and action plans of programmed. Two important factors
influence these choices. The objectives laid down by government of the programmed will
influence the strategy)
เซอร์โต และปีเตอร์ (Certo and Peter, 1991 : 17) ให้นิยามว่า กลยุทธ์ หมายถึง วิธีการดาเนินงาน
ที่มั่นใจได้ว่าจะนาไปสู่ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร(Strategy is defined as a course of action
aimed at ensuring that the origination will achieve its objectives)
ไรท์ และคณะ (Wright and Other, 1992 : 15) ให้คานิยามว่า กลยุทธ์ หมายถึง แผนของผู้บริหาร
ระดั บ สู ง ที่ จ ะน าไปสู่ ผ ลลั พ ธ์ ต่ า งๆที่ ส อดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ และเป้ า ประสงค์ ข ององค์ ก ร (Strategic-Top
management’s plans to attain outcomes consistent with the organization’s mission and
Goals)
แมรี โคลเธอร์ (Mary Coulter, 2005 : 5) กล่ าวว่า กลยุท ธ์คือ การตัด สิ น ใจและการกระทาไปสู่
เป้าหมายโดยตรงในการใช้ทรัพยากรและศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสและป้องกันภยันตรายต่างๆขององค์กร
ซี โกพิน าท และ จู ลี่ ไซซิล เลี ย โน (C.Gopinath and Julie Siciliano. 2005 : 7-8) ได้นาคานิยาม
เกี่ยวกับกลยุทธ์ของ เฮนรี มินซ์เบอร์ก ( Henry Mintzberg) ซึ่งเรียกว่า ” Five P’s” ดังนี้
กลยุทธ์หมายถึงแผน (Strategy as a plan)
กลยุทธ์หมายถึงวิธีการ (Strategy as a ploy)
กลยุทธ์หมายถึงรูปแบบ (Strategy as a pattern)
กลยุทธ์หมายถึงตาแหน่ง (Strategy as a position)
กลยุทธ์หมายถึงมุมมอง (Strategy as a perspective)
โรเบิร์ต เอ พิชชส์และ เดวิด เล (Robert A. Pitts and David Lei, 2006 : 8) ให้ความหมายกลยุทธ์
ว่าหมายถึงแนวความคิดแผนซึ่งสามารถสนับสนุนศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทให้บรรลุเป้าหมายได้ กล
ยุทธ์เป็นการออกแบบเพื่อช่วยให้บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขัน
สแตนลี่ ซี อับ ราฮัม (Stanley C.Abraham, 2006 : 7) สรุป ว่า กลยุท ธ์คื อ วิธีก ารที่ ท าให้ อ งค์ ก ร
แข่งขันได้อย่างแท้จริง(Strategy is how a company actually competes)
เฟรด อาร์ เดวิด (Fred R.David, 2007 : 13) ให้ความหมายกลยุทธ์ว่า เป็นวัตถุประสงค์ระยะยาวที่
จะทาให้ประสบความสาเร็จกลยุทธ์ทางธุรกิจหมายถึงการขยายตัวทางพื้นที่ การขยายสินค้าที่หลากหลาย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่วนแบ่งการตลาด หรือการเข้าร่วมกิจการ
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สรุป ได้ว่ากลยุ ท ธ์ห มายถึง การกาหนดวิธีการแนวทางปฏิ บั ติในการใช้ท รัพ ยากรขององค์ก รที่ ส ร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันและลดโอกาสความเสียเปรียบเพื่อใช้ในการดาเนินงานขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์
ควำมหมำยของกำรวำงแผนกลยุทธ์
กลยุทธ์เป็นการการมุ่งเน้นหรือผลักดันเพื่อให้องค์กรหรือกิจการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ วิธีการมุ่งเน้นหรือ
ผลักดันทาได้โดยการจัดสรรทรัพยากรลงไปในงานใดงานหนึ่งโดยหวังว่างานที่มุ่งเน้นนั้นจะนาพาองค์กรหรือ
กิจการไปสู่ความสาเร็จนั้นจะต้องมีการจัดทาแผนและการวางแผนกลยุทธ์ซึ่งมีนักวิชาการให้ความหมายไว้
ต่างๆ กันดังนี้
กู๊ดสเทน และ คณะ (Goodstein and others, 1993 : 4) กล่าวว่า การวางแผนกลยุทธ์( Strategic
Planning) เป็นการตอบคาถามพื้นฐานที่สาคัญ 3 ประการขององค์กร คือ องค์กรจะก้าวไปทางใดWhat are
you going?) สภาพแวดล้ อมขององค์กรมีอะไรบ้าง (What is the environment?) และองค์กรจะต้องท า
อย่างไรบ้างจึงจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้ (How do you get there?) และสรุปว่าการวางแผนกลยุทธ์คือ การ
จาลองการบริหารกลยุทธ์
พีช และ โรบินสัน (Pearce & Robinson, 1996 : 12) ให้ความหมายว่า การวางแผน กลยุทธ์ คือ
เซ็ตของการตัดสินใจและการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์เป็นแผน และการนาที่ออกแบบไว้ไปปฏิบัติให้เกิดบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
ไบคาส ซี ซันยาล (Bikas C. Sanyal, 1999) ได้ให้ความหมายการวางแผนกลยุทธ์ว่าเป็นกระบวนการ
ที่ต้องทาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นวงจร
เดวิด เอฟ อา (David F.R. 1999 : 5) ให้ ความหมายว่า แผนกลยุทธ์ห มายถึง วิถีทางเพื่อให้บรรลุ
วัต ถุป ระสงค์ ระยะยาว ( Long – term Objective ) กลยุท ธ์ทางธุรกิ จอาจรวมถึ งการขยายตั วทางพื้ น ที่
ภูมิศาสตร์ การกระจายสินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเจาะตลาด การตัดทอนรายจ่าย การร่วมลงทุน
และอื่นๆ
แบล็ ค และ พอร์ เตอร์ (Black & Poter, 2000 : 4) ให้ ค วามหมายว่ า การวางแผนกลยุ ท ธ์ ก็ คื อ
กระบวนการของการกาหนดทิศทางและวัตถุประสงค์ขององค์กร กาหนดแผนและการนาแผนไปปฏิบัติให้
เกิดผล
สแตนลี่ ซี อับ ราฮัม (Stanley C.Abraham, 2006 : 9) ให้ ความหมายว่าการวางแผนกลยุทธ์เป็ น
กระบวนการของบุคคลที่พัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างความสาเร็จให้เกิดขึ้นตามเป้าหมาย
อีรีกา โอลเซน (Erica Olsen, 2007 : 12) กล่าวว่า แผนกลยุทธ์คือ ตัวแบบแผนที่แสดงถึงหรืออธิบาย
ว่าทาอย่างไรที่จะนากลยุทธ์มาใช้กับบริษัทอย่างได้ผล
สรุปว่าการวางแผนกลยุทธ์ก็คือ กระบวนการของการกาหนดทิศทางและวัตถุประสงค์ขององค์กร กาหนดแผน
ทั้งในระยะสั้น กลาง และยาว และการนาแผนไปปฏิบัติให้เกิดผลซึ่งจัดทาเป็นเอกสารที่ระบุ วิสัยทัศน์ ภารกิจ
และกลยุทธ์ต่างๆ ในการดาเนินงานขององค์การหนึ่งๆ เป็นแผนระยะยาวที่บอกทิศทางการดาเนินงานของ
องค์การสาหรับใช้เป็นเครื่องมือในการประสานงานและกากับติดตามการดาเนินงานในส่วนต่างๆ ขององค์การ
ให้เป็นไปในทิศทางและจังหวะที่สอดคล้องกัน ซึ่งจัดทาขึ้นจากการวิเคราะห์สภาพการณ์ภายนอกและภายใน
องค์การเพื่อคาดคะเนแนวโน้มของสถานการณ์ และกาหนดทิศทางการดาเนินงานขององค์การให้สอดคล้องเห
มะสมกับแนวโน้มของสถานการณ์ดังกล่าว

8

SWOT Matrix หมำยถึง การนาปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสถาบัน ประกอบด้วย สภาพแวดล้อม
ภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกสถาบัน มาวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) โดยแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของแต่ละ ปัจจัยและนาผลการ
วิเคราะห์มานาเสนอทางเลือก ๔ แนวทาง คือ
 แนวทางเชิงรุก (SO)
 แนวทางสร้างพันธมิตร (ST)
 แนวทางพัฒนาภายใน (WO)
 แนวทางปรับเปลี่ยนภายใน (WT)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) หมำยถึง บุคคล/กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆ ภายนอกที่ อาจจะมี
ผลกระทบหรือได้รับผลกระทบจากการดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน ทั้งนี้ใน บริบทของ
สถาบัน คือ คณะรัฐมนตรี (มติที่ประชุม) กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา
(สกอ.) สานักงบประมาณ สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.) ศิษย์เก่า นายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต ชุมชนและ สังคม เป็น
ต้น ตัวชี้วัด (KPI : Key Performance Indicator) หมายถึง ดัชนี ้วั
ชี้ ดหรือหน่วยวัดความสาเร็จของ การ
ปฏิบัติงานที่ถูกกาหนดขึ้น ซึ่งสื่อถึงเป้าหมายในการดาเนินงานที่สาคัญ ทั้งนี้เพื่อสร้างความชัดเจนใน การ
กากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ โดยในบริบทของสถาบันได้ดาเนินการกาหนด ตัวชี้วัดลง
ไปในแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ เพื่อให้หน่วยงานดาเนินการโดยมีการลงนามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการร่วมกัน คารับรองการปฏิบัติราชการ หมายถึง การทาข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บริหารระดับสูง
ของ สถาบัน (อธิการบดี) กับผู้บริหารระดับคณะ/สานัก/ศูนย์/กอง/สานักงาน (คณบดี/ผู้อานวยการ) เพื่อเป็น
พันธสัญญาในการร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจของสถาบัน ให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนดมีไว้ตามคา รับ
รองฯ
วิสัยทัศน์คืออะไร
วิสัยทัศน์เป็นสิ่งที่มุ่งหวังจะให้มีหรือเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งผู้บริหารของหน่วยงานต้องเป็นผู้
กาหนด โดยทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วม โดยมุ่งตอบคาถามว่า เราต้องการเป็นอะไร
(What do we want to come )
วิสัยทัศน์หมายถึง เป้าหมายที่มีลักษณะกว้างๆ เป็นความต้องการในอนาคต โดยมิได้กาหนด
วิธีการไว้เป็นข้อความทั่วไป ซึ่งกาหนดทิศทางของภารกิจ เป็นความมุ่งหมายในสถานภาพที่เราจะไป
เป็น หรือเราไปอยู่ ณ วันหนึ่งในอนาคต ที่องค์กรมุ่งหมาย มุ่งหวังหรือประสงค์จะเป็น หรือจะมีใน
อนาคต
ควำมสำคัญของวิสัยทัศน์
1. ช่วยกาหนดทิศทางที่จะดาเนินชีวิตหรือกิจกรรมองค์กร โดยมีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจน
2. ช่วยให้สมาชิกทุกคนรู้ว่า แต่ละคนมีความสาคัญต่อการมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทาง และรู้ว่าจะ
ทาอะไร (What) ทาไมต้องทา (Why) ทาอย่างไร (How) และทาเมื่อใด (When)
3. ช่วยกระตุ้นให้สมาชิกทุกคนมีความรู้สึกน่าสนใจ มีความผูกพัน มุ่งมั่นปฏิบัติตามด้วยความเต็ม
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ใจ ท้าท้าย เกิดความหมายในชีวิตการทางาน มีการทางานและมีชีวิตอยู่อย่างมีเป้าหมายด้วยความภูมิใจ และ
ทุ่มเทเพื่อคุณภาพของผลงานที่ปฏิบัติ
4. ช่วยกาหนดมาตรฐานของชีวิต องค์กร และสังคมที่แสดงถึงการมีชีวิตที่มีคุณภาพ องค์กรที่มี
คุณภาพ และสังคมที่เจริญก้าวหน้ามีความเป็นเลิศในทุกด้าน
ลักษณะของวิสัยทัศน์ที่ดี
1. มีความชัดเจน สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้
2. เป็นภาพเชิงบวกที่สะท้อนถึงความเป็นเลิศของโรงเรียนในอนาคต ซึ่งอาจจะกาหนดเวลาไว้ด้วยก็ได้
3. ต้องท้าทายความสามารถของสมาชิกทุกคน
4. คานึงถึงผู้รับบริการเป็นสาคัญ
5. มีความสอดคล้องกับแนวโน้มในอนาคต
กระบวนกำรสร้ำงวิสัยทัศน์
1. ขั้นเตรียมกำร เป็นขั้นตอนการสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความหมายและให้เห็น
ความสาคัญและความจาเป็นในการสร้างวิสัยทัศน์ในองค์การรวมถึงการมีเจตคติที่ดีของสมาชิกที่มีต่อองค์กร
2. ขั้นดำเนินกำรสร้ำงวิสัยทัศน์ มีขั้นตอนดังนี้
2.1 รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น วัตถุประสงค์ ภารกิจหน่วยงาน
ความคาดหวังและความต้องการของสมาชิก ผู้รับบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
2.2 วิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจและตระหนักใน
สถานภาพปัจจุบัน และศักยภาพของหน่วยงาน
2.3 กลุ่มผู้บริหารเสนอมุมมองแห่งอนาคต เป็นลักษณะของการสร้างฝันของผู้บริหารแต่ละ
คน (Create Individuals Dream) จะได้มุมมองที่หลากหลายและครอบคลุม
2.4 นามุมมองของผู้บริหารแต่ละคนมารวมและเชื่อมโยงกัน (Share and Relate the
Dreams) เพื่อให้มุมมองของแต่ละคนมาเชื่อมโยงกัน แล้วเรียงลาดับความสาคัญ
2.5 คัดเลือกและตัดสินใจอนาคตของหน่วยงานที่เป็นความฝันของทุกคน
2.6 ขัดเกลาสานวนให้สื่อความหมายชัดเจน ปลุกเร้า ท้าท้าย สร้างพลังดลใจ มีสาระ
ครอบคลุมองค์ประกอบของวิสัยทัศน์
3. ขั้นนำวิสัยทัศน์ไปปฏิบัติ เมื่อกาหนดวิสัยทัศน์ตามขั้นตอนการสร้างวิสัยทัศน์แล้ว จะได้
วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน และเมื่อคณะกรรมการบริหารแล้ว ควรสื่อสารให้สมาชิกทุกคนได้รับทราบและเข้าใจ
ตรงกัน กาหนดแผนงานและโครงการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และนาแผน/โครงการไปปฏิบัติ
4. ขั้นประเมินวิสัยทัศน์ การประเมินวิสัยทัศน์ทาให้ทราบว่า วิสัยทัศน์นั้น มีพลังและมี
ประสิทธิภาพเพียงใด โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานตามแผน และโครงการว่ามีความก้าวหน้าที่มุ่งไปสู่
วิสัยทัศน์เพียงใด ควรปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์อย่างไร
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พันธกิจ (Mission)
พันธกิจคือ จุดมุ่งหมายพื้นฐานซึ่งแสดงเหตุผลหรืออธิบายว่าทาไมมหาวิทยาลัยจึงถือกาเนิด
ขึ้นมาหรือดารงอยู่ เป็ นหลักการที่ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ กาหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และ
ยุทธศาสตร์การวิเคราะห์ภารกิจหรือพันธกิจของมหาวิทยาลัย (Mission Aanlysis) เพื่อตรวจสอบว่า งาน
หลักของมหาวิทยาลัยที่ทาอยู่ในปัจจุบัน ยังมีความเป็นอยู่หรือไม่ พันธกิจใดควรยกเลิกเพราะเหตุใด พันธ
กิจใดควรดารงอยู่เพราะเหตุใด และพันธกิจใดควรปรับเปลี่ยนใหม่หรือเพิ่มขึ้นใหม่ เพราะเหตุใด บุคลากร
ในมหาวิทยาลัยต้องตระหนักว่าภาระกิจใดคือภารกิจหลัก ภารกิจรอง ซึ่งบางหน่วยงานหลงบทบาทหน้าที่
ไปทาภารกิจรองแทน ภารกิจหลักก็จะทาให้มหาวิทยาลัยนั้นมีปัญหาในการดาเนินงานได้ คาถามที่ควรใช้
สาหรับพันธกิจของมหาวิทยาลัยมี ดังนี้
1) มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่ออะไร
2) จุดประสงค์ที่แท้จริงของเราคืออะไร นอกจากการทากาไรแล้วมหาวิทยาลัยยังมีจุดมุ่งหมาย
อะไรอีก
3) เอกลักษณ์หรือจุดเด่นเฉพาะของมหาวิทยาลัยของเราคืออะไร
4) กลุ่มผู้รับบริการ คือใครบ้าง
5) บริการตัวเอกของเราในปัจจุบันคืออะไร และในอนาคตควรเป็นอะไร
6) ส่วนบริการของมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นที่สาคัญทั้งในปัจจุบันและอนาคตคือส่วนบริการไหน
บ้าง
7) ขอบข่ ายการบริ การกว้างและครอบคลุ มแค่ ไหนในปั จจุ บั น และในอนาคตจะเปลี่ ยนไป
อย่างไร
8) มหาวิทยาลัยของเราได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจากที่เคยเป็นมาเมื่อ 3-5 ปีที่ผ่านมา
9) ในอนาคตข้างหน้า 3-5 ปี มหาวิทยาลัยของเราจะเปลี่ยนโฉมจากเดิมไปเป็นอะไรอย่างไร
10) ผลประโยชน์ ที่ มุ่ งหวั งและต้ องการมากที่ สุ ดของเราคื ออะไร และมี วิ ธี การวั ดผลส าเร็ จ
เหล่านั้นอย่างไร
11) มี ประเด็ นแง่คิ ดเกี่ ยวกั บปรัชญาทางการศึ กษาอะไรบ้ างที่ มี ความส าคั ญต่ ออนาคตของ
มหาวิทยาลั ย เช่น เรื่ องภาพพจน์ ของมหาวิทยาลั ย ความเป็ นผู้ น าในกลุ่ มมหาวิทยาลั ย
บรรดาผู้ ร่วมวิชาชีพหรือชุมชน ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ความสามารถในการคิดค้น
พัฒนา ขนาดการเสี่ยง คุณภาพ ประสิทธิภาพผลผลิต วิธีการจัดการ ฯลฯ
12) ควรต้องพิจารณาให้น้าหนักความสาคัญต่อกลุ่มภายนอก เช่น ผู้มีส่วนได้เสีย ลูกค้า ชุมชน
บุคลากรและอื่น ๆ ในเรื่องอะไรบ้างหรือไม่เมื่อได้มีการถามคาถามแล้วนามาร่วมกันปรึกษา
และพิจารณาออกความเห็นกันแล้ว จากนั้นก็จะ นาไปประมวลและเขียนขึ้นเป็นข้อความ
เพื่อนามาพิจารณาอนุมัติอีกครั้ง
เป้ำประสงค์(Objective)
เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย หมายถึง การระบุหรือบอกให้ทราบเกี่ยวกับสิ่งที่มหาวิทยาลัย
จะทาให้ได้ หรือสิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องการจะเป็นสาหรับระยะเวลาใดเวลาหนึ่งที่อยู่ไกลออกไป เช่น
อาจจะเป็น 3 ปีถึง 5 ปีก็ได้ เป้าประสงค์ที่กาหนดขึ้นมานี้ ในทางปฏิบัติควรจะต้องสามารถวัดผลได้
ตามสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าประสงค์ระยะสั้น ซึ่งเป็นเป้าประสงค์จากการดาเนินงานที่เป็น
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ผลงานประจาปี หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “annual operational” นั้นการระบุออกมาเป็น
จานวนตัวเลขที่ชัดเจนและวัดได้ นับว่าเป็นสิ่งจาเป็นและสาคัญยิ่ง ที่จะช่วยให้การวางแผนมีคุณภาพ
สาหรับที่จะนามาใช้บริหารงานในทางปฏิบัติ แต่สาหรับเป้าประสงค์ระยะยาวนั้น โดยที่มีลักษณะเป็น
การพิจารณาในทางกลยุทธ์ และมุ่งที่จะระบุให้เห็นถึงตาแหน่งฐานะที่ต้องการจะได้หรือต้องการจะ
เป็ น มากกว่าการระบุ ถึ งสิ่ งที่ จ ะท าให้ เสร็จ การระบุ เป้ าประสงค์ ระยะยาวจึ งมีลั ก ษณะเป็ น การ
บรรยายความเป็น ข้อความกะทัดรัด สั้น ๆ แต่ชัดเจน แต่ในเวลาเดียวกัน ขณะที่มีการจัดทาแผน
ดาเนินงานที่ทาควบคู่ตามกันมานั้นเอง การระบุเป้าประสงค์ออกเป็นเป้าหมายผลสาเร็จต่าง ๆ ที่แยก
ย่ อ ยลงมาอย่ า งครบถ้ ว น และมี ค วามชั ด เจนในตั ว เหล่ า นี้ ย่ อ มจะสามารถส่ ง ผลสนั บ สนุ น ให้
มหาวิทยาลัยโดยส่วนรวมประสบผลสาเร็จเป็นไปตามที่ตั้งไว้ได้ ตัวอย่าเช่น ในกรณีของกิจการที่ทา
ธุรกิจด้านการให้บริการนั้น ในทางปฏิบัติ การกาหนดเป้าประสงค์ระยะยาวนั้น ขั้นตอนการจัดทา
มักจะเริ่มจากการกาหนดจุดมุ่งหมาย การวิเคราะห์ทางกลยุทธ์ และการจัดวางกลยุทธ์ โดยภายใต้
กระบวนการคิดและวิเคราะห์ทางกลยุทธ์ ดังกล่าวนี้เอง การแยกแยะพิจารณาเป้าประสงค์ระยะยาวก็
จะกระทาพร้อมกันไปแต่อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการกาหนดเป้าประสงค์ระยะยาวออกมาจริงนั้น ๆ
ในกระบวนการวางแผนและกระบวนการจัดท าแผน จะต้องมีการพิจารณาให้ เห็ นชัดเจนแยกกัน
ระหว่างการวางแผนกลยุทธ์กับการวางแผนด้านดาเนินงาน
การคัดเลือกหรือกาหนดเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยนั้น มักจะทาโดยการประชุมพิจารณา
กันในคณะกรรมการ ซึ่งส่วนมากมักจะดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1) การร่ ว มพิ จ ารณาถึ งปั จ จั ย ที่ จ ะมี ผ ลกระทบเกี่ ย วข้ อ งและสั ม พั น ธ์ กั บ การพิ จ ารณา
เป้ า ประสงค์ ร ะยะยาว ทั้ ง นี้ โ ดยพยายามคั ด เลื อ กจั ด ล าดั บ ปั จ จั ย ทางกลยุ ท ธ์ ที่ มี
ความสาคัญมากเป็นพิเศษจานวนหนึ่ง โดยพิจารณาจากปัจจัยที่มีความสาคัญมากเป็น
พิเศษ และสาคัญรองลงมาเป็นลาดับ
2) พิจารณาลึกลงไปในแต่ละปัจจัยทางกลยุทธ์ เพื่อให้เห็นชัดว่าปัจจัยกลยุทธ์อันใดที่จะ
สามารถส่ ง ผลกระทบหรื อ ส่ ง ผลต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ให้ ส ามารถเคลื่ อ นตั ว เข้ า ไปสู่
จุดมุ่งหมายและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ ผลกระทบหรือผลสาเร็จต่าง ๆ เหล่านี้
ควรจะต้องมีลักษณะขอบเขตกว้าง และมองเห็นได้ค่อนข้างชัด
3) พิจารณาคัดเลือกและลงมติเห็นชอบร่วมกันเกี่ยวกับเป้าประสงค์ระยะยาวที่ต้อง กาหนด
ขึ้น
เป้าประสงค์ระยะยาวจึงหมายถึง การระบุสิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องการจะเป็นหรือต้องการที่จะ
ทาให้ ได้ผลในอนาคต ในสภาพทั่วไปนั้น การกาหนดเป้าประสงค์ระยะยาว มักจะกระทาโดยการ
เริ่มต้นด้วยการร่างข้อความขึ้นมาก่อนว่าต้องการจะให้ได้อะไร หรือต้องการจะเป็นอะไร มากกว่าที่จะ
มาจากการคิดอย่างรอบคอบ และมั่นใจว่าจะเป็นสิ่งที่สามารถจะทาให้สาเร็จลงได้จริงตามที่คาดคิด
ดังนั้น จึงเป็ นสิ่งจาเป็นที่ผู้บริหารทุกคนจะต้องมีการตรวจสอบข้อความแต่ละขั้นหรือทั้งหมดตาม
เกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้ คือ
1) การต้องสามารถวัดได้หรือตรวจนับได้
2) การพิจารณาถึงความเป็นไปได้หรือโอกาสที่จะทาให้สาเร็จผลได้
3) การต้องมีความคล่องตัวหรือปรับตัวได้
4) การต้องให้ความสอดคล้องเข้ากันได้กับแผนงานอื่น ๆ
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ผลผลิต(Outputs)
ผลผลิตหลักของมหาวิทยาลัย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีภารกิจเกี่ยวกับ
การจัดและการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทาผลผลิตจานวน 5 ผลผลิต ได้แก่ ผู้จบการศึกษาก่อน
ประถมศึกษา ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย เด็กพิการได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ และเด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึง
ต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายผลผลิตหลักที่กาหนดไว้ให้ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน คือ ปริมาณ
คุณภาพ เวลา และค่าใช้จ่าย
1) ด้านปริมาณ
เป็นการกาหนดเป้าหมายจานวนผู้รับบริการ ของมหาวิทยาลัย
2) ด้านคุณภาพ
เป็ นการกาหนดเป้าหมายด้านคุณภาพที่สะท้อนให้เห็ นว่าผลผลิ ตนั้นสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการและส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการในส่วนของมหาวิทยาลัย
คือ การกาหนดเป้ าหมายของคุณภาพของนั กศึ กษาที่ สอดคล้ องกับความต้องการของ
นักศึกษาและส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ของมหาวิทยาลัย
3) ด้านเวลา
เป็นการกาหนดเวลาที่ใช้ในการนาส่งผลผลิตหรือบริการ
4) ด้านค่าใช้จ่าย
เป็นการกาหนดต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการผลิตผลผลิต เป็นการกาหนดต้นทุนต่อหน่วย
ของนักศึกษา
กลยุทธ์
กลยุทธ์คือแนวทางในการดาเนินงานที่ทาให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย หรือกลยุทธ์ คือ วิธีการในการ
แข่งขันที่จะทาให้องค์กรสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ หรือกลยุทธ์ คือ แนวทางในการทาให้องค์กรประสบ
ความสาเร็จ หรือบางท่านอาจจะบอกกลยุทธ์ประกอบด้วยคาถามที่สาคัญ 3 ข้อ ได้แก่ 1) ปัจจุบันเราอยู่ ณ
จุดใด 2) เราต้องการไปถึงจุดใด 3) เราจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรคือวิธีการหรือแนวทางที่องค์กรจะนาเสนอ
คุณค่า (Value) ให้กับลูกค้า เพื่อให้องค์กรประสบความสาเร็จตามที่ต้องการ (ซึ่งอาจจะเป็นกาไรหรือ
วิสัยทัศน์)
กำรกำหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด
1. กำรกำหนดผลผลิต (Outputs)
โดยพิจ ารณาจากวัตถุป ระสงค์ของงาน/โครงการว่าการที่จะบรรลุ วัตถุประสงค์ของงาน/
โครงการนั้น หน่วยงานต้องดาเนินการให้มีผลผลิตอะไรบ้างที่จาเป็น หรือพิจารณาจากกิจกรรมของ
งาน/โครงการ การระบุ ผ ลผลิ ต ต้ อ งระบุ ผ ลผลิ ต ที่ เกิ ด ขึ้ น ในขั้ น ตอนสุ ด ท้ ายของกระบวนการที่
บุคคลภายนอกจะได้ใช้ประโยชน์และสามารถตรวจวัดได้
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2. กำรกำหนดผลลัพธ์ (Outcomes)
เป็นการกาหนดผลสาเร็จของวัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ ทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ
ระยะเวลาและสถานที่ ผลลัพธ์จะต้องมีความสัมพันธ์อย่างสมเหตุสมผลกับผลผลิตและส่งผลไปสู่
ความสาเร็จในระดับจุดมุ่งหมายของแผนงาน
3. กำรกำหนดตัวชี้วัด (Indicators)
โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดความสาเร็จ สภาพการบรรลุเป้าหมายทั้งในเรื่องของ
ผลผลิตและผลลัพธ์ทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา สถานที่ และต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย โดย
จะต้องมีความเชื่อถือได้และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ซึ่งตัวแปรประกอบหรือองค์ประกอบที่มี
ค่าแสดงถึงลักษณะหรือปริมาณของระบบการดาเนินงานส่วนใดส่วนหนึ่งในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่ง
เป็นสารสนเทศที่บ่งบอกสภาวะหรือสภาพการณ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่เราสนใจ ซึ่งการนาตัว
แปรหรือข้อเท็จจริงต่างๆ
มาสัมพันธ์กันเพื่อให้เกิดคุณค่าจะสะท้อนให้เห็นสภาพการณ์ที่ต้องการ
ศึกษาโดยรวม
กำรจัดทำแผนกลยุทธ์
1. กลยุทธ์ระดับองค์กร
การกาหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร เป็นการเลือกวิธีการทางานอย่างมี ทิศทางที่เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์กรเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ประสบผลสาเร็จสามารถนาไป
ปฏิบัติได้จริง ลักษณะกลยุทธ์ระดับองค์กรที่จะกาหนดโดยทั่วไปจะมี 4 ประเภท คือ
1) กลยุทธ์สร้างการเจริญเติบโต
เป็นกลยุทธ์ที่เอื้อและแข็ง โดยขยาย กิจการหรือดาเนินงานเพิ่มเติมขึ้น
2) กลยุทธ์ความถนัด
เป็นกลยุทธ์ที่เอื้อแต่อ่อน โดยเลือกดาเนินงานเฉพาะที่มีความรู้ความชานาญ
3) กลยุทธ์รักษาเสถียรภาพ
เป็นกลยุทธ์ที่ไม่เอื้อแต่แข็ง
โดยเลือกดาเนินงานที่กาลังดาเนินงานอยู่ไม่ขยายไป
ดาเนินงานอื่น
4) กลยุทธ์การตัดทอน
เป็นกลยุทธ์ที่ไม่เอื้อและอ่อน โดยการทบทวนภารกิจในส่วนที่ทาประโยชน์ได้ อาจต้อง
ถ่ายโอนให้คนอื่นดาเนินงาน
2. กลยุทธ์ระดับแผนงำน
การกาหนดกลยุทธ์ระดับแผนงาน เป็นกลยุทธ์ที่สนับสนุนและสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับ
องค์กร ที่บ่งบอกว่ามีโครงการหรืองานใดๆที่จะต้องดาเนินการ เป็นการเลือกวิธีการทางานเพื่อเป็น
แนวทางที่สามารถนาไปปฏิบัติดาเนินการได้จนประสบผลสาเร็จ
เป็นกลยุทธ์ที่บ่งบอกว่าในแต่ละ
แผนงานจะจัดทางาน/โครงการ อะไรบ้าง
3. กลยุทธ์ระดับโครงกำร
กลยุทธ์ที่สนับสนุนและสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน และเป็นกลยุทธ์ที่บ่งบอก
กิจกรรมต่างๆภายในองค์กรว่าจะต้องมีการปฏิบัติงานหรือดาเนินการอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับ
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กลยุทธ์ระดับแผนงานและระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งโครงการที่ดีมีลักษณะ ดังนี้
1) เป็นโครงการที่สามารถแก้ปัญหาของมหาวิทยาลัยได้
2) มีรายละเอียด เนื้อหาสาระครบถ้วน ชัดเจนและจาเพาะเจาะจง สามารถตอบคาถาม
ต่อไปนี้ได้
2.1) โครงการอะไร
(ชื่อโครงการ)
2.2) ทาไมจึงต้องริเริ่มโครงการ
(หลักการและเหตุผล)
2.3) ทาเพื่ออะไร
(วัตถุประสงค์)
2.4) ปริมาณที่จะทาเท่าไร
(เป้าหมาย)
2.5) ทาอย่างไร
(วิธีดาเนินการ)
2.6) จะทาเมื่อไร นานเท่าใด
(ระยะเวลาดาเนินการ)
2.7) ใช้ทรัพยากรเท่าไรและได้มาจากไหน (งบประมาณ แหล่งที่มา)
2.8) ใครทา
(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
2.9) ต้องประสานงานกับใคร
(หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน)
2.10) บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่
(การประเมินผล)
2.11) เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วจะได้อะไร
(ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ)
3) รายละเอียดของโครงการดังกล่าว ต้องมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน เช่น วัตถุประสงค์
ต้องสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีดาเนินการต้องเป็นทางที่ทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ ฯลฯ
เป็นต้น
4) โครงการที่ริเริ่มขึ้นมาต้องมีผลอย่างน้อยที่สุดอย่างใดอย่างหนึ่งในหัวข้อต่อไปนี้
4.1) สนองตอบ สนับสนุนต่อนโยบายของต้นสังกัดหรือนโยบายส่วนรวมของประเทศ
4.2) ก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งเฉพาะส่วนและการพัฒนาโดยส่วนรวมของประเทศ
4.3) แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตรงจุดตรงประเด็น
5) รายละเอียดในโครงการมีพอที่จะเป็นแนวทางให้ผู้อื่นอ่านแล้วเข้าใจ สามารถ
ดาเนินการตามได้
6) เป็นโครงการที่ปฏิบัติได้และสามารถติดตามและประเมินผลได้
แผนกลยุทธ์ 4 ปี หมำยถึง การจัดทาแผนพัฒนาระยะกลาง (4 ปี) ของสถาบัน ให้เป็นรูปธรรม ชัดเจน
ตอบสนองภารกิจของสถาบัน และชี้นาทิศทางเป้าหมายการพัฒนาสถาบัน ซึ่งเกิดจากการมีส่วน ร่วมของทุก
ภาคส่วน ท้งภายในและภายนอก
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี หมำยถึง การจัดทาแผนประจาปีของสถาบัน เพื่อให้สอดคล้องตาม รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2556 และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทาแผนการ บริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2547 ซึ่งคณะรัฐมนตรีกาหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน อื่นๆของรัฐดาเนินการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการประจาปีให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน
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กลุ่ มงานนโยบายและแผนของคณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ ประกอบด้วย นั กวิเคราะห์
นโยบายและแผนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านนโยบายและแผน ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานระดับคณะ ซึ่ง
ดาเนินงานตามภารกิจในด้านแผนงานต่างๆของคณะ โดยต้องจัดทาแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
และแผนปฏิบั ติราชการประจาปี โดยให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิ ธาน วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของสถาบัน
ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี และแผนพัฒนาการศึกษาระดับ อุดมศึกษา
ฉบับที่ 10 การจัดทาแผนกลยุทธ์นั้น ต้องมาจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับภายในคณะ นักศึกษา
รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ นอกจากนี้ต้องมีการ
ติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจาปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงาน
ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา ซึ่งมีกระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ ดังนี้
1) มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT)
2) กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission)
3) วิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ (Stratrgic Issues)
4) กาหนดเป้าประสงค์ (Goals)
5) กาหนดตัวชี้วัด (KPI) และเป้าหมาย (Target)
6) กาหนดกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ (Strategies)
7) จัดทา (ร่าง) แผนกลยุทธ์
8) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนกลยุทธ์
9) จัดทาแผนกลยุทธ์ และถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติแก่กลุ่มงานอื่นๆ ภายในคณะ
10) ติดตามผลการดาเนินงานของแผน โดยแบ่งเป็น
10.1 ติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดในแผน
10.2 ติดตามผลการดาเนินงานตามโครงการในแผน
11) ประเมินผลการดาเนินงานของแผนกลยุทธ์
12) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ และนาข้อเสนอแนะไปปรับปรุง ทบทวนแผน
จากกระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ข้างต้น กลุ่มงานนโยบายและแผนได้เล็งเห็นความสาคัญในการที่
จะนากระบวนการจัดทาแผนมาปรับปรุง พัฒนากระบวนงาน เนื่องจากกระบวนการทบทวนข้อมูล เพื่อ
จัดทาแผนเป็นกระบวนการแรกที่เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ในบริบทภายในและภายนอกคณะ ซึ่งเป็นการนา
ข้อมูลเชิงนโยบายลงสู่การปฏิบัติ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เป็นกระบวนการที่ทาให้ทราบ
ความก้าวหน้า ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงานว่าเป็นไปตามแผนที่กาหนดหรือไม่ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งในการขับเคลื่อนภารกิจของคณะครุศาสตร์ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
วัตถุประสงค์ของคู่มือ
1. เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ มีความรู้ ความ
เข้าใจในกระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจาปี ทาให้
สามารถปฏิบัติและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ช่วยลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และถ่ายทอดความรู้
ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน และผู้ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตรงตามที่กาหนด
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3. เพื่อให้บุคลากรที่มีความสนใจสามารถนาคู่มือการปฏิบัติงานนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบของตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อไป
ขอบเขตงำน
กลุ่มงานนโยบายและแผนของหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบจัดทาแผนงานด้านต่างๆ
ทั้งนี้การจัดทาแผนจะต้องใช้ข้อมูลสนับสนุนหลายๆมิติ ขอบข่ายของกระบวนงานที่คัดเลือกสาหรับจัดทาคู่มือ
เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานนั้น ต้องครอบคลุมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และระยะเวลาในการดาเนินงาน
กำรนำ PDCA มำใช้ในกำรปฏิบัติงำน
การนา PDCA cycle มาใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานจะทาอย่างไรเพื่อให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ ทา
อย่างไรให้บุคลากรในองค์กรมีความเข้าใจและตระหนักในการนา PDCA cycle มาใช้ขับเคลื่อนสาหรับการ
ปฏิบัติงานของตน ดังนั้นจึงขออธิบายนิยามของ PDCA cycle ดังรายละเอียดต่อไปนี้
P ( Plan) P = Priority & Purpose & Plan
D ( Do) D = DO = Directing & Organizing
C (Check) C = Check & Control & Continue
A ( Act ) A = Adjust plan & Action to improvement
1. P คือ กำรวำงแผน (Plan) กำรทำงำน ซึ่งเราต้องรู้ว่า เราจะให้ใครทา (Who) ทาอะไร (What) ทาที่ไหน
(Where) ทาเมื่อไหร่ & มีเวลาเท่าไหร่ (When) ทาอย่างไร (How) ภายใต้งบประมาณเท่าไหร่ (How much)
ให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (Purpose)
ปัญหา มันเริ่มต้นจาก คน 1 คน ไม่ได้มีงานเดียว ทุกๆ คน มีทั้งงานด่วน งานแทรก งานของหัวหน้า งานของ
เพื่อน สารพัดงานที่มะรุมมะตุ้มกันเข้ามา และที่วุ่นวายมากขึ้นไปอีก ก็คือ หากองค์กรนั้นมีหลายนาย ซึ่งแต่ละ
นาย ก็สุดที่จะเอาแต่ใจตัวเอง เอาใจไม่ถูก ดังนั้นคนทางานจึงเริ่มรวน ไม่รู้จะทางานไหนก่อน พอจะเริ่มทางาน
นั้น เอ้า ผู้ร่วมงานถูกดึงไปทาอย่างอื่น งาน รันต่อไม่ได้ พอทางานหนึ่งเสร็จ เอ้า เวลาไม่พอที่จะทางานถัดไป
ต้องปรับ How (ปรับวิธีการ) อีกแล้ว แต่การปรับ How แบบเหลือเวลาทางานน้อย ๆ มักจะทาได้ยาก สุดท้าย
ทีมงานก็ต้องวกกลับมาปรึกษาหัวหน้าทีมอีกครั้ง สาหรับปัญหาเหล่านี้ หากจะแก้ ต้องทาให้ความผันผวนของ
การดาเนินตามแผนงานมีให้น้อยลง ซึ่งคนที่เป็นหัวหน้าทีม จาเป็นต้อง Priority งานทุกๆ งาน ต้องกาหนด
เป้าหมาย (Purpose) ของแต่ละงานไว้ชัดเจน แล้วจึงทาการวางแผนงาน (Plan) และหากต้องการให้ทีมงาน
ปรับตัวได้เร็ว หัวหน้าทีมจะต้องสอน (Coaching) วิธีคิดให้กับทีมงานด้วย ในขณะเดียวกัน หัวหน้าทีมต้อง
ปรับแผนงานเร็ว เพื่อที่จะได้นาพาทีมงาน ทางานให้สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้
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2. D คือ กำรลงมือทำ (Do)
ปัญหา มันเริ่มต้นจากความไม่ชัดเจนของหลายสิ่งหลายอย่าง เช่น แม้ว่าตอนวางแผน จะบอกว่า ให้ใครทา ให้
ฝ่ายไหนทาบ้าง แต่ไม่ได้ระบุไปว่าใครเป็นเจ้าภาพหลัก ทาให้ทีมงานเกี่ยงงานกันได้ง่าย ยิ่งหากไม่ชอบขี้หน้า
กันด้วยแล้ว งานยิ่งไม่เดินเลย หรือ ในตอนวางแผนบอกว่า จะต้องใช้อุปกรณ์แบบนี้ เท่านี้ แต่พอทาจริง
ปริมาณไม่พอใช้ เพราะตอนวางแผน มองว่างบประมาณไม่พอเลยตัดโน่น ตัดนี่จนความเป็นจริง เกิดความไม่
เพียงพอต่อการทางาน ดังนั้น การแก้ปัญหาเหล่านี้ สิ่งที่ต้องทาในฐานะหัวหน้าทีมงาน ก็คือ การระมัดระวังใน
การนาทีม (Directing) ซึ่งจะเกี่ยวข้อง กับเรื่อง วิธีการสื่อสาร (Communication) การจูงใจให้ทีมงานอยาก
ทางาน (Motivation) และหัวหน้าทีมยังต้องทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษา (Consulting) ให้กับทีมงานด้วย รวมถึง
ต้องมีการจัดกาลังคน และจัดเตรียมทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดาเนินงาน (Organizing) ให้ดี ก่อนที่จะ
ดาเนินการลงมือทา (Do)
3. C คือ กำรตรวจสอบ งำน (Check)
ปัญหา มันเริ่มต้นจาก การตรวจสอบนั้นทาได้ง่าย แต่การนาข้อมูลที่ตรวจสอบไปใช้ ควบคุม การทางานของ
ส่วนงานนั้นๆ มักเป็นไปอย่างเชื่องช้า หรือ ไม่ได้นาไปใช้เลย และเมื่อเวลาผ่านไป พนักงานจะมองว่า การ
ตรวจสอบของเขานั้น ไม่เห็นมีความจาเป็นต้องทาเลย ไม่นานพวกเขาก็จะเลิกทาการตรวจสอบงาน ดังนั้น
แนวทางแก้ไข คือ หัวหน้าทีมงาน จะต้องเป็นผู้รับรู้ผลของการตรวจสอบงาน (Check) ของส่วนงานในสังกัด
ทั้งหมด เพื่อจะได้ทาการ เป็นผู้ประสานงาน (Coordinator) นาข้อมูล ไปใช้ในการควบคุม ( Control ) ให้
ผลงานเป็นตามแผน และหัวหน้างานยังจาเป็นต้องดาเนินการ ติดตาม การตรวจสอบงาน และควบคุมผลงาน
อย่าง ต่อเนื่อง (Continue) สม่าเสมอ เพื่อทาให้ทีมงาน เห็นถึงความสาคัญของงาน
4. A คือ กำรปรับปรุง แก้ไข งำนให้ดีขึ้น (Act)
ปัญหา คือ ในกรณีที่ผลงานออกมาไม่ได้ตามเป้าหมาย ก็ไม่มีใครทาอะไรต่อ และยิ่งงานได้ตามเป้าหมายที่วาง
ไว้ พนักงานก็จะทาเหมือนเดิม ซึ่งทาให้องค์กรไม่พัฒนา ดังนั้นแนวทางแก้ไข คือ กรณีที่ทางานไม่ได้เป้าหมาย
หัวหน้าทีมงาน จะต้องทาการปรับแผนงาน (Adjust plan) โดยเน้นในประเด็นวิธีการ (How) และในกรณีที่ทา
ได้ตามแผนที่กาหนดไว้ หัวหน้าทีมงาน จาเป็นที่จะต้องทาการ สั่งการ (Command) ให้ทุกฝ่าย ตั้งเป้าหมาย
ให้สูงขึ้น เพื่อที่องค์กรจะได้พัฒนาต่อไปไม่สิ้นสุด (Action to improvement)
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โครงสร้ำงของหน่วยงำน

ผศ.สุชิน รอดกำเหนิด
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะกรรมกำรประจำคณะ

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและ
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต
- งานวิชาการ
- งานตรวจสอบภายใน
- ประกันคุณภาพการศึกษา
- โปรแกรมวิชาภาษาไทย
- โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
- โปรแกรมวิชาภาษาจีน
- โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
- โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
- โปรแกรมวิชาสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์
- โปรแกรมวิชาบรรณรักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์
- โปรแกรมวิชารัฐประสศาสน
ศาสตร์
- โปแกรมวิชาดนตรี
- กลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร
- กลุ่มวิชาปรัชญา และศาสนา

รองคณบดีฝ่ำยกิจกำร
นักศึกษำ บริกำรวิชำกำรและ
ศิลปวัฒนธรรม
อาจารย์พัจนภา เพชรรัตน์
- งานกิจกรรมนักศึกษา
- งานบริการวิชาการ
- งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

หัวหน้ำสำนักงำนคณบดี
อาจารย์สมลักษณ์ วิริยจารี
-

งานนโยบายและแผน
งานการเงินและพัสดุ
งานธุรการ งานสารบรรณ
งานดูและบุคลากรสายสนับสนุน

รองคณบดีฝ่ำยวิจยั และ
สำรสนเทศ
ดร.วิชุรา วินยั ธรรม
- งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
- งานด้านภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ภำระหน้ำที่ของหน่วยงำน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดการศึกษา ในระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ภารกิจหลักของคณะ ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การพัฒนางานวิจัย
การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ศึกษาข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแผนกลยุทธ์ วิเคราะห์ วิจัย ประสานงานแผน
ประมวลแผนเพื่อพิจารณาเสนอแนะประกอบการกาหนดนโยบายให้แก่ผู้บริหาร จัดทาแผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติราชการ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงติดตาม
การดาเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผน
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
- จัดทาแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- จัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
- จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
- ติดตามการดาเนินงาน และจัดทารายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ
- ติดตามการดาเนินงาน และจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม
- จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
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แผนภูมิกำรปฏิบัติงำน
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
มำตรฐำนสำหรับวิธีกำรปฏิบัติ (Standard Operating procedure) เรื่อง งำนกำรวิเครำะห์นโยบำยและแผน
มีผลบังคับใช้............../................/.................ปรับปรุงครั้งที่............/................/..................กำหนดกำรปรับปรุง............/................/...............
หน่วยงำน คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ผู้รับผิดชอบ นำยตั้ม คำพ่วง
รองคณบดีฝ่ำยบริหำร
และวำงแผน

เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน

บุคลำกรภำยในคณะ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หน่วยงำนและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมกำรจัดทำ
คณะกรรมกำรบริหำรคณะ
แผน

P
เริ่ม
ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนกลยุทธ์
สังเคราะห์ และ
ดาเนินการสรุป
รายงานการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการ
ประชุม

ดาเนินการประชุมเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัย
ทางยุทธศาสตร์ (SWOT) และกาหนดทิศทาง
ของหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิเคราะห์ข้อมูลและ
ดาเนินการจัดทา
ประเด็นยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด และกาหนด
เป้าหมาย
1

คณะกรรมกำรประจำคณะ

หน่วยงำนภำยในคณะ

21

1
จัดทาร่างแผนกลยุทธ์
คณะ

แก้ไขข้อมูลตาม
ข้อเสนอแนะจากคณะ
กรรมการบริหารคณะ

พิจารณา (ร่าง) แผน
กลยุทธ์คณะ

นาแผนกลยุทธ์เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะ

2

D

เผยแพร่แผนกลยุทธ์
คณะให้แก่บุคลากร
หน่วยงานภายใน
คณะ
จัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
3

กาหนดโครงการ/
กิจกรรมตามแผน
และนาไปใช้ในการ
ดาเนินงานตาม
ภาระกิจของคณะ
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C

3
ติดตามผลการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด และโครงการ/
กิจกรรมตามแผน รอบ 3 ,
6 , 9 และ 12 เดือน
4

A

4
ปรับปรุงตามผล
การให้ข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ
สิ้นสุด

พิจารณาผลการผลการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัด และ
โครงการ/กิจกรรมตามแผน
รอบ 3 , 6 , 9 และ 12
เดือน ของแต่ละหน่วยงาน
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
1. ขั้นตอนกำรวำงแผน (Plan)
1.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนกลยุทธ์ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนาไป
ประกอบการประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์คณะ
1.2 ดาเนินการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทุกหน่วยงานภายในคณะ อาจารย์
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์ (SWOT)
พันธกิจ และเป้าประสงค์
1.3 ดาเนินการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประชุมระดมความคิดเห็น และนาข้อมูลไปประชุม
ร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายแผน เพื่อกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กาหนดค่าเป้าหมาย น้าหนัก และ
โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด
1.4 จัดทา (ร่าง) แผนกลยุทธ์คณะ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
1.5 ปรับปรุง (ร่าง) แผนกลยุทธ์คณะตามข้อเสนอแนะที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และ
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
1.6 เผยแพร่ให้แก่หน่วยงานอื่นๆภายในคณะเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติงานตามภารกิจด้านต่างๆของ
คณะ
1.7 ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ขั้นตอนกำรดำเนินงำน (Do)
2.1 แต่ละหน่วยงานภายในคณะ ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ขั้นตอนกำรตรวจสอบ (Check)
3.1 ติดตามการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจาปี รอบ 3 , 6 , 9 และ 12
เดือนของแต่ละหน่วยงานภายในคณะ
3.2 ติดตามการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติราชการประจาปี รอบ 3 , 6 , 9
และ 12 เดือนของแต่ละหน่วยงานภายในคณะ
3.3 สรุปรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรมเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ
4. ขั้นตอนกำรปรับปรุงแก้ไข (Action)
4.1 ดาเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
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