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Education Criteria for Performance Excellence

หมวด 2 กลยุทธ์



• เป็นขอ้ก าหนดของระบบการบริหารจัดการองค์กรในเรือ่งหลักๆ 

• อาศัยแนวคดิและทฤษฎขีองการจัดการทีเ่ป็นระบบ และการปรบัปรงุผลการ

ด าเนินการทีมุ่ง่สูค่วามเป็นเลิศ

• สอดแทรกหลกัการของการบรหิารจัดการทีอ่ยูบ่นระบบค่านิยมที่สรา้งความยั่งยืน

ให้กับองค์กรและความสมดุลของผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยีทุกกลุ่ม

เนื้อหาในเกณฑม์อีะไรบา้ง



ค่านิยมหลกั 11 ประการ เป็นความเชื่อและพฤตกิรรมทีฝ่งัลกึอยูใ่นเกณฑน์ี ้และเป็นสิง่ที่พบเหน็ไดใ้นองคก์รที่มีผลการด าเนนิการทีโ่ดดเดน่

(เป็นพื้นฐานของเกณฑ์)

1)  มุมมองในเชิงระบบ

2)  การน าองคก์รอย่างมีวิสยัทัศน์

3) ความเปน็เลศิที่มุ่งเน้นผูเ้รียน

4)  การใหค้วามส าคญักับคน

5)  การเรยีนรู้ระดบัสถาบนั และความคลอ่งตวั

6)  การมุ่งเนน้ความส าเร็จ

7) การจดัการเพือ่นวตักรรม

8) การจดัการโดยใช้ขอ้มลูจริง

9) ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม

10) จริยธรรมและความโปร่งใส

11) การสง่มอบคณุคา่และผลลพัธ์



ที่มา : 2017–2018 Baldrige Excellence Framework (Education)



การด าเนินงานแตล่ะ

เรื่องเป็นระบบแลว้ 

หรือยัง

ท าแลว้ Effective 

หรือไม่

ตอบโจทยค์ณะ

หรือไม่
ค าถามชวนคดิใน

งานที่ด าเนินการ

ใครท า ท าอะไร ท าที่ไหน ท าอยา่งไร ท าเมื่อไร
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หมวด 2 กลยุทธ์

The Strategy Category asks how your organization develops strategic 

objectives and action plans, implements them, changes them if 

circumstances require, and measures progress. 

หมวด 2

กลยุทธ์

2.1 การจัดท า  

กลยุทธ์

2.2 การน ากลยทุธ์

ไปสู่การปฏิบตัิ



นิยามศพัทท์ีส่ าคญัในหมวด 2

• Benchmark : ระดับเทียบเคยีง 

• Core Competencies : สมรรถนะหลัก 

• Work systems : ระบบงาน

• Performance Projections : การคาดการณผ์ลการด าเนินการ 

• Strategic Objectives : วัตถุประสงค์เชงิกลยทุธ ์

• Strategic Advantages : ความได้เปรยีบเชงิกลยทุธ์

• Strategic Challenges : ความท้าทายเชงิกลยทุธ์ 

• Strategic Opportunities : โอกาสเชงิกลยทุธ์



Benchmark : ระดับเทยีบเคยีง 

• หมายถึง กระบวนการและผลลัพธซ์ึง่แสดงวิธีการปฏิบัตงิานและผลการด าเนินการทีเ่ป็นเลิศของ

กิจกรรมที่คล้ายคลึงกันภายในและภายนอกประชาคมวิชาการ 

• การเทียบเคียงก็เพื่อให้เข้าใจการด าเนนิการของสถาบนัระดับโลกจากมุมมองในปัจจุบนั และเพื่อให้

เกิดการปรับปรุงอยา่งกา้วกระโดด

• ระดับเทยีบเคียง เป็นรูปแบบหนึง่ของขอ้มูลเชงิเปรียบเทยีบ 

• อาจใชข้อ้มูลเชงิเปรียบเทยีบอืน่ๆทีไ่ด้จากบคุคลทีส่าม (โดยมากเป็นค่าเฉลี่ยของสถาบนัการศกึษา

ต่างๆ) ข้อมูลด้านผลการด าเนนิการของสถาบนัการศกึษาทีเ่ทยีบเคียงกนัได้หรอืคู่แข่ง รวมทั้งการ

เปรียบเทยีบกับสถาบนัทีค่ล้ายคลึงกนั



Core Competencies : สมรรถนะหลกั 

• หมายถึง เรื่องที่สถาบนัมีความช านาญทีสุ่ด 

• สมรรถนะหลักขององค์การเป็นขีดความสามารถเชิงกลยทุธท์ีเ่ป็นหวัใจส าคัญซึ่งท าใหส้ถาบนับรรลุ

พันธกิจหรือสรา้งความไดเ้ปรียบในสภาพแวดลอ้มของตลาดหรอืในการบริการ  

• สมรรถนะหลักมักเป็นสิ่งทีคู่่แข่ง ผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมือจะลอกเลียนแบบได้ยาก  

• สมรรถนะหลัก อาจจะเกีย่วขอ้งกบัความเชีย่วชาญในเทคโนโลย ี หรือมีเอกลักษณด์้านหลักสูตร 

บริการที่ส่งเสริมการเรียนรูแ้ละบรกิารทางการศกึษาอืน่ๆ ซึ่งตอบสนองตอ่ความตอ้งการของ

ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตลาด



สมรรถนะหลกั (Core competencies)

1. สอบถาม customer/stakeholders

2. Benchmarking

3. วิเคราะหจ์ากผลการด าเนนิงานของ

องค์กร สิ่งที่ประสบความส าเร็จอยา่ง

ยั่งยืน

แนวทางการค้นหา    

core competencies

เกิดจากการฟูมฟัก พัฒนาจากตวัเราเอง เกิดมาจากเนื้อใน 

core competencies คือ องค์กรเกง่อะไรที่โดดเดน่ เก่งมาจากเนื้อใน เราควรเอา

ความเกง่ไปวางกลยทุธ ์และวางระบบงาน เราควรท าใหค้นในองคก์รเก่งใน core 

competencies นั้นๆ CC อาจจะเกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญในเทคโนโลย ีหรือมี

เอกลกัษณด์า้นหลกัสตูรและบริการ ซึ่งตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รียน ลูกคา้

กลุ่มอืน่ และตลาด



Work systems : ระบบงาน

• หมายถึง วิธีการที่สถาบนัใชเ้พื่อท างานใหบ้รรลุผล โดยตอ้งอาศยัการมีส่วนรว่มของบคุลากร ผู้ส่งมอบ 

และคู่ความร่วมมืออยา่งเป็นทางการทีส่ าคัญ ผู้รับจ้าง คู่ความร่วมมืออยา่งไม่เป็นทางการ และ

องค์ประกอบอืน่ๆ ของห่วงโซอ่ปุทานทีจ่ าเป็นในการผลิตและด าเนนิการตามหลักสูตรและบรกิาร 

รวมทั้งการด าเนนิกระบวนการธุรกิจ และกระบวนการสนบัสนนุตา่งๆ ระบบงานจะตอ้งประสาน

กระบวนการภายในกับทรัพยากรภายนอกที่จ าเป็นเพือ่พฒันาและผลิตหลักสูตรและบรกิาร ส่งมอบให้

ผู้เรียนและลูกค้ากลุม่อืน่ และประสบความส าเร็จในตลาด 

• การตัดสินใจเกี่ยวกบัระบบงานเป็นเรื่องเชงิกลยทุธ ์ซึ่งครอบคลุมถึงการปกป้องและการใชป้ระโยชนจ์าก

สมรรถนะหลักของสถาบนั และตัดสินใจว่าสิ่งใดที่สถาบนัควรจัดจ้าง หรือด าเนนิการภายนอกสถาบนั 

เพื่อใหเ้กิดประสิทธภิาพและความยัง่ยนืของสถาบนั 



Performance Projections : การคาดการณผ์ลการด าเนนิการ 

• หมายถงึ  การประมาณการผลการด าเนินการในอนาคต  

• อาจดูจากผลการด าเนินการในอดีต หรืออิงผลการด าเนินการของสถาบนัที่เปรยีบเทยีบกันได้ 

หรือกบัสถาบนัคู่แขง่ที่ต้องการใหเ้ทา่เทยีมหรือเหนือกวา่ หรือการเปลี่ยนแปลงของตลาด

การศกึษา หรือเปา้หมายของผลการด าเนินการในอนาคต   

• การประมาณการของอัตราการปรับปรุงและการเปลีย่นแปลงภายในของสถาบนั 

• ชี้ให้เหน็วา่ตอ้งมกีารปรับปรงุอย่างกา้วกระโดดหรอืสร้างนวัตกรรมในเรื่องใด



Strategic Objectives : วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์

• “วัตถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์”  หมายถึง เป้าหมายทีช่ดัเจนของสถาบนั หรือการตอบสนองตอ่การ

เปลี่ยนแปลงหรอืการปรับปรุงทีส่ าคัญ  ความสามารถในการแขง่ขนัหรอืประเด็นทางสังคม และข้อ

ได้เปรียบของสถาบนั 

• โดยทั่วไปวัตถปุระสงค์เชงิกลยทุธ์มักมุ่งเนน้ทัง้ภายนอกและภายในสถาบนั และเกี่ยวขอ้งกับโอกาสและ

ความท้าทายเชงิกลยทุธ์ทีเ่กี่ยวกับผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด หลักสูตรและบริการ หรือ

เทคโนโลย ี 

• กล่าวอยา่งกว้างๆ ก็คือ สถาบันตอ้งบรรลุวตัถุประสงค์เชงิกลยทุธ ์เพื่อคงไว้หรือท าใหม้ี

ความสามารถในการแข่งขัน และความยั่งยนืของสถาบนัในระยะยาว วัตถุประสงค์เชงิกลยทุธ์เป็น

ตัวก าหนดทศิทางระยะยาว และเป็นแนวทางในการจัดสรรและปรับการกระจายทรัพยากร



Strategic Advantages : ความไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธ์

• “ความได้เปรียบเชงิกลยทุธ์”  หมายถึง  ความได้เปรียบในเชงิตลาดตา่งๆ ที่เป็นตัวตดัสินว่า

สถาบันจะประสบความส าเร็จในอนาคตหรือไม่ มักจะเป็นปัจจัยทีช่ว่ยใหส้ถาบนัประสบ

ความส าเร็จในการแขง่ขนัเมื่อเทยีบกับสถาบนัอืน่

• ความได้เปรียบเชงิกลยทุธ์มักมาจาก 

(1) สมรรถนะหลัก ที่เกิดจากการพัฒนาและเพิ่มพูนความสามารถภายในสถาบนั และ/หรือ

(2) ทรัพยากรภายนอกทีส่ าคัญในเชงิกลยทุธ์ซึง่เกิดจากการสรา้งและส่งเสริมความสัมพันธก์ับ

องค์การภายนอกและกับคู่ความรว่มมือ



Strategic Challenges : ความทา้ทายเชงิกลยทุธ์ 

• “ความท้าทายเชงิกลยทุธ์”  หมายถึง  ความกดดันตา่งๆ ที่เป็นตวัตดัสินว่าสถาบนัจะประสบ

ความส าเร็จในอนาคตหรอืไม่  

• เกิดจากแรงผลักดนัของต าแหนง่ในการแขง่ขนัในอนาคตเมื่อเทยีบกับสถาบนัอืน่

• มักมาจากแรงผลักดันภายนอก อย่างไรกต็าม ในการตอบสนองตอ่แรงผลักดันภายนอกดังกล่าว 

สถาบันอาจตอ้งเผชิญกับความทา้ทายเชงิกลยทุธ์ภายในด้วย



Strategic Challenges : ความทา้ทายเชิงกลยทุธ์

ความท้าทายเชงิกลยทุธ์ภายนอก อาจเกีย่วกบั

• ความต้องการหรือความคาดหวังของผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด 

• การเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรหรือบริการทีส่่งเสริมการศกึษา 

• การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ี

• ความเสี่ยงทางด้านงบประมาณ การเงิน สังคม 

• ตลอดจนความเสี่ยงหรอืความตอ้งการด้านอืน่ๆ  

ความท้าทายเชงิกลยทุธ์ภายใน อาจเกีย่วกบั

• ขีดความสามารถของสถาบนั หรือคณาจารย ์รวมทั้งบุคลากร และทรัพยากรอืน่ๆ ของสถาบนั



Strategic opportunities : โอกาสเชงิกลยทุธ์

หมายถงึ ช่องทางทีเ่ห็นจากการคดินอกกรอบ การระดมความคิด ผลดีที่เกิดขึน้โดยไมค่าด

ฝัน กระบวนการวิจยัและสร้างนวัตกรรม การคาดการณ์ อย่า่งฉกีแนวไปจากสภาพ

ปัจจุบนัและแนวทางอื่นๆ ที่ใ่่ช้ใน่การจินตนาการอนาคตทีแ่่ต่กต่าง่ออกไป 
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หมวด 2 กลยุทธ์

2.1 การจัดท ากลยทุธ์

จุดประสงค์ หัวขอ้นี้ถามถงึวธิีการทีส่ถาบนัวางกลยทุธเ์พือ่ตอบโจทยเ์รือ่งความทา้ทายและใชป้ระโยชน์จาก

ความไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธข์องตน และวธิทีีส่ถาบนัตดัสนิใจเกีย่วกบัระบบงานส าคญัและสมรรถนะหลกั หัวข้อนี้

ยังถามถึงวตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธส์ าคญัและเปา้หมายทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมจีดุมุง่หมายเพือ่ยกระดบัผลการ

ด าเนนิการโดยรวม และความสามารถในการแขง่ขนั รวมทัง้ท าใหส้ถาบนัประสบความส าเร็จในอนาคต

2.2 การน ากลยทุธไ์ปสูก่ารปฏบิตัิ

จุดประสงค์ หัวขอ้นี้ถามถึงวธิีการทีส่ถาบนัใชใ้นการแปลงวตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธไ์ปสู่แผนปฏิบตักิารเพือ่ให้

บรรลวุตัถปุระสงคเ์หลา่นั้น รวมทัง้วธิีการทีใ่ชต้รวจประเมนิความกา้วหน้าเทยีบกบัแผนปฏบิตักิาร เพื่อท าให้

มั่นใจวา่มกีารน ากลยทุธไ์ปสูก่ารปฏบิตัจินบรรลเุปา้ประสงค์
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หมวด 2 กลยุทธ์

2.1 การจัดท ากลยทุธ ์: สถาบนัจดัท ากลยทุธอ์ยา่งไร

Overall requirements level 1

• วิธีการสรา้งกลยทุธข์องสถาบนั ที่ใหค้วามส าคญัตอ่ความทา้ทายเชงิกลยทุธ ์และเสรมิสร้างความ

ได้เปรยีบเชงิกลยทุธแ์ละโอกาสเชงิกลยทุธ ์

• วิธีการทีส่ถาบนัใชต้ดัสนิใจเกีย่วกับระบบงานทีส่ าคญั 

• สรุประบบงานทีส่ าคญั วัตถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธท์ีส่ าคญั และเปา้ประสงคท์ีเ่กีย่วข้อง

ได้แนวคดิหลกัที่จะน าไปสู ่vision
กลยุทธค์วรมาจาก performance ขององคก์ร                           

และใช้ประโยชนจ์าก opportunity ให้ได้

ค าถาม : กลยุทธ์ทีก่ าหนดจะชว่ยผลักดันให้คณะบรรลุวิสัยทศันห์รอืไม่
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หมวด 2 กลยุทธ์

Overall requirements level 2

ก(1) สถาบันมีวิธกีารอยา่งไรในการวางแผนกลยทุธ์

ก(2) กระบวนการจัดท ากลยทุธไ์ด้กระตุน้และพจิารณาการสรา้งนวตักรรมอยา่งไร

ก(3) สถาบันมีวิธีการอยา่งไรในการรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มูลรวมทัง้พัฒนาสารสนเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง 

มาใช้ในกระบวนการวางแผนเชงิกลยทุธ์

ก(4) ระบบงานทีส่ าคัญมีอะไรบา้ง

ข(1) วัตถุประสงค์เชงิกลยทุธท์ีส่ าคญัของสถาบนัมีอะไรบา้ง และตารางเวลาทีจ่ะบรรลตุามวตัถุประสงค์

ข(2) วัตถุประสงค์เชงิกลยทุธไ์ด้สรา้งความสมดุลระหวา่งความตอ้งการทีห่ลากหลายในสถาบนั ซึ่งอาจ

แย่งชิงทรัพยากรกันเองได้อยา่งไร



“วิสัยทศัน”์ หมายถึง สภาวะที่สถาบนัตอ้งการเป็นในอนาคต วิสัยทัศน ์อธิบายถึงทศิทางทีส่ถาบนัจะ

มุ่งไป สิ่งที่สถาบันตอ้งการจะเป็น หรือภาพลักษณใ์นอนาคตทีส่ถาบนัตอ้งการใหผู้้อืน่รบัรู ้

• เราจะวัดความส าเร็จของวิสัยทศันจ์ากอะไร

• เรามี KPI ที่สะท้อนความส าเร็จของวิสัยทศันแ์ล้วหรอืยงั

• เรามีเป้าหมายทีจ่ะบรรลุวสิัยทศันน์ัน้เมื่อใด

• คนในองค์กรมองเหน็เป้าหมายทีต่อ้งการจะไปตรงกันหรือไม่

• ผู้น ามีการสื่อสารและถ่ายทอดวิสัยทศันเ์พื่อน าไปสู่การปฏิบัตอิยา่งไร



สิ่งส าคัญที่จะท าใหอ้งค์กรประสบความส าเร็จ คือ 

การมองเหน็ ร่วมกัน

เราต้องพัฒนาอะไรเพิ่มเตมิบา้ง 

ระบบของเราทีม่ีอยูม่ีประสทิธิภาพดเีพียงพอทีท่ าให้

เราบรรลุตามเป้าหมายหรอืไม่

เราจะทราบไดอ้ยา่งไรว่าเราบรรลุวสิัยทศันต์ามทีเ่ราตัง้ไว้ วัดจากอะไร
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Strategy Development

Sample elements considered during strategic planning include the following :

1) Customers : market requirements and evolving expectations and opportunities

2) External threats and opportunities such as the competitive environment and 

capabilities relative to competitors : industry and market

3) Technologies and other innovations that might affect products and services and 

future business operations

4) Internal strengths and weaknesses, including core competencies, workforce 

capability and capacity, resource availability, and operational capabilities and needs

5) Financial, societal, ethical, regulatory, technological, security, cybersecurity, and other 

potential risks that may affect short- and longer-term success
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Strategy Development

6) Opportunities to redirect resources to higher priority products, services, or 

business areas

7) Respond rapidly to changing organizational needs and challenges including the 

need for transformational change in organizational structure and work systems 

and key work processes

8) Changes in local, national, or global political or economic conditions

9) Supplier and supply-chain capabilities and needs

10) Clear, measurable strategic objectives with timetables that help leaders 

determine where the organization should be at given points in time so they can 

effectively monitor progress and make appropriate changes in processes or the 

allocation of resources
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WORKSHOP

ให้กลุ่มสรุปแนวทาง/ขัน้ตอนการจัดท าแผนกลยทุธท์ีค่ณะด าเนนิการอยู่ ่ณ ปัจจุบัน และให้วิเคราะห์

ร่วมกันว่ากระบวนการดังกลา่วมีแนวทางทีเ่ป็นระบบและมีประสิทธผิลแล้วหรอืไม่ อย่างไร หากจะ

ปรับปรุงให้ดียิง่ขึน้ ควรมีแนวทางอยา่งไรบา้ง 

As is To be
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WORKSHOP

วิเคราะหค์วามสัมพันธร์ะหว่างวิสัยทศัน ์วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์และตัวชีว้ัด

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์เชงิกลยทุธ์ ตัวชี้วัด
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Systematic : มีความเป็นระบบ  

แนวทางซึ่งมีขัน้ตอนเป็นล าดับ ด าเนินการซ า้ได้ รวมทั้งแสดงการใชข้อ้มูลและสารสนเทศเพือ่ให้

เกิดการเรียนรู้ 

Effective : ประสิทธิผล 

การพิจารณาว่ากระบวนการหรอืมาตรการทีใ่ช้สามารถตอบสนองจุดประสงค์ทีต่ัง้ไว้ได้ดี

เพียงใด การประเมินประสิทธิผลตอ้งประเมินว่า 

(1) แนวทางนัน้มีความสอดคลอ้งไปในทศิทางเดียวกนักับความตอ้งการของสถาบนั และสถาบัน

สามารถน าแนวทางไปปฏิบัตไิด้ดีเพยีงใด

(2) การประเมินผลลัพธข์องมาตรการทีใ่ชเ้พื่อบง่ชีร้ะดับการด าเนนิงานของกระบวนการตา่งๆ 

หลักสูตรหรือบริการ 
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หมวด 2 กลยุทธ์

2.2 การน ากลยทุธไ์ปสู่การปฏิบัต ิ: สถาบันน ากลยทุธไ์ปสู่การปฏิบัตอิยา่งไร

Overall requirements level 1

• วิธีการแปลงวัตถุประสงค์เชงิกลยทุธ์ไปสู่แผนปฏิบัตกิาร สรุปแผนปฏิบัติการ 

• วิธีการน าแผนไปสู่การปฏิบัต ิและตัววัดหรอืตวับง่ชีท้ีส่ าคัญของความก้าวหนา้

• การคาดการณผ์ลการด าเนินการในอนาคตตามตวัวัดหรอืตวับง่ชีท้ีส่ าคัญเหล่านีเ้ปรียบเทยีบ

กับของคูเ่ทยีบทีส่ าคัญ

แปลงแนวคิดไปสู่แผนทีช่ดัเจน

แผนคน support กลยุทธ์อยา่งไร
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หมวด 2 กลยุทธ์
Overall requirements level 2

ก(1) แผนปฏิบัตกิารทั้งระยะสัน้และระยะยาวทีส่ าคญัของสถาบันมีอะไรบา้ง

ก(2) สถาบนัมีวิธกีารในการทีจ่ะน าแผนปฏิบัตกิารไปสูก่ารปฏิบัตอิย่างไร

ก(3) สถาบนัท าใหม้ั่นใจไดอ้ยา่งไรวา่ทรัพยากรดา้นการเงินและดา้นอืน่ๆ มีพร้อมใชใ้นการสนบัสนุนแผนปฏบิัติ

การจนประสบความส าเร็จและยงับรรลภุาระผกูพนัในปจัจุบนั

ก(4) แผนดา้นบคุลากรทีส่ าคญัที่จะสนบัสนนุวตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธแ์ละแผนปฏบิัตกิารทั้งระยะสัน้และระยะยาวมี

อะไรบ้าง

ก(5) ตัววัดหรอืตัวบง่ชี้ที่ส าคญัที่ใช้ตดิตามผลส าเร็จและประสทิธผิลของแผนปฏิบตัิการมีอะไรบ้าง

ก(6) ค่าคาดการณผ์ลการด าเนินการของตัววดัหรอืตัวบง่ชี้ทีส่ าคญั ตามกรอบเวลาทัง้ระยะสัน้และระยะยาวของ

สถาบันคอือะไร

ข ในกรณทีีส่ถานการณบ์งัคบัใหม้ีการปรบัเปลีย่นแผนปฏบิัตกิาร สถาบันมีวธิกีารอยา่งไรในการจดัท าปรับแผน

และน าแผนใหม่ไปปฏิบัตอิย่างรวดเร็ว
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Strategy Implementation

Factors considered during strategy implementation include the following :

1) Develop action plans and related workforce plans

2) Deploy action plans to the workforce and to key suppliers and partners to ensure the 

achievement of key strategic objectives

3) Ensure that the key outcomes of action plans are sustained

4) Define measures for tracking progress on action plans to ensure actions are monitored 

and aligned throughout the organization

5) Project expected performance results, including assumptions of competitor performance 

increases, and identify gaps in actual versus projected performance
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Strategy Implementation

Action plans should include workforce plans that support the overall strategy 

Workforce plans typically include initiatives needed for successful strategy implementation, 

such as : 

1) Redesign work or jobs to increase workforce empowerment (decision making about their 

work) 

2) Promoting greater labor-management cooperation 

3) Preparing for future workforce capability and capacity needs 

4) Enhancing knowledge sharing and organizational learning (links to empowerment) 
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Strategy Implementation

5) Modifying compensation and recognition systems (and individual performance plans) 

to be consistent with strategic objectives and action plans, including stimulating, 

rewarding, or recognizing improvement and innovation 

6) Offering new education and training opportunities, such as developmental programs 

for future leaders and training programs on new technologies important to the future 

success of the workforce and organization. 
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หมวด 2 กลยุทธ์

เมื่อ vision เปลี่ยน ต้องเปลี่ยนแผนกลยทุธใ์หส้อดคล้องกัน  

เมื่อกลยทุธ์เปลี่ยน ก็ต้องปรับระบบงานและระบบคน

Strategic objective ที่เข้าทา่ ท้าทาย 
ตอบสนองวสิยัทัศน์ขององคก์ร

กระบวนการวางแผนกลยทุธท์ีด่ี/               
ก าหนดระบบงานที่ส าคญั

แปลงกลยุทธไ์ปสูแ่ผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกนั

ค าถาม : กลยุทธ์ทีก่ าหนดจะชว่ยผลกัดันให้คณะบรรลุวิสัยทศันห์รอืไม่



แนวทางการจดัท าแผนกลยุทธเ์พื่อน าไปสู่การปฏิบัตจิรงิ

รองศาสตราจารย์ ภญ. อุษณีย ์ค าประกอบ

รองอธกิารบด ีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่
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ประเภทของงานในองคก์ร การจัดท าแผน

แผนกลยุทธ์

แผนงานประจ า

งานใหม่

การพัฒนางาน

ประจ า

งานประจ า

แผนกลยุทธท์ีด่ี ควรสง่ผลใหอ้งค์กรเกดิการเปลี่ยนแปลง
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ปัจจุบันเราอยู ่ณ จุดไหน

ในอนาคตเราตอ้งการ
ไปสู่จุดไหน

เราจะไปสู่จุดนัน้ได้อยา่งไร

เราจะตอ้งท าหรอืปรับเปลี่ยน
อะไรบา้ง เพื่อไปถึงจุดนัน้

วิเคราะหอ์งค์กร

เช่น SWOT Analysis

ก าหนดวิสัยทศันแ์ละ
ทิศทางขององค์กร

ก าหนดกลยทุธ์

แปลงกลยุทธส์ู่การปฏิบัติ

KPI

KPI

4 ค าถามชวนคดิในการจดัท าแผน



กลยุทธส์ าคญัในการเชื่อมโยงแผนสูก่ารปฏิบัติและผลลัพธ์

1 

Mobilize

2 
Translate

3
Alignment

4 

Motivate

5   

Govern

1. Mobilize จุดชนวนความคดิใหเ้กิดการเปลีย่นแปลง

2. Translate ถ่ายทอดเพือ่ใหก้ารบรหิารจดัการในองคก์ร

มีการเชื่อมโยงกันได ้

3. Alignment ท าใหท้กุหน่วยงานมีการผสมผสานกนัเป็น

หนึ่งเดยีว หรือมีความรู้สกึเป็นทีม มีความรักองคก์ร

4. Motivate กระตุ้นเพือ่ใหท้กุคนท าตามเปา้หมายของ

องค์กรที่วางไว ้

5. Govern ดูแลใหทุ้กอยา่งทีท่ ามาแลว้มีการด าเนนิการ

อย่างตอ่เนื่อง

http://www.glitter-graphics.com/


จุดอ่อนที่ส าคญั

ไม่ได้อยู่ทีก่ารวางแผน หรือ การจัดท ากลยทุธ์

แต่

อยู่ที่ความสามารถในการน ากลยุทธท์ีไ่ด้ก าหนดไปสู่

การปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล



สาเหตุ

• การขาดการสือ่สารยุทธศาสตร์

• บุคลากรไมรู่้ว่าตนเองมสีว่นรบัผิดชอบในแต่ละยทุธศาสตร์อย่างไร

• ขาดผูร้ับผดิชอบหลัก (เจ้าภาพ) ในแต่ละเรื่องที่จะน าไปปฏบิตัิ

• ขาดการแปลงยทุธศาสตรไ์ปสูก่ารปฏิบตัิอยา่งเปน็ระบบ                  

(ท าตามแผนทุกอย่าง บรรลุตัวชี้วดัทกุตัว แต่ไม่บรรลุวสิยัทัศน์ทีต่ัง้ไว้)
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บทบาทผู้น า : ชี้ทิศให้ชัด

สื่อ
สา
ร/
ถ่า
ยท

อด

ให้รับรู้

ให้น าไปปฏิบตัิ

workforce engagement ท าให้รู้สึกเปน็เจา้ขององคก์ร

ผ่านการวางแผน โดยมีแผนในการเดินไปบรรลุพร้อมๆกัน



การสื่อสารยทุธศาสตร์

การชี้ใหเ้ห็นว่างานของแต่ละฝา่ย (แต่ละคน)                    

มีความส าคญัต่อองคก์รอย่างไร สนองตอบตอ่วตัถปุระสงค์

ขององคก์รอย่างไร 

เกิดศรัทธา แรงจูงใจ และความมุง่มัน่                                     

ที่จะปฏิบตังิานอยา่งมปีระสทิธภิาพ
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วางแผนเชิงกลยุทธ์

▪ ก าหนดความทา้ทายทีอ่งคก์รเผชญิอยู่

▪ ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

SWOT Analysis

เมื่อ vision เปลี่ยน     ต้องเปลี่ยนแผนกลยุทธใ์หส้อดคล้องกัน  

เมื่อกลยทุธเ์ปลีย่น  ต้องปรับระบบงานและระบบคน
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C-PEST 7Ss

C = Customer, 

Competitor

P = Politics

E = Environment, 

Economics

S = Society

T = Technology

Shared values

Structure 

Strategy

Systems

Style

Staff

Skills

วิเคราะหภ์ายนอกองค์กร วิเคราะหภ์ายในองค์กร

ตัวอยา่งหลกัการวิเคราะห์ SWOT
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องคป์ระกอบส าคญัของแผนกลยทุธ์

▪ วัตถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์

▪ ตัวบ่งชี้หลัก และค่าเปา้หมาย

▪ กลยุทธ์

▪ ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ วิธีการไดม้า ??
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หลักคิดในการก าหนดกลยุทธจ์าก SWOT Analysis

Vision

Mission

Strengths Weaknesses

Opportunities S-O W-O

Threats S-T W-T

กลยุทธ์ กลยุทธ์

กลยุทธ์ กลยุทธ์

TOWS Matrix
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ปัจจัยสู่ความส าเรจ็

▪ เสนาธกิารงานแผน ควรตั้งค าถามวา่ ปีหน้าจะท าอะไร what ต้องมากอ่น how 
โดยยึด vision เป็นตัวตัง้ และมอบงานใหแ้ตล่ะฝ่าย

▪ วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธใ์ดส าคัญ งบประมาณควรจะสนับสนุนไปตรงนั้น

▪ แผนกลยุทธท์ีด่ี ต้อง balance ความส าเร็จทัง้ระยะสัน้และระยะยาว

▪ KPI Owner, Data Owner

3

แปลงเปน็แผนปฏบิตักิารทีน่ าไปใชไ้ด้
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วางแผนเชิงกลยทุธ์ โดยค านงึถงึเสียงของลกูคา้

▪ ก าหนดและตอบสนองความต้องการ ความคาดหวัง และสรา้งความพงึพอใจ

▪ สร้างสมัพนัธท์ีด่ีให้เกดิขึน้ระหวา่งลูกคา้ ผู้มีสว่นไดส้ว่นเสยี และองค์กร

VOC VOS

เอาใจเขา มาใส่ใจเรา

ให้บริการอยา่งสรา้งสรรค์

การใหบ้ริการที่

เหนือความ

คาดหวงั
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การเชื่อมโยงแผนสู่การปฏบิตัิ

• ให้ความส าคัญกับการออกแบบกระบวนการให้สอดคล้องกบัความตอ้งการ ความคาดหวัง

ของผู้รับบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี (น าความคาดหวงัไปก าหนดเปน็ KPI)

▪ ให้ความส าคญักบัการปรบัปรงุกระบวนการ เพื่อผลลัพธท์ีด่ขีึน้

▪ ก าหนดผูร้ับผิดชอบด าเนินการที่ชัดเจน

แผนกลยทุธ์ แผนปฏบิตักิารประจ าปี

สอดคล้อง เชื่อมโยง

KPI KPI PI

กลยุทธ์
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เราจะปรบัปรุงงานทีท่ าอยูใ่ห้ดขีึน้ไดอ้ยา่งไร

แผนกลยุทธ์

แผนงานประจ า

งานใหม่

การพัฒนางาน

ประจ า

งานประจ า

เราจะเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงานประจ าไดอ้ยา่งไร ??
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แนวคดิ Lean

LEAN = เครื่องมอืเพือ่สร้างความเป็นเลศิของกระบวนการ

เปาหมายของการจัดการกระบวนการ คือ 

ท าอยางไรให กระบวนการทัง้หมดปราศจาก

ความสญูเสยี สามารถปรับตัวตอบสนอง

ความตองการของตลาดไดทนัทวงที และมี

ประสทิธภิาพเหนือคูแ่ขงขัน 
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ตัวอยา่งความสูญเสีย (Wastes)

การรอคอย
ท างาน

ซ้ าซ้อน

เก็บงานไว้

ท า

การ

ปฏิบัตงิาน

ผิดพลาด
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แนวคดิ Lean

ทบทวน

กระบวนการ

ปรับลดขั้นตอนทีไ่ม่

จ าเป็น
ผลลัพธ์คงเดิม

ปรับลดระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน
ผลลัพธ์คงเดมิ

ปรับปรุงกระบวนการ

ท างาน
ผลลัพธ์ดีขึ้น

Value-added activity Non Value-added activity





KPI ควรมลีกัษณะอยา่งไร

KPI

สมดุล

ครอบ

คลุม

ควบคุม

ได้

มีผู้

รับผิดชอบ

เข้าใจ

ตรงกัน

ไม่ก่อให้

เกิดความ

ขัดแยง้



Leading indicators
▪ กลุ่มตัวชีว้ดัทีส่ง่ผลน าไปสูผ่ลลัพธท์ีต่้องการ

▪ สามารถท านายผลลัพธท์ีต่้องการได้ และสามารถแกไ้ขผลลัพธไ์ด้

Lagging indicators
▪ กลุ่มตัวชี้วัดทีไ่มส่ามารถใชต้ัดสนิใจปรบัเปลี่ยนอะไรได้แล้ว 

▪ เป็นตัวชี้วดัทีบ่อกผลลัพธส์ดุทา้ย

อัตราการติดเชื้อ อัตราการลา้งมอื

ความพงึพอใจของผูป้ว่ย อัตราการเขา้เยี่ยมบา้น



ค าถามส าหรับการสร้าง KPI ที่ดี

• มีวัตถุประสงค์การวดัทีช่ดัเจนวัดท าไม 

• จะใช้อะไรเป็นตวัวัดวัดอะไร 

• สูตร วิธีการค านวณ วิธีการเกบ็ข้อมูลวัดอย่างไร 

• ระยะเวลาในการประเมิน ความถี่หา่งวัดเมื่อใด

• หน่วยงาน บุคคลที่ท าหนา้ทีป่ระเมนิใครเป็นผู้วัด 
สส

สัมพนัธก์ับยุทธศาสตร์ขององค์กร



แนวทางการก าหนดเป้าหมาย



65

การเชื่อมโยงแผนสู่การปฏิบตัแิละผลลพัธ์

▪ Process evaluation (ติดตามประสทิธผิล ซึ่งเปน็การ

ติดตามตอนปลาย) 

▪ Process monitoring (การตดิตามระหวา่งกระบวนการ)

Supplier Input Process Output Customer

Efficiency Effectiveness

Leading KPI Lagging KPI



ปัญหาที่พบบ่อย

• มีแผนกลยทุธ์ทีด่ี แต่ไม่ท าตามแผน ท าทุกอยา่ง

เหมือนทีเ่คยปฏบิัติ
แผน (นิ่ง)

• บุคลากรมองไม่เหน็เปา้หมายองค์กรร่วมกนั ไม่รู้ว่า

ตนเองมีส่วนเกีย่วขอ้งอยา่งไร

สื่อสาร 

(น้อย)

• ขาดกระบวนการตดิตามอยา่งเป็นระบบ
ติดตาม      

(ไม่สม่ าเสมอ)
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7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและธรรมาภิบาล 

ข. ผลลัพธ์ด้านการน ากลยทุธ์ไปปฏิบัติ

Overall requirements

• ผลลัพธ์ด้านการบรรลุกลยทุธข์องสถาบนัและแผนปฏิบตักิารคืออะไร

7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 

ก. ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด

จุดประสงค์

หัวข้อนีต้รวจประเมินผลลัพธ์ดา้นงบประมาณ การเงินและตลาดทีส่ าคัญเพื่อใหเ้ห็นถงึ

ความยั่งยนืด้านการเงินและความส าเร็จดา้นตลาดของสถาบนั

Overall requirements

• ผลลัพธ์ของการด าเนินการด้านการเงิน คืออะไร

• ผลลัพธ์ของการด าเนนิการดา้นตลาด คืออะไร
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รองศาสตราจารย ์ภญ. อุษณีย ์ค าประกอบ

รองอธกิารบด ีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่

10 เมษายน 2562

เกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพื่อการด าเนนิการทีเ่ปน็เลศิ

Education Criteria for Performance Excellence

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห ์และการจัดการความรู้
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หมวด 4 การวดั การวเิคราะห ์และการจัดการความรู้

4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนนิการขององค์การ

จุดประสงค์ 

• เพื่อชีน้ าการจัดการกระบวนการของสถาบนัให้บรรลุผลลัพธ์และวัตถุประสงค์เชงิกลยทุธ์ทีส่ าคัญ 

• เพื่อคาดการณแ์ละตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลงทีร่วดเร็วหรอืไม่ได้คาดคิดขององคก์าร หรือการ

เปลี่ยนแปลงจากภายนอกสถาบนั 

• เพื่อระบุวธิีปฏิบตัทิีเ่ป็นเลิศทีอ่าจน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน

4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

จุดประสงค์

• เพื่อปรับปรุงประสิทธภิาพ ประสิทธิผล 

• เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการสรา้งนวัตกรรมของสถาบนั
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

4.1 การวดั วิเคราะห ์และปรบัปรงุผลการด าเนินการขององคก์าร : องค์การมวีธิกีารอยา่งไรในการวดั 

วิเคราะห ์และเพือ่น ามาปรบัปรุงผลการด าเนนิการขององคก์าร

Overall requirements level 1 

• วิธีการทีส่ถาบนัใชว้ดั วิเคราะห ์ทบทวน ตลอดจนปรบัปรงุผลการด าเนนิการโดยการใชข้อ้มลูและ

สารสนเทศในทกุระดบัและทกุสว่นงานของสถาบนั

• วิธีการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูเทยีบเคยีงและข้อมลูลกูคา้เพือ่สนบัสนนุการตดัสนิใจ
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Overall requirements level 2

ก(1) สถาบันมีวธิกีารอยา่งไรในการใชข้อ้มูลและสารสนเทศ เพื่อตดิตามผลการปฏิบัตงิานประจ าวนั และผลการ

ด าเนนิการโดยรวมของสถาบัน

ก(2) สถาบนัมีวิธกีารเลอืกและใช้ขอ้มลูเชิงเปรยีบเทียบอยา่งมีประสทิธผิลอยา่งไร

ก(3) สถาบนัมีวิธกีารใช้เสยีงของลกูคา้ และขอ้มูล และสารสนเทศ ด้านตลาดอยา่งไร

ก(4) สถาบันมั่นใจไดอ้ย่างไรวา่ระบบการวดัผลการด าเนินการของสถาบันสามารถตอบสนองความเปลีย่นแปลงทั้งภายใน

หรือภายนอกสถาบันที่เกดิขึน้อยา่งรวดเร็วหรือทีไ่มไ่ดค้าดคดิ

ข สถาบนัมีวิธกีารอยา่งไรในการทบทวนผลการด าเนนิการและขีดความสามารถของสถาบนั

ค(1) สถาบนัมีวิธกีารอย่างไรในการแบ่งปันวธิปีฏิบตัิทีเ่ป็นเลศิในสถาบัน

ค(2) สถาบันคาดการณผ์ลการด าเนนิการในอนาคตอยา่งไร

ค(3) สถาบนัมีวิธกีารอยา่งไรในการใช้ผลการทบทวนผลการด าเนินการ (หัวขอ้ 4.1ข) ไปใช้จดัล าดบัความส าคญัของ

เรื่องที่ตอ้งปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่งและโอกาสในการสร้างนวตักรรม
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4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรงุผลการด าเนินการขององคก์าร

การวดั

• จะวัดอะไร มีเกณฑใ์นการคดัเลอืกขอ้มูลและตัวชีว้ดัอยา่งไร

• ตัวชี้วัดสอดคลอ้งไปในแนวทางเดยีวกนัทัว่ทัง้องคก์ารหรือไม่

• ตัวชี้วัดทีม่ีเคยเปลีย่นบ้างไหม  สภาพแวดลอ้มเปลีย่น    ตัวชี้วดัต้องเปลีย่น   เราเก่งขึ้น    ตัวชี้วดัต้องเปลีย่น

• ใช้ข้อมูลเทยีบเคยีง และขอ้มลูของลกูคา้อยา่งไร

• ข้อมูลเชิงเปรียบเทยีบ เลือกไดต้ามความสามารถหรอืตามเกณฑม์าตรฐาน เพื่อใหรู้้ตัวเองวา่เราควรวดัอะไร ไม่

วัดอะไร

• กรรมการก ากบัดแูล ไดใ้ช้ตัวชีว้ดัในการพจิารณาอะไรบา้งไหม

ชนิดของตวัวดั

• ตัวชี้วัดทีต่้องตามระหวา่งกระบวนการ (เพื่อใหต้อบสนองอยา่งรวดเร็ว)

• ตัวชี้วัดยทุธศาสตร์

• ตัวชี้วัดทีท่ีมผูบ้ริหารใชต้ดิตาม วิเคราะห ์เป็นประจ ามอีะไรบ้าง 



79

4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการขององคก์าร

การวิเคราะห์

วิเคราะหป์ฏิสัมพันธ์ ANOVA regression trend analysis เช่น

• การหาความสัมพนัธ์ระหว่างการปรับปรุงคณุภาพของหลักสูตรและบรกิาร หรือหลักสูตรและ

บริการใหม่ กับตัวชี้วดัทีส่ าคัญด้านผู้เรยีนและลูกค้ากลุ่มอืน่ เช่น ความพึงพอใจ ความภักดี และ

ส่วนแบ่งตลาด

• แนวโนม้ของตวัชีว้ดัหลกัด้านความผูกพนัของผูเ้รียน เช่น การขาดเรียน อัตราการลาออก และการ

สมัครเข้าหลักสตูรและการใชบ้ริการ 

• ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณแ์ละผลสมัฤทธิ์ของผูเ้รียนกับการเรียนจบหลักสูตร 
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4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรงุผลการด าเนินการขององคก์าร

การปรับปรุง

• การปรับปรุงอยา่งตอ่เนือ่ง เกิดนวัตกรรมขึน้บา้งไหม

• ผลการปรับปรุงท าใหก้ารคาดการณข์องเราเปลี่ยนหรือไม่

• มีการทบทวนตวัชีว้ัดบอ่ยหรอืไม่ อย่างไร (ตัวชีว้ัดทีม่ีบอกอะไรเราไหม)

ตัวอยา่งค าถามในการทบทวนตวัชีว้ดั

• ตัวชี้วัดทีม่ีอยู ่เราเคยเปลี่ยนบา้งไหม (ตัวชีว้ัดทีม่ีอยูส่ะทอ้นผลงานของเราอยา่งถกูตอ้งไหม)

• ตัวชี้วัดเหล่านีเ้ป็นทีเ่ข้าใจของทกุฝ่ายใชไ่หม

• ตัวเทียบเคียงทีใ่ชม้ีประโยชน ์ช่วยกระตุน้ให้บรรลุเป้าหมายสูงขึน้หรือไม่

• การคาดการณเ์ป้าหมายทีก่ าหนดไว้มีความเป็นไปได้หรอืไม่ 
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วิธีการทีส่ถาบนัใชว้ดั วิเคราะห ์ทบทวน ตลอดจนปรบัปรงุผลการด าเนนิการโดยการใช้ขอ้มลูและสารสนเทศในทกุระดบัและ

ทุกสว่นงานของสถาบนั
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วิธีการทีส่ถาบนัใชว้ดั วิเคราะห ์ทบทวน ตลอดจนปรบัปรงุผลการด าเนนิการโดยการใช้ขอ้มลูและสารสนเทศในทกุระดบัและ

ทุกสว่นงานของสถาบนั
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WORKSHOP

1) ตัววัดที่ทมีผู้บริหารใชต้ดิตาม วิเคราะห ์เป็นประจ ามีอะไรบา้ง

KPI คู่เทียบ ผู้รับผิดชอบ

รวบรวมข้อมูล

frequency

2) ในปีที่ผ่านมาหลังจากการวเิคราะห ์เรื่องที่มีความส าคัญทีสุ่ดทีต่อ้ง

ปรับปรุงคือเรื่องใด
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยสีารสนเทศ : สถาบันมีวิธกีารอยา่งไรใน
การจัดการสินทรัพยท์างความรู้ของสถาบนั รวมทั้งสารสนเทศและโครงสร้างของเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

Overall requirements level 1 

• วิธีการจัดการและเพิ่มพูนสินทรพัยท์างความรู้และวธิีการเรียนรูข้องสถาบนั 

• วิธีการที่ท าใหม้ั่นใจว่าคุณภาพและความพรอ้มของขอ้มูลสารสนเทศ ซอฟท์แวร์และ

ฮาร์ดแวรแ์ละโครงสรา้งของเทคโนโลยสีารสนเทศตอบสนองตอ่ความตอ้งการในการใชง้าน

ของบุคลากร ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมืออยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผู้เรียนและลูกค้า

กลุ่มอื่น
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

Overall requirements level 2

ก(1) สถาบันมีวธิกีารอยา่งไรในการจดัการความรู้ของสถาบัน

ก(2) สถาบนัใชค้วามรูแ้ละทรพัยากรอยา่งไร เพื่อใหก้ารเรียนรูฝ้งัลกึเขา้ไปในวถิกีารปฏิบตัิงานของสถาบัน

ข(1) สถาบันมีวธิกีารจดัการอยา่งไรในการทวนสอบและท าใหม้ั่นใจวา่ขอ้มูลและสารสนเทศทีใ่ช้ในสถาบันมีคณุภาพ

ข(2) สถาบนัท าใหม้ั่นใจไดอ้ยา่งไร ถึงความปลอดภยัของขอ้มูลและสารสนเทศทีอ่่อนไหวและเป็นสทิธพิเิศษ

ข(3) สถาบันท าใหม้ั่นใจไดอ้ยา่งไร ถึงความพรอ้มของขอ้มูลและสารสนเทศของสถาบัน

ข(4) สถาบันมีวธิกีารอยา่งไรเพือ่ใหม้ั่นใจไดว้า่ฮาร์ดแวรแ์ละซอฟต์แวรม์ีความนา่เชื่อถอื มั่นคงปลอดภัย และใช้งานงา่ย

ข(5) ในภาวะฉกุเฉิน สถาบันมีวธิกีารอยา่งไรในการท าใหม้ั่นใจวา่ระบบฮารด์แวร์และซอฟต์แวรร์วมทั้งขอ้มูลและ

สารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภยั และพรอ้มใช้งานอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่ตอบสนองตอ่ผูเ้รียนและลกูคา้กลุม่อืน่รวมทั้งตอ่ความ

ต้องการของสถาบันอยา่งมีประสทิธผิล
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4.2 การจัดการความรู ้สารสนเทศ และเทคโนโลยสีารสนเทศ

คุณภาพของขอ้มลูสารสนเทศ

▪ แม่นย า เก็บขอ้มูลถูกต้องหรือไม่

▪ ถูกต้องและเชื่อถือได้  มีการทวนสอบ สุ่ม check หรือไม่

▪ ทันเหตุการณ์ update หรือไม่

▪ ปลอดภยัและเปน็ความลับ  มีการ back up, ระบบ firewall
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วิธีการจดัการและเพิม่พนูสนิทรพัยท์างความรูแ้ละวิธกีารเรยีนรูข้องสถาบนั 
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วิธีการทีท่ าใหม้ั่นใจว่าคณุภาพและความพรอ้มของขอ้มลูสารสนเทศ ซอฟทแ์วรแ์ละฮารด์แวรแ์ละโครงสรา้งของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตอบสนองตอ่ความตอ้งการในการใช้งานของบคุลากร ผู้ส่งมอบ คู่ความรว่มมอือย่างเปน็ทางการและไม่เปน็ทางการ ผู้เรียนและลกูคา้

กลุ่มอืน่
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วิธีการทีท่ าใหม้ั่นใจว่าคณุภาพและความพรอ้มของขอ้มลูสารสนเทศ ซอฟทแ์วรแ์ละฮารด์แวรแ์ละโครงสรา้งของเทคโนโลยี

สารสนเทศตอบสนองตอ่ความตอ้งการในการใชง้านของบคุลากร ผู้ส่งมอบ คู่ความรว่มมืออยา่งเปน็ทางการและไมเ่ปน็ทางการ 

ผู้เรียนและลกูคา้กลุม่อืน่
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วิธีการทีท่ าใหม้ั่นใจว่าคณุภาพและความพรอ้มของขอ้มลูสารสนเทศ ซอฟทแ์วรแ์ละฮารด์แวรแ์ละโครงสรา้งของเทคโนโลยี

สารสนเทศตอบสนองตอ่ความตอ้งการในการใชง้านของบคุลากร ผู้ส่งมอบ คู่ความรว่มมืออยา่งเปน็ทางการและไมเ่ปน็ทางการ 

ผู้เรียนและลกูคา้กลุม่อืน่
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อ้างอิง เรียนจากแชมปเ์พือ่เปน็แชมป ์ส าหรบัองคก์รการศกึษา
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WORKSHOP

ข้อมูลสินทรพัยท์างความรูอ้ะไรทีจ่ะท าให้บรรลุเป้าหมายของคณะ

องคค์วามรูท้ีค่ณะ

ต้องการ

มี 

(ระบุแหลง่ขอ้มูล)

ไม่มี 

(ระบุวา่จะแสวงหาความรูน้ัน้

ได้จากทีไ่หน อย่างไร)

อาจเริ่มจากเป้าประสงคข์องยุทธศาสตร์ ว่าอะไรเป็นความรู้ทีจ่ าเป็นเพือ่ใหบ้รรลุ

ความส าเร็จ
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หมวด 4 การวดั การวเิคราะห ์และการจัดการความรู้

วาง fact data ให้ดีๆ ให้องค์กรตดัสินใจภายใตข้อ้มูลจรงิ

เพื่อประเมินความสามารถขององค์กร ตัววัดทัง้หลายทีม่ีเปลี่ยนบา้งไหม (ตัววัดทีม่ีอยูบ่อก

อะไรไดไ้หม) สภาพแวดลอ้มเปลี่ยน ตัววัดตอ้งเปลี่ยน เราเก่งขึ้น ตัววัดก็ตอ้งเปลี่ยน

สร้างคุณภาพใหก้ับระบบข้อมลูสารสนเทศ และใหลู้กค้าสามารถเข้ามาใชไ้ด้อยา่ง

สะดวก

ระบบการจัดการความรู้ อะไรคอืองคค์วามรูท้ีท่ าใหอ้งค์กร success
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10 STEPS TOWARD EXCELLENCE 

1) ก าหนดวสิยัทัศนแ์ละความเป็นเลศิทีต่้องการ 

2) ก าหนดตัวชีว้ดัความส าเร็จทีส่ะท้อนความเปน็เลศิ 

3) ค้นหาบริบทขององคก์ร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งบริบทเชิงกลยุทธ ์

4) ทบทวนยุทธศาสตรข์ององคก์รเพือ่ใหม้ั่นใจวา่มปีระสทิธผิล 

5) ทบทวนและปรับปรงุระบบการน าองคก์ร และระบบงานขององคก์ร 

6) ทบทวนและปรับปรงุระบบการท างานในทุกดา้นขององคก์ร 

7) ทบทวนตัวชีว้ดัขององคก์รใหส้อดคลอ้งและบรูณาการกัน 

8) วางระบบองคก์รใหม้ีการเรยีนรู้ ปรับปรุง สร้างนวตักรรม การจดัการความรู้และ Best Practices 

9) ทบทวนและปรับปรงุระบบบริหารทรัพยากรบคุคลใหม้ั่นใจวา่สง่เสรมิความส าเร็จขององคก์รอยา่งแท้จรงิ 

10)หมั่นทบทวนประสทิธผิลของการบรหิารองคก์รเทยีบกับความเป็นเลศิทีต่้องการ และหาทางปรับปรงุใหด้ขีึน้อยา่ง

ต่อเนื่อง ไม่หยดุยั้ง 
จาก Slide อ.ศุภชยั เมืองรักษ์



ศูนย์พัฒนาคณุภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่


