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ศิรวิิช  ดโนทยั 

นักวิเคราะหน์โยบายและแผน เชี่ยวชาญ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

 

 

กระบวนการวางแผนกลยุทธ ์

2 2 

     
     

 
 

การวางแผน / กลยทุธ ์/ แผนกลยทุธ ์

การวางแผน (Planning) : การวิเคราะหส์ถานการณปั์จจบุนั  คาดการณไ์ป 

ลว่งหนา้และก าหนดแนวทางท่ีคาดว่าน่าจะดีท่ีสุด      เพ่ือใหเ้กิดการปฏิบตัิ 

อยา่งไดผ้ล 

 

กลยุทธ ์(Strategy) : ไม่ใชวิ้ธีการธรรมดา ใชค้วามคิดพิเศษ เพ่ือกลัน่แนวทาง 
ท่ีดีท่ีสุด  และสามารถแปรเปล่ียนสถานการณท์ุกประเภท    ใหก้ลบักลายเป็น

ประโยชนแ์ก่หน่วยงาน  ไม่ว่าขณะนั้นองคก์รจะอยู่ในสถานการณใ์ด  ไม่ว่าจะ 

เป็นช่วงไดเ้ปรียบ หรือเสียเปรียบก็ตาม 

 

แผนกลยุทธ(์Strategy planning) : ชุดปฏิบตัิการท่ีออกแบบมา เพ่ือเปล่ียนแปลง
องคก์ร จากสถานภาพปัจจุบนั ไปสู่สภาพท่ีพรรณนาไวต้ามเป้าประสงค ์ภายใต้

ขอ้จ  ากดัของความสามารถและศกัยภาพขององคก์ร โดยมีการพิจารณาวิเคราะห์

สถานการณร์อบขา้ง และการแข่งขนัอยา่งถูกตอ้งชดัเจน 
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 สภาวะแวดลอ้ม และบริบทในการด าเนินงานมีการเปลี่ยนแปลง

อยา่งรวดเร็ว และรุนแรงข้ึน 

 

 องคก์รตอ้งมีทิศทาง และแผนงานท่ีชดัเจน  

 

  ผูบ้ริหารตอ้งบริหารองคก์รภายใตก้รอบทิศทาง และแผนงาน  

 

 

ท าไมตอ้งมีการวางแผนยทุธศาสตร/์แผนกลยทุธ ์? 
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ท าแผนยทุธศาสตรเ์พื่ออะไร ? 

 ท าใหทุ้กคนเขา้ใจ มุ่งเนน้ในยุทธศาสตรร์่วมกนั  

   เกิดความรบัผิดชอบและการมีส่วนร่วมร่วมกนั ในยุทธศาสตรข์ององคก์ร  

   เพ่ือเป็นการจงูใจใหทุ้กคนด าเนินงานตามยุทธศาสตร ์

     เพ่ือใหมี้ระบบการประเมินผลในทุกระดบัท่ีสอดคลอ้งและเช่ือมโยงกบัยุทธศาสตร ์ 

     ไม่ใช่การจบัผิด แตเ่พ่ือพฒันาองคก์ร 

 

  



3 

5 5 

ขอ้แตกตา่งระหว่างแผนกลยทุธก์บัแผนทัว่ไป 

            การวางแผนกลยุทธ ์ 

 

          เป็นการวางแผนเพ่ือน า 

     องคก์รไปสู่ภาพลกัษณใ์หม่  

     กา้วสู่วิสยัทศันท่ี์ตอ้งการใน

อนาคต  

           การวางแผนกลยุทธเ์ป็น 

     การวางแผนในภาพรวม ของ

องคก์ร  ทุกกลยุทธท่ี์ก าหนด 

     ข้ึนเป็นปัจจยัท่ีช้ีอนาคต ของ

องคก์รนั้น 

            การวางแผนทัว่ไป 

           

           เป็นการวางแผนเพ่ือ 

    แกปั้ญหา   ป้องกนัปัญหา   

    หรือ    การพฒันาผลผลิต  

    ขององคก์ร  

            ดงันั้นการวางแผนทัว่ไป 

   จึงมีจดุมุ่งหมายเพียง   เพ่ือให ้

  ไดแ้นวทางการด าเนินงาน ท่ีท า 

  ใหง้านหรือโครงการขององคก์ร 

  บรรลผุลส าเร็จ อยา่งมีประสิทธิ 

  ภาพ  เท่านั้น 
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ขั้นตอนพ้ืนฐานในการวางแผนยทุธศาสตร/์แผนกลยทุธ ์

ขั้นเตรียมการ ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2  ขั้นตอนท่ี 3  ขั้นตอนท่ี 4  

จดัตั้งคณะท างาน 

รวบรวมขอ้มูลเพ่ือ

วิเคราะหศ์กัยภาพใน

ประเด็นที่เก่ียวขอ้ง 

 

 

 

การจดัท าวิสยัทศัน ์

ประเด็นยทุธศาสตร ์

และเป้าประสงค ์

(Vision, Goals and 

Strategic Issues) 

การเตรยีมการ 

(Project Setup) 

การวิเคราะห์

ศกัยภาพของ

หน่วยงาน 

(SWOT Analysis) 

การก าหนดกลยุทธ์

ในการพฒันา

หน่วยงาน 

(Strategies) 

การก าหนด

แผนปฏิบตักิาร 

(Action Plans) 

ปัจจยัภายใน 

Strength จุดแข็ง 

Weakness จดุอ่อน 

ปัจจยัภายนอก 

Opportunity โอกาส 

Threat อุปสรรค 

 

ตอ้งการเป็นอะไรใน

อนาคต   มีประเด็น

หลกัที่ส  าคญัอะไรที่

ตอ้งไดร้บัการพฒันา 

มีเป้าประสงคแ์ละ

เป้าหมายอยา่งไร 

 

ตอ้งท าส่ิงใด  ดว้ย

วิธีการใด เพ่ือใหผ้ล

การปฏิบติังานบรรลุ

ตามวิสยัทศันแ์ละ

เป้าหมายที่ก าหนด 

 
 

การน ายทุธศาสตร/์ 

กลยทุธ ์แปลงไปสู่

การปฏิบติัในรูปของ

แผนงาน/ โครงการ 
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ขั้นตอนพ้ืนฐานในการวางแผนยทุธศาสตร/์แผนกลยทุธ ์

ขั้นเตรียมการ ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2  ขั้นตอนท่ี 3  ขั้นตอนท่ี 4  

จดัตั้งคณะท างาน 

รวบรวมขอ้มูลเพ่ือ

วิเคราะหศ์กัยภาพใน

ประเด็นที่เก่ียวขอ้ง 

 

 

 

การจดัท าวิสยัทศัน ์

ประเด็นยทุธศาสตร ์

และเป้าประสงค ์

(Vision, Goals and 

Strategic Issues) 

การเตรยีมการ 

(Project Setup) 

การวิเคราะห์

ศกัยภาพของ

หน่วยงาน 

(SWOT Analysis) 

การก าหนดกลยุทธ์

ในการพฒันา

หน่วยงาน 

(Strategies) 

การก าหนด

แผนปฏิบตักิาร 

(Action Plans) 

ปัจจยัภายใน 

Strength จุดแข็ง 

Weakness จดุอ่อน 

ปัจจยัภายนอก 

Opportunity โอกาส 

Threat อุปสรรค 

 

ตอ้งการเป็นอะไรใน

อนาคต   มีประเด็น

หลกัที่ส  าคญัอะไรที่

ตอ้งไดร้บัการพฒันา 

มีเป้าประสงคแ์ละ

เป้าหมายอยา่งไร 

 

ตอ้งท าส่ิงใด  ดว้ย

วิธีการใด เพ่ือใหผ้ล

การปฏิบติังานบรรลุ

ตามวิสยัทศันแ์ละ

เป้าหมายที่ก าหนด 

 
 

การน ายทุธศาสตร/์ 

กลยทุธ ์แปลงไปสู่

การปฏิบติัในรูปของ

แผนงาน/ โครงการ 
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                  เพื่อใหรู้ส้ภาพขององคก์ร  และ สภาวการณภ์ายนอก 

          ว่าจะก าหนดกลยทุธ ์ขององคก์รอยา่งไรให ้บรรลเุป้าหมาย 

          ตามวิสยัทศัน ์ และสอดรบักบับรบิทขององคก์ร  

               

                

การวิเคราะหศ์กัยภาพองคก์ร (SWOT Analysis) 

            การรูเ้ขา-รูเ้รา จะท าใหโ้อกาสของความส าเร็จสูงข้ึน 
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การวิเคราะหศ์กัยภาพ(SWOT Analysis) 

        จดุแข็ง (Strengths : S) 

   พิจารณาปัจจยัภายในองคก์รเก่ียวกบั 

   ส่วนดี  ความเขม้แข็ง  ความสามารถ 

   ศกัยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความส าเร็จ  

โอกาส(Opportunities : O) 

     สภาพแวดลอ้มภายนอก(Outside in) 
    มีสภาพเป็นเช่นไร  ส่งผลกระทบใน 

    ทางบวกอย่างไร และจะสรา้งใหเ้กิด 

    โอกาสใดใหก้บัองคก์ร  

  จดุอ่อน (Weaknesses : W) 

    พิจารณาปัจจยัภายในองคก์ร  เก่ียวกบั 

    ส่วนเสีย ความอ่อนแอ สิ่งที่ตอ้งพฒันา 

    แกไ้ข ปรบัปรุงขอ้จ  ากดั ความไม่พรอ้ม 

    รวมทั้งประเด็นปัญหา 

ภยัคกุคาม (Threats : T) 

      สภาพแวดลอ้มภายนอก (Outside in)  
    ทีเป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคามก่อให ้

    เกิดผลเสียหรือเป็นขอ้จ  ากดัตอ่องคก์ร 

ปัจจยัภายใน 

ปัจจยัภายนอก 
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              ภายใน 

ภายนอก 

จดุแข็ง 

(Strengths) 
จดุออ่น 

(Weaknesses) 

โอกาส 

(Opportunities) 

 อปุสรรค 

 (Threats) 

SO Strategies   
รุกไปขา้งหนา้ 

WO Strategies  
พฒันาภายใน 

ST Strategies   
ป้องกนั/สรา้งพนัธมิตร 

WT Strategies  
ปรบัเปล่ียนภายใน 

SWOT MATRIX 
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McKinsey’s 7 Ss 
แบบจ ำลอง 7S+2S 
ในกำรพฒันำองค์กร 

ระบบ 

 คน        

Shared  
Value 

อุดมกำรณ์ร่วม 

Strategy 

กลยุทธ ์

Staff 

บุคลากร 

Structure 

โครงสรา้ง 

System 

ระบบ 

Style 

แนวการบรหิาร 

Skill 

ทกัษะ 

Shift the  

Paradigm 
ปรบั 

กระบวนทศัน ์

Specific 

Tools 

เคร่ืองมือ 

การวิเคราะหส์ถานการณภ์ายใน - McKinsey’s 7 Ss 
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ปัจจยั จดุแข็ง (Strengths) จดุออ่น (Weaknesses) 

คน ขยนั  กระตือรือรน้   ซ่ือสตัย ์ 

ทุ่มเท ความรูด้ี มุ่งพฒันาตน 

นอ้ย เฉ่ือยชา แตกแยก  

ไรฝี้มือมุ่ง ประโยชนส์่วนตวั 

เงิน มาก คล่องตวั เครดิตดี 

ระบบควบคมุดี  มีวินยัสูง 

นอ้ย ติดขดั รัว่ไหล  

ขาดวินยั 

เครื่องมือ เหมาะสม  ทนัสมยั  

ประสิทธิภาพสูง  

ไม่เหมาะสม  ลา้สมยั  

เสียบ่อย ตน้ทุนสูง  

ทกัษะบริหาร เช่ียวชาญ มืออาชีพ รอบคอบ 

 มีวิสยัทศันด์ี 

อุย้อา้ย ขาดวิสยัทศัน ์ 

อยูพ่อใหร้อดตวั 

แนวทางการพิจารณาปัจจยัภายใน 
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ปัจจยั โอกาส (Opportunities) อปุสรรค (Threats) 

การเมือง น่ิง มีเสถียรภาพ สรา้งโอกาส

นโยบายเอ้ืออ  านวย 

วุ่นวาย เปลี่ยนแปลงบ่อย 

นโยบายไม่เอ้ืออ  านวย 

เศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียง ดอกเบ้ีย

ต า่ แรงงานคณุภาพราคาถูก 

แข่งขนั เนน้ความเร็ว  และ

รอบคอบ ตน้ทุนสินคา้แพง 

สงัคม อบอุน่  เก้ือกูล  การศึกษาดี 

วฒันธรรมเขม้แข็ง สามคัคี 

แข่งขนั   เอารดัเอาเปรียบ 

ไรร้ะเบียบ วฒันธรรมเส่ือม 

วิทยาการ อินเตอรเ์น็ท อีเมล ์ขอ้มูล        

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ไลต่ามไม่ทนั มากเกินไป เกิด

ช่องว่างของการพฒันา 

แนวทางการพิจารณาปัจจยัภายนอก 
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ค าจ  ากดัความ (Definition) 

วิสยัทศัน ์(Vision) เป้าประสงค ์(Goals) ประเด็นยุทธศาสตร ์ 

เป็นการก าหนดสภาพดา้นการพฒันา 

ท่ีหน่วยงานตอ้งการจะเป็นในอนาคต 

ตามหว้งระยะเวลาที่ก าหนด โดยระบุ 

เป็นขอ้ความที่สะทอ้นถึงความมุ่งมัน่ 

เก่ียวกบัทิศทางและจดุยืนที่ตอ้งการ 

ผลกัดนัใหเ้กิดข้ึน เป็นจุดหมายปลาย 

ทางรว่มกนัของทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง  

ซ่ึงเป็นการตอบค าถามว่า 

เป็นการก าหนดเป้าหมายในระดบั 

วิสยัทศัน ์เพ่ือตอบว่าหน่วยงานได ้

บรรลถึุงวิสยัทศันท่ี์ไดต้ั้งไวห้รือไม่ 

เป็นการระบุถึงส่ิงที่องคก์รจะตอ้ง 

ท าใหไ้ดส้ าหรบัระยะเวลาใด 

เวลาหน่ึง และสามารถวดัผลได ้

 

 

 

 

เป็นการก าหนดประเด็นส าคญัที่หน่วย 

งานจ าเป็นตอ้งด าเนินการพฒันา  เพ่ือ 

ใหส้ามารถบรรลวิุสยัทศันท่ี์ตั้งไว ้ เกิด

จากการเปรียบเทียบวิสยัทศัน ์ที่หน่วย 

งานตอ้งการเป็น (Vision)     กบัการ 
วิเคราะหศ์กัยภาพ    ของหน่วยงาน 

ในปัจจุบนั (SWOT) 
 
 
 

(Strategic Issues) 

"หน่วยงานตอ้งการเป็นอะไร

ในอนาคต ? " 

 

ประเด็นใด(เร่ืองหลกัๆ)ท่ีตอ้ง 

ไดร้บัการพฒันา ? 

 

 

ในแตล่ะประเด็นยุทธศาสตร ์

     ตอ้งท าใหถึ้งระดบัใด? 

   จึงจะท าใหวิ้สยัทศันบ์รรลุ 
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คุณลักษณะของวิสยัทศันท่ี์ดี 

Core Value 

ความเช่ือของคนในองคก์ร 

ในพฤติกรรมและความสามารถท่ีเป็น 

Core Purpose 

เหตุผลหลักของการคงอยู่ขององคก์ร 

Visionary Goal 

 เป้าหมายท่ีวาดฝันในอนาคต 

Vision 

16 16 

กระบวนการพฒันาวิสยัทศัน ์

    -  ประเมินและวิเคราะหก์ารเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอ้มภายนอก 

         ท่ีองคก์รก าลงัหรือจะตอ้งเผชิญ 

-  ประเมินและวิเคราะห ์บทบาท หนา้ท่ี ความสามารถท่ีองคก์รมีอยูใ่นปัจจบุนั 

    -  เม่ือพิจารณาทั้งปัจจยัภายนอกและภายในแลว้ ใหม้องภาพไปในอนาคตว่า 
         ในอีก 3-5 ปีขา้งหนา้ อะไรคือส่ิงท่ีองคก์รอยากหรือตอ้งการท่ีจะเป็น  

         โดย อยา่ลืมค านึงถึงความตอ้งการของ Stakeholders ท่ีส  าคญัดว้ย 

การยืนยนัวิสยัทศัน.์......เป็นการยืนยนัทิศทางการพฒันาท่ีหน่วยงาน ตอ้งการจะเป็น 

                               ในอนาคต ช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั ระหว่างผูบ้ริหาร 

                               กบับุคลากรทุกระดบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ขอ้ความท่ีแสดงแนวคิด  และวิธีการด าเนินงาน  

เพ่ือบรรลถึุงวิสยัทศันท่ี์ก าหนดไวแ้ลว้ 

•    ส่ิงท่ีองคก์รตอ้งด าเนินการเพ่ือใหวิ้สยัทศันเ์ป็นจริง 

•    ส่ิงท่ีบ่งบอกบทบาทหนา้ท่ีขององคก์รท่ีก าลงัท าหรือจะท าในอนาคตใหแ้ก่ผูร้บับริการ 

•    พนัธกิจท่ีดีตอ้งบ่งบอกถึงคณุค่าท่ีผูร้บับริการจะไดร้บัประโยชนว่์ามีอะไรบา้ง   และ 

      ตอ้งเช่ือมโยงกบัวิสยัทศัน ์

•    ท าใหท้ราบทิศทางและขอบเขตกิจการ 

•    เป็นแนวทางในการก าหนดความรบัผิดชอบ 

•    เป็นการวางขอ้ก าหนดดา้นพฤติกรรม หรือจริยธรรมของสมาชิกในองคก์ร 

   

พนัธกิจ (Mission)  

18 18 

ประเด็นยทุธศาสตร ์(Strategic Issues) 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ คือ...... 

   

•      ประเด็นหลกัท่ีตอ้งค านึงถึง  
•       ประเด็นส าคญัท่ีจ  าเป็นตอ้งไดร้บัการมุ่งเนน้และพฒันา 

        เพ่ือน าไปสู่การบรรลวิุสยัทศัน ์ ไม่ควรมีจ  านวนมากเกินไป 
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19 19 

การก าหนดประเด็นยทุธศาสตร ์

วิสยัทศันข์องหน่วยงาน 
นโยบายหรือความจ  าเป็น

เร่งดว่นจากภายนอก 

ความคาดหวงัจาก 

Stakeholders ท่ีส  าคญั 

Strategic Issues หรือ  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี์ส  าคญัส าหรบัหน่วยงาน 

ศกัยภาพและความเป็นไปได ้

ของหน่วยงาน 

20 20 

 
 

 เป้าประสงค/์จดุมุ่งหมายเพื่อการพฒันา(Corporate Objectives/Goals) 

  * การเขียน เป้าประสงค.์.จะเขียนในลกัษณะ ผลลพัธป์ลายทาง(Outcome)  
    ท่ีจะด าเนินการใหบ้รรลผุล 

  * ทุกเป้าประสงคต์อ้งมีตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

 

         คือ.... เป้าหมายตา่งๆท่ีตอ้งการบรรลใุนแตล่ะประเด็นยุทธศาสตร ์โดยมีตวัช้ีวดั 

                เป็นเคร่ืองมือท่ีบ่งช้ีว่าเป้าประสงคน์ั้นจะส าเร็จหรือไม่ และมีการก าหนด 

                เป้าหมาย เพ่ือบอกระดบัของความส าเร็จตามท่ีตวัช้ีวดัก าหนดไว ้ 

  

       คือ.... สภาพความส าเร็จของการด าเนินงานในขั้นสุดทา้ยของแตล่ะประเด็นยุทธศาสตร ์

 

       คือ.... ขอ้ความท่ีบ่งบอกใหท้ราบถึงส่ิงท่ีองคก์รจะท าใหไ้ด ้หรือตอ้งการจะใหเ้ป็น  

                ในอนาคต  และสามารถวดัผลไดใ้นทางปฏิบตัิ 
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21 21 

ความสมัพนัธร์ะหว่าง ประเดน็ยทุธศาสตร ์กบั เป้าประสงค ์

ประเด็นยุทธศาสตร ์ที่ 1 

เป้าประสงค ์ขอ้ท่ี 1 

เป้าประสงค ์ขอ้ท่ี 2 

เป้าประสงค ์ขอ้ท่ี…….. 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ที่ 2 

เป้าประสงค ์ขอ้ท่ี 1 

เป้าประสงค ์ขอ้ท่ี 2 

เป้าประสงค ์ขอ้ท่ี…….. 

22 22 

ตวัช้ีวดั Key Performance Indicators (KPIs) 

ความหมาย....    เป็นเคร่ืองมือท่ีบ่งช้ีถึงผลส าเร็จของโครงการ 

               ประเภทของตวัช้ีวดั  แบ่งเป็น 4 มิติ 

                        1.  ปริมาณ (Quantity)         2.  คณุภาพ (Quality)  

                  3.  ระยะเวลา (Time)               4.  ค่าใชจ้า่ย/ตน้ทุน (Cost) 
  

 

 การก าหนดตวัช้ีวดั 2 ระดบั 

      1.   ตวัช้ีวดัผลผลิต (output)    
         เป็นการวดัผลสินคา้/บริการท่ีผลิตข้ึน วดัผลเม่ือส้ินสุดกระบวนการ 

       
      2.   ตวัช้ีวดัผลลพัธ ์(outcome)  
         เป็นการวดัผลส าเร็จ/ประโยชนท่ี์ไดร้บัจากสินคา้/บริการ 

         วดัผลเม่ือส้ินสุดกระบวนการไปช่วงหน่ึง 
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23 23 

ระดบัของตวัช้ีวดั 

ตวัช้ีวดัร่วม  (Common Indicators)   

      เป็นตวัช้ีวดัท่ีใชว้ดัความส าเร็จในภาพรวมของแผนยุทธศาสตรท่ี์

หน่วยงานภายใตร้บัการถ่ายทอดลงไปปฏิบตัิ 

        
ตวัช้ีวดัเฉพาะ  (Specific Indicators)  
      เป็นตวัช้ีวดัท่ีใชว้ดัความส าเร็จของแผนกลยุทธ ์เป็นตวัช้ีวดัท่ีแตกตา่ง
กนัไปเฉพาะของแตล่ะหน่วยงาน มิใช่ตวัช้ีวดัท่ีรบัการถ่ายทอดมาจากหน่วยเหนือ 

24 24 

ขอ้มูลพ้ืนฐาน (Baseline) และเป้าหมาย (Target) 

      ขอ้มูลพ้ืนฐาน....  แสดงใหเ้ห็นถึงค่าของตวัช้ีวดัท่ีเกิดข้ึน 

                             ในปีอดีตหรือในปีปัจจุบนัเป็นเคร่ืองมือ 

                             ในการตัง้เป้าหมาย 

 
                          
   เป้าหมาย....    เป็นค่าของตวัช้ีวดัท่ีตอ้งการท่ีจะบรรลุ 
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25 25 

ลกัษณะของเป้าหมายท่ีดี 

*  มีความทา้ทาย 

*  สูงกว่ามาตรฐานการท างานท่ีเคยปฏิบตัิ 

*  ส่งเสริมใหเ้กิดความพยายาม 

*  ไม่สูงจนเกินไปจนไม่สามารถท าไดจ้ริง 

*  น าไปสู่การพฒันา 

26 26 

กลยุทธ ์ 

 เป็นเคร่ืองมือ/วิธีการท่ีน าไปสู่การบรรลวุตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของ

องคก์ร 

 

 เป็นการน าสภาพการณท่ี์ไดจ้ากการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มมาก าหนด

ทางเลือกเพ่ือใหบ้รรลวุตัถุประสงค ์

 

 ทุกเป้าประสงค ์จะตอ้งมีกลยุทธม์าสอดรบั 

 

 กลยุทธเ์ป็นภาพใหญ่ท่ีมองถึงส่ิงท่ีจะท าใหบ้รรลเุป้าประสงคแ์ตย่งัไม่ลงไป

ในรายละเอียดถึงขั้นของโครงการ 

 

 กลยุทธแ์ตล่ะขอ้จะตอ้งมีการก าหนดหน่วยงานเจา้ภาพ 
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- แปลงจากนโยบายของรฐับาล หรือของหน่วยงานในระดบัท่ีอยูเ่หนือข้ึนไป 

- จากส่ิงท่ี Stakeholders หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัองคก์รคาดหวังจากองคก์ร 

- จากผลการวิเคราะห ์SWOT 

- จากส่ิงท่ีผูบ้ริหารคิด หรืออยากจะท า 

 

แนวทางในการก าหนดกลยทุธ ์

•  Top - Down 

•  Bottom -  Up 
 -  เปิดโอกาสใหบุ้คลากรไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็น 

 

28 28 

ลกัษณะงานในองคก์ร 

งานใหม่ๆ  

ท่ีจะมุ่งเนน้ 

งานท่ีเป็นการพฒันา 

งานประจ  า 

งานท่ีตอ้งด าเนินการเป็นปกต ิ

กลยุทธ ์
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29 
29 

 

Vision วิสยัทศัน ์

 

Mission พนัธกิจ 

Objective เป้าประสงค ์

Strategies กลยุทธ ์

Policy นโยบาย 

Plan/Project 

SW
OT

 A
na

lys
is 

การวิเคราะห ์

สภาพบรบิท 

ทั้งภายใน และ 

ภายนอกองคก์ร 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส อุปสรรค 

Ph
ilo

so
ph

y /
Va

lue
 

ก
าร
ย
ึด
ม
ัน่
ใน
ป
ร
ชั
ญ
าแ

ล
ะ
อุ
ด
ม
ก
าร
ณ

 ์

ส่ิงที่ประชาคมรว่มกนัก าหนดทิศทาง 

ความเป็นไปในอนาคตขององคก์ร 

พนัธะและภาระท่ีองคก์รตอ้งกระท าตาม

กฎหมายและเพ่ือบรรลเุป้าหมายแหง่

วิสยัทศัน ์

เป้าประสงค ์หรือเป้าหมายของวิสยัทศัน์

ส่ิงที่องคก์รจะตอ้งท าใหไ้ด ้วดัผลได  ้

กลยทุธห์รือวิธีการที่สอดคลอ้งกับ

บริบทและใหบ้รรลเุป้าหมาย 

แนวทางที่ผูบ้ริหารก าหนด 

ใหถื้อปฏิบติั   

แผนงานหรอืโครงการ 

ที่จะท าใหวิ้สยัทศันเ์ป็นจรงิ 

ดชันีช้ีวัดความส าเรจ็ของงาน 

Strategic Issue  

ประเด็นยุทธศาสตร ์ ประเด็นหลกัที่ตอ้งไดร้บัการพฒันา 

Ke
y P

er
for

ma
nc

e I
nd

ica
tor

 

STRATEGIC PLAN 

SWOT 

KPI 

แผนกลยุทธ ์

วิสยัทศัน/์พนัธกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์

วตัถุประสงค/์กลยุทธ/์นโยบาย 

30 

ประเด็นส าคญัในการน าไปปฏิบตัิ 

-   การสนบัสนุนของผูบ้ริหารระดบัสูง 

-    การมีหน่วยงานรบัผิดชอบ  

-    มีความเขา้ใจในหลกัการและแนวคิดท่ีดีพอ 

-    การส่ือสารภายใน 

-    ความตอ่เน่ือง 

-    ไม่ใช่โครงการ แตต่อ้งกลืนใหเ้ขา้กบัระบบในการบริหาร 

-    อยา่ใชเ้ป็นระบบในการประเมินผลเป็นหลกัแตต่อ้งใหมุ่้งเนน้ 

     ในเร่ืองของการพฒันาองคก์รและการแปลงยุทธศาสตรสู์่การปฏิบตัิ 

-    การเก็บขอ้มูล พรอ้มทั้งระบบท่ีจะมารองรบั 
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31 31 

ความส าคญัของการวางแผนกลยุทธ ์

32 

แผนปฏิบตัิงาน รายบุคคล 

 แผนปฏิบตัิงาน ภาควิชา/กอง/ศูนย ์

แผนยุทธศาสตรค์ณะ/วิทยาลยั/ส านกั 

แผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยั 

 แผนยุทธศาสตร ์สกอ. 

แผนยุทธศาสตรก์ระทรวงศึกษาธิการ 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

ความเช่ือมโยงของการจดัท าแผนยทุธศาสตรข์องมหาวิทยาลยั 
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33 33 

 ศิรวิิช  ดโนทยั 

 Tel.  081 9114790 

     E-mail :  srv@kmutnb.ac.th 

        siriwich_30@hotmail.com 
siriwich30@mail.com 

                     

ขอบคณุค่ะ 


