
น.อ.หญงิ ดร.จุฬารตัน ์เพชรวเิศษ

รอง ผอ.กองภูมภิาคศกึษา ศูนย ์

ศกึษายุทธศาสตร ์



การศกึษา
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หวัขอ้การน าเสนอ

ความหมายของเอกสารวชิาการ

ความหมายและกระบวนการวจิยั

ส่วนประกอบของรายงานการวจิยั

การจดัท าเอกสารวชิาการ

ส่วนประกอบของเอกสารวชิาการ

รูปแบบของการจดัท าเอกสารวชิาการ





เอกสารวชิาการคอื? 

“งานวชิาการ” หรอื “เอกสารทาง
วชิาการ” เป็นค ากวา้ง ๆ ทีส่ือ่ความ
ถงึ เอกสารทัว่ไปทีม่ลีกัษณะเป็นที่

ยอมรบัทางวชิาการทัง้ทีไ่ดจ้าก การ
วจิยั หรอืทีเ่ป็น เอกสารทางวชิาการ
อืน่ๆ

ตวัอย่างของ “เอกสารทาง
วชิาการ” ไดแ้ก ่รายงานการวจิยั
ต าราบทความ/หนงัสอืวชิาการ 
เอกสารค าสอน เอกสารประกอบการ
สอนหนงัสอือา่นประกอบ งานแปล 

ขอ้เสนอแนะทางวชิาการ
ฯลฯ



ลกัษณะของงาน

วชิาการ

เป็นผลลพัธจ์าก การศกึษาคน้ควา้

ทางวชิาการ ทีไ่ดน้ ามาเรยีบเรยีง

อย่างเป็นระเบยีบแบบแผนตาม

รูปแบบมาตรฐาน 

เร ือ่งราวทีน่ าเสนอตอ้งเป็น 

“ความรู”้ (Knowledge) หรอื

“ความจรงิ” (ขอ้เท็จจรงิ / Fact) 

อนัเกดิจากกระบวนการศกึษา

คน้ควา้ทีเ่ป็นระบบ 

มลีกัษณะเป็นวทิยาศาสตรม์กีาร

อา้งองิ แหล่งสารสนเทศ ทีเ่ชือ่ถอื

ได ้











ความหมายและ

กระบวนการวจิยั

การวจิยั  คอืกระบวนการในการ
แสวงหาความรูค้วามจรงิของ

ปรากฏการณต์า่งๆดว้ยวธิทีีเ่ป็น

วทิยาศาสตร ์ซ ึง่ไดร้บัการยอมรบัวา่

เป็นวธิกีารทีม่รีะบบ มเีหตุผล และมี

ความน่าเชือ่ถอื



















กระบวนการวจิยั

1.การก าหนดและนิยามของ
ปัญหาการวจิยั

2.การพฒันากรอบแนวคดิและ
สมมตฐิานของการวจิยั

3.การออกแบบการวจิยั

4.การพฒันาเครือ่งมอืวจิยั

5.การก าหนดประชากรและ
กลุ่มตวัอย่าง



6. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล

7. การวเิคราะหข์อ้มูล

8. การแปลความหมายและ

สรุปผลการวจิยั

9. การเขยีนรายงานการวจิยั

กระบวนการวจิยั



สว่นประกอบของรายงาน

การวจิยั

“รายงานวจิยั” จะกล่าวถงึ ระเบยีบ

วธิกีารวจิยั แนวความคดิวธิกีาร

วเิคราะห ์การแสดงผลการวเิคราะห ์

ขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะโดยมี

สว่นประกอบทีส่ าคญั 3 สว่น คอื

1. สว่นน า (Introduction)

2. สว่นเนือ้ความ (Content)

3. สว่นอา้งองิ (Reference)



สว่นน า

“ส่วนน า” เร ิม่ตัง้แต ่ปกใน ไปจนถงึ สว่น
เนือ้ความ มี สว่นประกอบและรายละเอยีด คอื

ปกนอก

ปกใน

หน้าบทคดัยอ่

กติตกิรรมประกาศ

สารบญั

– สารบญัตาราง (ถา้ม)ี

– สารบญัภาพ/แผนภูมปิระกอบ (ถา้ม)ี



สว่นเนือ้ความ

“สว่นเนือ้ความ” แบ่งออกเป็น 3 ตอน 

คอื

1. บทน า

2. ตวัเร ือ่ง

3. ขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะ



“บทน า”

“บทน า” จะกล่าวถงึ

– ความเป็นมา และความส าคญัของปัญหา

– วตัถุประสงค ์ 

– ขอบเขตการวจิยั

– สมมตฐิาน / ค าถามการวจิยั

– วธิดี าเนินการวจิยัโดยยอ่ (เชงิคุณภาพ)

– ค านิยามศพัทเ์ฉพาะ

– ประโยชนท์ีไ่ดร้บัจากการวจิยัจยั



“ตวัเร ือ่ง

“ตวัเร ือ่ง” ปกตจิะแบ่งออกเป็นกีบ่ทกไ็ด ้

ตามแตค่วามเหมาะสมโดยอย่างน้อยควร

จะประกอบไปดว้ย

– บททีเ่กีย่วกบัการทบทวนวรรณกรรม

ทีเ่กีย่วขอ้ง

– บททีบ่รรยายวธิกีารทีใ่ชใ้นการวจิยั

โดยละเอยีด (เชงิปรมิาณ) รวมไปถงึข ัน้ 

ตอนการวจิยั ประชากร กลุ่มตวัอย่าง

และ/หรอืผูใ้หข้อ้มูลส าคญั เคร ือ่งมอืการ

วจิยั การเกบ็รวบรวมขอ้มูล

- การวเิคราะหข์อ้มูล รายงานผล 
อภปิรายผลการวจิยั



ขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะ

“ขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะ” 

กล่าวครอบคลุม

– ตอนทีส่รุปเร ือ่งราวในการวจิยั

ทัง้หมด

– การอภปิรายผลการวจิยั

– ขอ้จ ากดัของการวจิยั (ถา้ม)ี

– ประโยชนใ์นการน าผลการวจิยัไป

ประยุกตใ์ช ้

– ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการวจิยัคร ัง้ 

ตอ่ไป



“สว่นอา้งองิ”

“ส่วนอา้งองิ” ในรายงานวจิยัจะตอ้งมี
เอกสารอา้งองิหรอืบรรณานุกรม อนัไดแ้ก ่

รายชือ่หนงัสอื สิง่พมิพอ์ืน่ๆ โสตทศันวสัดุ

ตลอดจนวธิกีารทีไ่ดข้อ้มูลมาประกอบการ

เขยีนรายงานวจิยั

การเขยีนสว่นอา้งองิ มอียูด่ว้ยกนั

หลายรูปแบบและวธิกีาร ขึน้อยูก่บั

ขอ้ก าหนดของหน่วยงาน/สถาบนัที่

เกีย่วขอ้ง

สว่นอา้งองิ จะอยูต่อ่จากสว่นเนือ้ เร ือ่ง

และอยูก่อ่นภาคผนวก (ถา้ม)ี





หลกัสูตรนกั

ยุทธศาสตร ์
จดัท าแผนปฏบิตัิ

ราชการขององคก์รใน

ระยะ ๕ ปี 

หรอืแผนขององคก์ร/

หน่วยงานทีส่นใจ









เอกสาร

วชิาการ



*เอกสารวชิาการสว่น
บุคคล

๑. ส่วนน า

๒. ส่วนเนือ้เร ือ่ง

๓. ส่วนอา้งองิ

๔. ภาคผนวก

๕. ประวตัยิ่อผูว้จิยั



สว่นน า

๑. ปกหน้า 

๒. ปกใน

๓. บทคดัย่อ

๔.  ค าน า

๕. สารบญั 



สว่นประกอบของเอกสาร

วชิาการ

บทที ่1 บทน า

บทที ่ 2 สภาวะแวดลอ้มทางยุทธศาสตรแ์ละ

การวเิคราะหท์างยุทธศาสตร ์

บทที ่ 3 แผนขององคก์ร

บทที ่ 4  ขอ้เสนอแนะทางยทุธศาสตร ์



บทที ่1 บทน า

 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา (สาเหต/ุ

เหตผุลของการท าแผนฯ)

 วตัถุประสงคข์องการศกึษา (เพือ่วเิคราะหส์ภาวะ

แวดลอ้ม/จดัท าแผนฯ/ใหข้อ้เสนอแนะ) 

 ขอบเขตของการศกึษา (ดา้นเนือ้หา  ประชากร 

พืน้ทีศ่กึษา ระยะเวลา)

 ระเบยีบวธิกีารศกึษา  (ขัน้ตอน รวบรวมขอ้มูล ,

วเิคราะหข์อ้มูล, สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง

การศกึษา) 

 ขอ้จ ากดัของการศกึษา (ระยะเวลา/สถานการณ ์

ฯ)

 ประโยชนท์ีค่าดว่าจะไดร้บัจากการศกึษา 

(สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค)์
เนือ้เร ือ่ง : บทที ่1



บทที ่2 สภาวะแวดลอ้มทาง

ยุทธศาสตรแ์ละการ

วเิคราะหท์างยุทธศาสตร ์สภาวะแวดลอ้ม (ภายนอก)

สภาวะแวดลอ้ม (ภายใน)

การวเิคราะหส์ภาวะแวดลอ้มทาง

ยุทธศาสตร ์(SWOT 

ANALYSIS,FORESIGHT, TOWS 

MATRIX)



เป้าหมายทางยุทธศาสตร ์(END) (วสิยัทศัน์

/พนัธกจิ/ประเดน็ยทุธศาสตร/์

เป้าประสงค)์

แนวทางการด าเนินงานในการด าเนินการ

(WAYS) (กลยุทธ)์

มาตรการ/ปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้ง (MEANS)

(แผนงาน/โครงการ/เคร ือ่งมอื/กลไก)

แผนทียุ่ทธศาสตร ์(Strategic Map)

บทที ่3 แผนขององคก์ร



บทที ่4 ขอ้เสนอแนะทาง

ยุทธศาสตร ์

ขอ้เสนอแนะในการขบัเคลือ่น

และการน ายุทธศาสตรไ์ปใช้



สว่นอา้งองิ

ภาคผนวก

ประวตัยิ่อผูว้จิยั

1. ชือ่ นามสกลุ 

2. วนั เดอืน ปีเกดิ

3. การศกึษา

4. ประวตักิารท างาน โดยย่อ

5. ต าแหน่งปัจจุบนั



รูปแบบการจดัท าเอกสาร

การใชต้วัอกัษร

1. แบบตวัอกัษรภาษาไทย “TH 
SarabunPSK” สดี า คมชดั สะดวกแกก่ารอา่น 
และใชต้วัพมิพแ์บบเดยีวกนัตลอดทัง้เล่ม 

2. แบบตวัอกัษรภาษาองักฤษ ใหใ้ชต้วัพมิพ ์
ใหญเ่ฉพาะตวัแรกของค า และตวัตอ่ๆ ไปของค า
ใชต้วัพมิพเ์ล็ก และตอ้งเป็นรูปแบบเดยีวกนัท ัง้
เล่ม

3. ขนาดอกัษร (บททีแ่ละชือ่บท ขนาดอกัษร
24 ตวัหนา, หวัขอ้ใหญ ่ขนาดอกัษร 20 ตวัหนา,
หวัขอ้ยอ่ย ขนาดอกัษร  18 ตวัหนา, ขอ้ความ
อืน่ๆ ขนาดอกัษร 16 ตวัธรรมดา)



รูปแบบการจดัท าเอกสาร

การใชต้วัเลข

1. แบบตวัเลข ใชเ้ลขอารบกิ

2.  แบบเลขหน้า ใชเ้ลขอารบกิ

ขนาด 16 ตวัธรรมดา วางเลขหน้า

ไวด้า้นบนขวามอื 



รูปแบบการจดัท าเอกสาร

การเวน้รมิขอบกระดาษ

1 ขอบบน เวน้วา่ง 1 1/2 นิว้ (จาก
ขอบบนถงึบรรทดัแรกของเนื้อหาที่

พมิพ ์ยกเวน้ หน้าแรกทีข่ึน้บทใหม่
ของแตล่ะบท ใหเ้วน้ 2 นิว้)

2 ขอบซา้ยมอื เวน้วา่ง 1 1/2 นิว้

3 ขอบขวามอื เวน้วา่ง 1 นิว้

4 ขอบล่าง เวน้วา่ง 1 นิว้



รูปแบบการจดัท าเอกสาร
การเขยีนส่วนอา้งองิ (รายการอา้งองิ)

เอกสารวชิาการตอ้งมกีารอา้งองิ

เพือ่ใหเ้กดิความน่าเชือ่ถอื เพือ่ให้

เกยีรตเิจา้ของผลงานทีถู่กกล่าวถงึ 

และเพือ่ใหผู้อ้า่นทีส่นใจสามารถไป

คน้ควา้เพิม่เตมิได ้ไดก้ าหนดใหม้ี

การอา้งองิข ัน้สูงตามรูปแบบ APA

(American Psychological 

Association)



หน้าปก



การประเมนิ
แบบประเมนิเอกสาร

วชิาการ

แบบประเมินเอกสารวิชาการ รายบุคคล.docx


การจดัท าแผนปฏบิตัิ
ราชการ

Strategic Planning



การบรหิารยุทธศาสตรค์อืการตอบ 4 ค าถามส าคญั

Where are we 

now?

ปัจจบุนัเราอยู่ ณ

จดุไหน?

SWOT Analysis

Where do we 

want to go?

เราตอ้งการไปสู่จดุ

ไหน?

Vision and Goals

How do we get 

there?

เราจะไปสู่จดุน้ันได ้

อย่างไร?

Strategies

What do we have to 

do or change?

เราจะตอ้งท าหรอื

เปลีย่นแปลง

Implementation



กระบวนการในการจดัท าแผนยุทธศาสตร ์
การวเิคราะหปั์จจยัทาง

ยุทธศาสตร ์
การก าหนด

ทศิทางของ

หน่วยงาน
การวเิคราะหถ์งึประเด็น

ส าคญัทีจ่ะตอ้งมุ่งเน้น / 

ใหค้วามส าคญัเพือ่ทีจ่ะ

บรรลุวสิยัทศัน์

การก าหนด

เป้าประสงคส์ าหรบัแต่

ละประเด็น

การก าหนดตวัชีว้ดั

และเป้าหมายของแต่

ละเป้าประสงค ์

การก าหนดกลยุทธ ์

หรอืสิง่ทีจ่ะท าเพือ่ให ้

บรรลุเป้าประสงค ์

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภยั

คุกคาม (SWOT)

วสิยัทศัน์ (Vision) และพนัธ

กจิ (Mission)

ประเดน็ยุทธศาสตร ์

(Strategic Issues)

เป้าประสงค ์ (Goals)

ตวัชีว้ดั (Key 

Performance 

Indicators) และ

เป้าหมาย (Target)

กลยุทธ ์

(Strategies)



นิยามศพัทใ์น Template ของก.พ.ร.

Vision วสิยัทศัน์
สิง่ทีอ่ยากจะให้

หน่วยงานเป็นในอกี 3

– 5 ปีขา้งหน้า

Mission พนัธกจิ
กรอบ ขอบเขต การ

ด าเนินงานของ

หน่วยงาน
Strategic 

Issues

ประเดน็

ยุทธศาสตร ์

ประเดน็หลกัตอ้ง

ค านึงถงึ ตอ้งพฒันา 

ตอ้งมุ่งเน้น

Goal เป้าประสงค ์
อะไรคอืสิง่ที่

หน่วยงานอยากจะ

บรรลุ
Key 

Performance 

Indicators
ตวัชีว้ดั

สิง่ทีจ่ะเป็นตวับอกว่า

หน่วยงานสามารถบรรลุ

เป้าประสงคห์รอืไม่

Target เป้าหมาย
ตวัเลข หรอื ค่า ของ

ตวัชีว้ดัทีจ่ะตอ้งไปใหถ้งึ

Strategy กลยุทธ ์
สิง่ทีห่น่วยงานจะท า

เพือ่ใหบ้รรลุ

เป้าประสงค ์



การวเิคราะหส์ภาวะแวดลอ้มทาง

ยุทธศาสตร ์ ( SWOT 

Analysis ) 

การประเมนิสภาวะแวดลอ้มทาง

ยุทธศาสตร ์(Assessment)

การก าหนดต าแหน่งหรอื

สถานภาพขององคก์ร 

(Determination Strategic 

Positioning)

ต าแหน่งทางยุทธศาสตรข์อง

การวเิคราะหท์าง

ยุทธศาสตร ์



Customer behavior

การวเิคราะหปั์จจยัภายนอก

(C-PEST)External Environment

Cองคก์าร

Operational 

Environmentความตอ้งการบรกิารจากองคก์ร
ลูกคา้

ผูส้่งมอบปัจจยั

ผูม้สี่วนไดเ้สยี

คูแ่ข่ง

Social
สงัคม

Technology เทคโนโลยี Economics 

เศรษฐกจิ

Politics

การเมอืง

International 
ตา่งประเทศ

Opportunities
โอกาส

Threats

ภยัคกุคาม

เคร ือ่งมอืทีใ่ชใ้นตรวจสอบสภาวะแสด

ลอ้ม

Customer Behaviors



แนวทางการตรวจสอบสภาวะ

แวดลอ้มทางยุทธศาสตร ์
สภาวะแวดลอ้มภายนอก (ปัจจยั

ภายนอกทีม่ผีลกระทบกบัองคก์ร)

กรอบแนวคดิในการทบทวนสภาวะ

แวดลอ้มภายนอก (C-

PEST,PEST, STEEP,ฯ )

น าเสนอขอ้มูลเกีย่วกบัปัจจยัภายนอกที่

มผีลกระทบกบัองคก์ร(ตามกรอบแนวคดิ)

สรุป ปัจจยัภายนอกทีเ่ป็น ท ัง้ โอกาส

และปัจจยัทีเ่ป็นอปุสรรค    (ขอ้มูลเชงิ

คณุภาพ)



แนวทางการวเิคราะหส์ภาวะแวดลอ้ม

ทางยุทธศาสตร ์
การวเิคราะหส์ภาวะแวดลอ้มภายนอก ตาม
กรอบแนวคดิใน (C-PEST,PEST, STEEP,ฯ )

สรุป ปัจจยัภายนอกทีเ่ป็น โอกาส และปัจจยัที่

เป็นอปุสรรค (ขอ้มูลเชงิคุณภาพ)

แสดงชดุขอ้มูลการประเมนิ คา่ถว่งน ้าหนกั 

และคา่ความถีใ่นแตล่ะปัจจยัทางยุทธศาสตร ์

แสดงแผนภูม ิก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร ์

ขององคก์ร

น าปัจจยัทีม่คีะแนนความถีสู่งทีสุ่ด 5 อนัดบัมา

วเิคราะห ์TOWS Matrix

เพือ่ก าหนดยุทธศาสตร/์กลยทุธข์ององคก์ร



เคร ือ่งมอืทีใ่ชใ้นการตรวจสอบสภาวะแสด

ลอ้ม

Strate

gy

กล

ยุทธ ์

Struct

ure

โครงส

รา้ง

Staff

บุคลา

กร

Syste

m

ระบบ

Style

สไตล ์

Skill

ทกัษะ

Shared 
Vision

วสิยัทศั
นร์ว่ม

McKinsey’s 

7 Sการวเิคราะหปั์จจยัภายใน

Strength
จดุแข็ง

Weakness
จุดออ่น



แนวทางการตรวจสอบสภาวะ

แวดลอ้มทางยุทธศาสตร ์
สภาวะแวดลอ้มภายในองคก์ร (ปัจจยั

ภายในองคก์รทีม่ผีลกระทบกบัการ

บรหิารองคก์ร)

กรอบแนวคดิในการทบทวนสภาวะ

แวดลอ้มภายใน ( เชน่ 7 

’S McKinsey)

น าเสนอขอ้มูลเกีย่วกบัปัจจยัภายใน

องคก์ร (ตามกรอบแนวคดิ)

สรุปปัจจยัภายในทีเ่ป็นท ัง้ จุดแข็งและ

ปัจจยัทีเ่ป็นจุดออ่น          (ขอ้มูลเชงิ

คณุภาพ)



แนวทางการวเิคราะหส์ภาวะแวดลอ้ม

ทางยุทธศาสตร ์
การวเิคราะหส์ภาวะแวดลอ้มภายในตาม
กรอบแนวคดิใน (7’ S McKinsey )

สรุป ปัจจยัภายในทัง้จุดออ่นและจุดแขง็ 

(ขอ้มูลเชงิคุณภาพ)

แสดงชดุขอ้มูลการประเมนิ คา่ถว่งน ้าหนกั 

และคา่ความถีใ่นแตล่ะปัจจยัทางยุทธศาสตร ์

แสดงแผนภูม ิก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร ์

ขององคก์ร

น าปัจจยัทีม่คีะแนนความถีสู่งทีสุ่ด 5 อนัดบัมา

วเิคราะห ์TOWS Matrix

เพือ่ก าหนดยุทธศาสตร/์กลยุทธข์ององคก์ร





การวเิคราะห ์ (Analysis)



ประเมนิ 

(Assessment)



ก าหนดต าแหน่งทาง

ยุทธศาสตร ์

(Determination)



กรอบการวเิคราะหท์างยุทธศาสตร ์

Analysis

Assessment

Determination

Strategic
Positioning



องคป์ระกอบของแผน

ปฏบิตัริาชการ



การก าหนดทศิทางขององคก์ร 

(END)
วสิยัทศัน ์(Vision)

พนัธกจิ (Mission)

ประเดน็ยุทธศาสตร ์

(Strategic Issues)

เป้าประสงค ์ (Goals)

แผนทียุ่ทธศาสตร ์

(Strategic Map)



SWOT Scenario กบั Key Elements

ของวสิยัทศัน์

Challenge

Specific

Measurable

Achievable

Dynamic

O

T

Vision /

Strategic Issues

Scenario

S

W

1 2 3



 วสิยัทศัน ์ไม่ใชค่ าส ัง่สอนหรอืคมัภรี ์

 วสิยัทศัน ์ไม่ใชพ่นัธกจิ

 วสิยัทศัน ์ไม่ใชค่วามเป็นจรงิในปัจจุบนั 

แตค่วามเป็นไปได ้และ

ความปรารถนาในอนาคต วสิยัทศันจ์ะ

เตม็ไปดว้ยความคาดหวงั

สมมตฐิาน

 วสิยัทศัน ์ไม่ใช ่ถูก หรอื ผดิ วสิยัทศันจ์ะ

ถูกประเมนิไดก้ต็อ่เมือ่

เปรยีบเทยีบกบัทศิทางอืน่ ๆ ขององคก์ร

 วสิยัทศัน ์ไม่ควรหยุดน่ิง ไม่ใชท่ าขึน้มา

คร ัง้เดยีวและใชไ้ปอกี



การก าหนดประเดน็ยุทธศาสตร ์

(Strategic Issues)
 ประเด็นยุทธศาสตร ์คอื

 สิง่ทีต่อ้งไดร้บัการพฒันา

สิง่ทีต่อ้งค านึงถงึ
ประเด็นหลกั
ประเด็นทีส่ าคญัทีจ่ าเป็นตอ้ง

ด าเนินการพฒันา

เพือ่น าไปสูว่สิยัทศัน์



การก าหนดเป้าประสงค ์

 ผลลพัธท์ีส่ าคญัจาก

ประเดน็ยุทธศาสตรค์อือะไร

 อะไรเป็นเครือ่งบ่งชีท้ี่

ส าคญัวา่    ประเดน็

ยุทธศาสตรน์ัน้ประสบ

ความส าเรจ็



ประเดน็ยุทธศาสตรแ์ละเป้าประสงค ์
ประเดน็
ยุทธศาสตร ์
(Strategic 

Issues)
1. … 1.1 ...

1.2

4. … 4.1 ...

4.2

3. … 3.1 ...

3.2

2. … 2.1 ...

2.2

เป้าประสงค ์
(Goals)



ประเดน็ค าถามเพือ่ชว่ยในการก าหนด

เป้าประสงคใ์นแตล่ะมติิ

มติกิาร

ประเมนิผล
ประสทิธผิลตาม

แผนปฏบิตัิ

ราชการ
(Run the Business)
คณุภาพการ

ใหบ้รกิาร
(Serve the 
customer)

ประสทิธภิาพของ

การปฏบิตัิ

ราชการ
(Manage 

Resources)

พฒันาองคก์ร
(Capacity 
Building)

ประเดน็ค าถามเพือ่ชว่ยในการ

ก าหนดเป้าประสงค ์
ประสทิธผิล หรอืผลลพัธท์ีส่ าคญัจากประเดน็

ยุทธศาสตรน์ัน้คอือะไร 

อะไรเป็นเครือ่งบ่งชีท้ีส่ าคญัว่าประเดน็

ยุทธศาสตรน์ัน้ประสบความส าเรจ็อะไรคอืสิง่ทีผู่ร้บับรกิารของยุทธศาสตรน์ัน้

ตอ้งการ และจะทราบไดอ้ย่างไรว่าสามารถ

น าเสนอในสิง่ทีผู่ร้บับรกิารตอ้งการ
ในการทีจ่ะน าเสนอในสิง่ทีผู่ร้บับรกิารตอ้งการ 

และ/หรอื การก่อใหเ้กดิประสทิธผิล องคก์ร

ตอ้งการทรพัยากรอะไรบา้ง (นอกเหนือจาก

บุคลากร) รวมถงึตอ้งมกีระบวนการ หรอื

กจิกรรมใดบา้ง เพือ่น าไปสู่สิง่ทีผู่ร้บับรกิาร

ตอ้งการ หรอืเพือ่ก่อใหเ้กดิประสทิธผิลตามพนัธ

กจิ

จะตอ้งมกีารพฒันาองคก์รในดา้นใดบา้ง เพือ่เป็น

การเตรยีมความพรอ้มขององคก์รในการ

ด าเนินงานตามยุทธศาสตร ์



แผนทียุ่ทธศาสตร ์(Strategic 

Map)





การก าหนดกรอบการวดัผล

และตวัชีว้ดั



เกณฑก์ าหนดตวัชีว้ดัผลการ

ด าเนินงานหลกัS

M

A

R

T

เจาะจง
(Specific)

มคีวามเจาะจง ว่าตอ้งการท า

อะไร และ ผลลพัธท์ีต่อ้งการคอื

อะไร
วดัได ้

(Measurable)

ตอ้งวดัผลทีเ่กดิขึน้ได ้ ไม่เป็น

ภาระ ตวัชีว้ดัไม่มากเกนิไป

สอดคลอ้ง+เห็นชอบ 

(Align with higher level 

+Agreed Upon)

ตอ้งสอดคลอ้งกบั

เป้าหมายระดบับนและ

เห็นชอบรว่มกนั
เป็นจรงิไดแ้ละทา้ทาย

(Realistic but 

Challenging)

ตอ้งทา้ทาย และสามารถท าส าเรจ็ได ้

ภายใตก้รอบเวลาที่

เหมาะสม (Time 

Bound)

ระบุระยะเวลาในการ

ท างาน



ประเภทตวัชีว้ดั

ดา้นคณุภาพ

• มาตรฐานคณุภาพ

• ขอ้รอ้งเรยีน

• ค าชม

• ความพงึพอใจของลูกคา้

ดา้นปรมิาณ

• จ านวนโทรศพัท/์ชัว่โมง

• จ านวนหน่วยทีผ่ลติ

• ปรมิาณการใหบ้รกิาร

• จ านวนโครงการทีส่ าเรจ็

• จ านวนชิน้งานทีผ่ลติได ้

ดา้นความคุม้คา่ของตน้ทุน

• จ านวนเงินทีใ่ชจ้่าย

• จ านวนค าแนะน าทีม่กีาร

ปฏบิตัติาม

• จ านวนเงินทีใ่ชจ้่ายเกนิ

งบประมาณทีต่ ัง้ไว ้

ดา้นเวลา

• ตารางการท างานส าเรจ็

ตามแผน

• งานเสรจ็ตามวนัครบ

ก าหนด

• ส่งงานตามก าหนดการ

• งานเสรจ็ภายในเวลาที่

ก าหนด



การก าหนดกลยุทธ(์WAYS)

(TOWS  Matrix)



การก าหนดกรอบการวดัผลและกล

ยุทธ ์ (WAYS)



การก าหนดโครงการในแต่ละกล

ยุทธ(์MEAN)
โครงการ ม ี4 ประเภท

ไดแ้ก ่

โครงการเดมิ

โครงการคดิคน้ใหม่

โครงแกปั้ญหา

โครงการสนองนโยบาย



แผนปฏบิตัริาชการ

ระยะ 5 ปี 





Strategy Formulation

Visions

Goals

Objectives (KPIs) 

Campaign/ Strategic map

Strategy 

ImplementationSub - ordinate Strategic Plans

Structure                               Process

Rule/Regulation                    People            

Blueprints for 

Change

Strategic Control

Strategic 

Evaluation             

by KPIs 

ในทุกระดบั

Strategic 
Management 

Process



(ที ่มา ดร.ชวาธปิ จนิดาวจิกัษณ์



(ที ่มา ดร.ชวาธปิ จนิดาวจิกัษณ์



(ที ่มา อ.สนัต ิกนกธนาพร



สรุป กรอบแผนยุทธศาสตรอ์งคก์ร

Vision
Mission

Strategic 
Issues
Goals
KPI
(Key 

performance 
indicators)

Strategies 
(Initiative)

Project 
/Activity

END WAY MEANS









สวสัดี และขอบคณุ

คะ่

* พทุธ! โธ! : ตืน่เถดิ  
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