

โดย รองศาสตราจารย ์ดร.ดาํรงค ์วฒันา และคณะ

คณะรฐัศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั

ณ ภเูขางาม พาโนรามา จงัหวดันครนายก

วนัที่ 2-4 พฤษภาคม 2554 

การทบทวนแผนยทุธศาสตร ์
การพฒันามหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

วสิยัทศัน์
พนัธกจิ

ประเด็นยทุธศาสตร์

เป้าประสงค์

ดชันชีีว้ดั

เป้าหมาย

แนวคดิโครงการ

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั...

การทบทวนแผนยทุธศาสตร ์การพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

วธิกีาร
วเิคราะห์

แผน
ยทุธศาสตร์




แผนการบรหิารราชการแผน่ดนิ: นโยบายมหภาค

เรือ่ง เป้าหมาย ผลสาํเรจ็

เป้าประสงคเ์ชิง
ยทุธศาสตร์

ตวัช้ีวดั
ค่าเป้าหมาย

เรือ่ง เป้าหมาย ผลสาํเรจ็

ภารกิจหลกั เป้าหมายการ
ให้บริการ

ตวัช้ีวดั
ค่าเป้าหมาย

หน่วยงาน/บคุคลท่ี
รบัผิดชอบ

หน่วยงาน/บคุคลท่ี
รบัผิดชอบ

เงินใน
งบประมาณ
เงินนอก

งบประมาณ
กรอบงบประมาณสงูสดุ กรอบงบประมาณสงูสดุ

1 2

ประเดน็  
ยทุธศาสตร์

การทบทวนแผนยทุธศาสตร ์การพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

D: Drive
โครงการ

นโยบาย
วาระแหง่ชาติ

A:
Assess
ประเมนิ

รัฐ
บาล/
ประ
เทศ
ชาติ

B:
Baseline
ฐานเทยีบ

C:
Component
สว่นประกอบ

•เป้าหมาย

ผลผลติ

•เป้าหมาย

KPI
•เป้าหมาย

ผลผลติ

•เป้าหมาย

ผลผลติ

•เป้าหมาย

KPI
•เป้าหมาย

ผลผลติ

Evaluate

ศกึษาขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ

ระเบดิจากขา้งใน

แกป้ญัหาทีจ่ดุเล็ก

ทาํตามลาํดบัข ัน้

ภมูสิงัคมองคร์วมการกาํหนด
ประเดน็  

ยทุธศาสตร์

การทบทวนแผนยทุธศาสตร ์การพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร



 • สภาพปัจจบุนัStep 1

• จะไปอยา่งไรStep 2

• วสิยัทศัน/์
พันธกจิ

Step 3

หลักการบริหารเชิงยุทธศาสตร์

1. รูส้ภาพปจัจบุนั
(Current Position)

วิสยัทศัน์

S W O T
พนัธกิจ

3. อนาคตจะเป็นอะไร
(What to be.)

การทบทวนแผนยทุธศาสตร ์การพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร


Vision วิสยัทศัน์

สิง่ทีอ่ยากจะใหห้น่วยงานเป็น

ในอนาคต เกิน 3 ปี

Mission พนัธกิจ
กรอบ ขอบเขต การดาํเนนิงาน

ของหน่วยงาน

Strategic 
Issues

ประเด็น

ยทุธศาสตร์

ประเด็นหลกัตอ้งคํานงึถงึ ตอ้ง

พฒันา ตอ้งมุ่งเนน้

Goals เป้าประสงค์
อะไรคือสิง่ทีห่น่วยงานอยากจะ

บรรลุ

Key Performance 
Indicators ตวัช้ีวดั

สิง่ทีจ่ะเป็นตวับอกว่าหน่วยงาน

สามารถบรรลุเป้าประสงคห์รือไม่

Targets เป้าหมาย
ตวัเลข หรือ ค่า ของตวัช้ีวดัที่

จะตอ้งไปใหถ้งึ

Strategies ยทุธศาสตร์
สิง่ทีห่น่วยงานจะทําเพือ่ให้

บรรลเุป้าประสงค์

องคป์ระกอบในเอกสารแผนยทุธศาสตร์

การทบทวนแผนยทุธศาสตร ์การพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร



องคป์ระกอบในเอกสารแผนยทุธศาสตร์

วิสยัทศัน์
สิง่ทีอ่ยากจะใหห้น่วยงานเป็น

ในอนาคต เกิน 3 ปี

พนัธกิจ
กรอบ ขอบเขต การดาํเนนิงาน

ของหน่วยงาน

ประเด็น

ยทุธศาสตร์

ประเด็นหลกัตอ้งคํานงึถงึ ตอ้ง

พฒันา ตอ้งมุ่งเนน้

เป้าประสงค์
อะไรคือสิง่ทีห่น่วยงานอยากจะ

บรรลุ

ตวัช้ีวดั
สิง่ทีจ่ะเป็นตวับอกว่าหน่วยงาน

สามารถบรรลุเป้าประสงคห์รือไม่

เป้าหมาย
ตวัเลข หรือ ค่า ของตวัช้ีวดัที่

จะตอ้งไปใหถ้งึ

ยทุธศาสตร์
สิง่ทีห่น่วยงานจะทําเพือ่ให้

บรรลเุป้าประสงค์

Vision 

มหาวทิยาลยัช้ันนํา
แห่งโลกอาชีพ 
ผลติผู้เช่ียวชาญ
เทคโนโลย ี

สร้างคุณค่าสู่สากล

การทบทวนแผนยทุธศาสตร ์การพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

Or
ga

ni
ze

 w
ith

 S
ec

tio
ns

VISION
วิสยัทศัน์

MISSION
พนัธกิจ

STRATEGIC ISSUE
ประเด็นยทุธศาสตร์

GOAL
เป้าประสงค์

KPI : Key Performance Indicators
ตวัช้ีวดั

TARGETS
เป้าหมาย

แผนทียุ่ทธศาสตร์เชือ่มโยงความสาํเร็จในเชิงปฏบิัติ

ผลลพัธเ์ชิงยทุธศาสตร์

ประสิทธิผลตามภารกิจ

ขององคก์ร

คุณภาพการบริการ

ประชาชน

ประสิทธิภาพ

การปฏิบติัราชการ
การพฒันาองคก์าร

STRATEGIES
กลยทุธ์

ส่ิงท่ีอยากจะให้หน่วยงานเป็นในอีก 3 –
5 ปีข้างหน้า

กรอบ ขอบเขต การดาํเนินงานของ
หน่วยงาน

ประเดน็หลกัต้องคาํนึงถงึ ต้องพฒันา 
ต้องมุ่งเน้น

อะไรคือส่ิงท่ีหน่วยงานอยากจะบรรลุ

ส่ิงท่ีจะเป็นตวับอกว่าหน่วยงานสามารถ
บรรลเุป้าประสงค์

ตวัเลข หรอื ค่า ของตวัช้ีวดัท่ีจะต้องไป
ให้ถึง

ส่ิงท่ีหน่วยงานจะทาํเพ่ือให้บรรลุ
เป้าประสงค์

Vision: มหาวทิยาลยัช้ันนําแห่งโลกอาชีพ
 ผลติผู้เช่ียวชาญเทคโนโลย ีสร้างคุณค่าสู่สากล
เป็นนักปฏิบัตทิีม่คีวามรู้คู่คุณธรรม

แผนท่ียทุธศาสตร์BSC : Balanced Scorecard

การสรา้งผลงานทีมี่คุณค่ายัง่ยนื

จัดการศกึษาระดับอุดมศกึษาที่มุ่งเน้นวชิาชีพบน..
สร้างงานวจิัย สิ่งประดษิฐ์ นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดแล
ให้บริการวชิาการแก่สังคม เพื่อการสร้างอาชีพอสิระ
ทาํนุบาํรุงศลิปวัฒนธรรมและรักษาส่ิงแวดล้อม
จัดการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีม่คุีณภาพ
………………………………………………………1. เป็นแหล่งการศึกษาด้านวชิาชีพและเทคโนโลยเีชิง
    บูรณาการทีเ่ข้มแขง็และได้มาตรฐานสากล
2. ……………………………………………………….1. ……………………………………………….
2. …………………………………………………………

1.1.1a  ……………………..
1.2.1a  …………………1.1.1.a  พฒันาหลกัสูตรให้สอดคล้องกบัความต้องการของสังค
1.1.1.b …………………………………………..

การทบทวนแผนยทุธศาสตร ์การพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร



1. ความเป็นมา
         2. อาณัติ
         3. พนัธกิจ

4. ผลงาน

ส่วนท่ี 1 ความสาํคัญของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

1. 
ความสําคญั

1

การทบทวนแผนยทุธศาสตร ์การพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ส่วนที ่2  การประเมนิสภาพองค์การ

2. ปัจจัยภายใน
•Strengths
•Weaknesses

2 3. ปัจจัยภายนอก
•Opportunities
•Threats

3

 Strengths        –  จดุแขง็
Weaknesses     –  จดุอ่อน
 Opportunities  –  โอกาส
 Threats            –  ภยัคกุคาม

สภาพแวดลอ้ม

การทบทวนแผนยทุธศาสตร ์การพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร



เราเด่น-ดอ้ย 

อะไรบา้ง ?

2. ปัจจัยภายใน
•Strengths
•Weaknesses

2
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McKinsey’s 7 S+s
แบบจําลอง 7S

ในหาจุดแข็ง-จุดอ่อน

ระบบ

คน

Shared 
Value

อุดมการณ์ร่วม

Strategy

กลยุทธ์

Staff

บุคลากร

Structure

โครงสร้าง

System

ระบบ

Style

แนวการบริหาร

Skill

ทกัษะ

stang

เงนิ

กรอบการวิเคราะหส์ถานการณภ์ายใน

เพ่ือหาจดุแข็ง-จดุอ่อน ดว้ย 7’S แมคคินซีย์

รู้ เรา

sti

สติ

stanti

สถานที่

2. ปัจจัยภายใน
•Strengths
•Weaknesses

2

24





การวเิคราะห์ขีดสมรรถนะองคก์ารภายใน

ประเด็น

สถานการณ์

คุณลักษณะในเชงิขีดสมรรถนะของ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ผลดี=จุดแข็ง ผลเสีย=จุดอ่อน

2. ปัจจัยภายใน
•Strengths
•Weaknesses

2

บุคลากรบางส่วนขาดแนวคดิเชิงรุก และ 
ขาดกระบวนทศัน์ใหม่ในการแก้ปัญหา

Shared  value 

มบุีคลากรทีม่คีวามรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวชิาชีพ Staff

Scenario Analysis3. ปัจจยัภายนอก
•Opportunities
•Threats

3

1. คณุค่า/
ความสาํคญั

=

2. ปัจจยัภายใน
•Strengths
•Weaknesses

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

3. ปัจจยัภายนอก
•Opportunities
•Threats

X

X

3





T E M P L E S

[McHugh, in Wootton & Horne, 2001]

3. ปัจจยัภายนอก
•Opportunities
•Threats

3  กรอบการวิเคราะหพ์ลงักดดนัภายนอก (External forces) 
เพือ่คน้หา Opportunities และ Threats

Technology

Economy

Markets

EnvironmentPolitics Law Society



The External Environment

General

Environment
Market

Economic

Industry
Environment

Threat of new entrants
Power of suppliers
Power of buyers

Product substitutes
Intensity of rivalry

Competitor
Environment

Social

Techno-
logical

Economic

Political

3. ปัจจยัภายนอก
•Opportunities
•Threats

3





การวเิคราะห์ผลกระทบจากสภาพแวดลอ้ม

ประเดน็
สถานการณ์

ผลกระทบต่อการดาํเนินงานของ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ผลดี=โอกาส ผลเสีย=อุปสรรค

นโยบายการปรับลดงบประมาณและ
อตัรากาํลงั ทาํให้การดาํเนินงานของ
มหาวทิยาลยัฯ เป็นไปได้ช้า 

Politics

นโยบายภาครัฐสนับสนุนด้านการบริหารจดัการอุดมศึกษา
เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ ทาํให้การทาํงานคล่องตวั

Politics


S W O T

WO SO

WT ST



Strategic Position

4. ตาํแหน่ง
ยุทธศาสตร์

4

การทบทวนแผนยทุธศาสตร ์การพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

20

ตําแหน่ง
ยทุธศาสตร์

4. ตาํแหน่ง
ยุทธศาสตร์



ผลการประเมนิ SWOT 
สตช: วนัที ่10 ก.ย. 53

•54ผูบ้งัคบับญัชา หวัหนา้หนว่ยไมเ่คยใหค้วามสําคญัตอ่งานบรหิาร หรอืการอทุศิตวัใน
การทาํงาน มุง่ทาํงานเพือ่แกไ้ขปญัหาเฉพาะหนา้ 
•06 ระบบบรหิารงานบคุคลยงัไมเ่อือ้อํานวยตอ่การทาํงานใหบ้รรลผุล ขาดแผนพฒันา
บคุลากรของหนว่ยงานอยา่งตอ่เนือ่งและเป็นระบบ 
•18 การหมนุเวยีนบคุลากรภายในสํานกังานตาํรวจแหง่ชาตยิงัไมค่าํนงึถงึผลสมัฤทธิข์อง
ภารกจิหลกั 

•57ภาระหนา้ทีล่อ่แหลมตอ่การแสวงหาผลประโยชน ์
•58มกีารแทรกแซงจากฝ่ายการเมอืงในดา้นการบรหิารงานบคุคล การแตง่ต ัง้โยกยา้ย 
และบรหิารงบประมาณมผีลกระทบตอ่การบรหิารงานของสตช. 
•09 การเปลีย่นแปลงผูนํ้าทางการเมอืงมผีลกระทบตอ่การบรหิารงานของสํานกังาน ตาํรวจ
แหง่ชาตแิละสง่ผลตอ่การปฏบิตังิานของบคุลากร 

•01 ผูบ้รหิารระดบัสงูมวีสิยัทศันก์วา้งไกลทนัตอ่การเปลีย่นแปลงซึง่เป็นประโยชนต์อ่การ
พฒันาหนว่ยงาน 
•45มอีํานาจตามกฎหมายทีค่นในสงัคมยําเกรง ผูร้า้ยกลวั 
•24 บคุลากรมคีณุภาพสงูแตใ่ชป้ระโยชนไ์ดน้อ้ย 

•56สงัคมใหค้วามสนใจการทาํงานของตาํรวจ เพราะการทาํหรอืไมท่าํหนา้ทีข่องตาํรวจมี
ผลกระทบตอ่การดาํเนนิชวีติของประชาชน 
•22 การพฒันาการบรหิารไปสูห่ลกัการบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่ทีาํใหส้ํานกังาน  ตาํรวจ
แหง่ชาตติอ้งปรบัปรงุและพฒันาการปฏบิตังิานภายใน เพือ่มุง่สูก่ารม ี ประสทิธภิาพเกดิ
ความคุม้คา่และเกดิผลสมัฤทธิใ์นภารกจิของสํานกังานตาํรวจแหง่ชาต ิ
•21 บทบญัญตัขิองกฎหมายเปิดชอ่งใหส้ํานกังานตาํรวจแหง่ชาตมิโีอกาสไดร้บัมอบหมาย
ภารกจิทีส่ําคญัหลากหลาย 

S

T

O

W1. การสรา้งความเขม้แข็งดา้นการ
บรหิาร การดาํเนนิงานของตาํรวจ 

4 ั ื ่ ป ิ ั ิ4. การพฒันาเครอืขา่ยการปฏบิตังิาน
ของตาํรวจ 12.50%

54.56%

10.06%

22.89%

3. การพฒันาเครอืขา่ยการปฏบิตังิาน
ของตาํรวจ 

2. การพฒันางานตาํรวจใสสะอาด 





ปัจจุบนั
1

วสิยัทศัน์
สตช. เป็นทีพ่ ึง่ของประชาชน 
ในการสรา้งสนัตสิขุในสงัคมไทย

อนาคต

S W O T

การทบทวนและจดัทาํแผนยทุธศาสตร ์ วพบ.



ภารกิจ

ประจํา

ประเด็น

ยทุธศาสตร์

การทบทวนแผนยทุธศาสตร ์การพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร



Workshop I: 

การประเมนิน้ําหนัก SWOT

Tacit & Explicit Knowledge

การทบทวนแผนยทุธศาสตร ์การพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

การทบทวนแผนยทุธศาสตร ์การพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร



It’s about team work, and 
Dialogue

Workshop 1: 
การประเมนิน้ําหนัก SWOT

การทบทวนแผนยทุธศาสตร ์การพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร


 วิสยัทศัน ์(Vision)  คือ สิง่ทีอ่งคก์าร

                           ตอ้งการจะเป็น

                           ในอนาคต

“What we would like to be”

กาํหนดทิศทางขององคก์าร
5.What to do?

Review:-
Vision
mission

5





การกาํหนดภารกิจหลกั (MISSION)

“..การกาํหนดบทบาท และหนา้ท่ี ท่ีสะทอ้นถงึ 

ขอบเขตของกิจกรรมหรอืคุณคา่หลักท่ีมุ่งเนน้ 

เป็นพิเศษ..”
ภารกิจหลักท่ีดี ตอ้ง

      1. สนบัสนุนและนาํสูวิ่สยัทศัน์

      2. ไม่ขดัแยง้กบับทบาทหนา้ท่ีตามกฎหมาย

      3. เป็นไปได้

      4. สรา้งแรงจงูใจ/บนัดาลใจ เห็นพอ้งตอ้งกนั

จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั (2551-2555)
“เสาหลกัของแผน่ดนิ” โดยมผีลผลติทีส่าํคญั
ในชว่งระยะ 4 ปีนี ้ไดแ้ก:่
เป็นมหาวทิยาลยัช ัน้นําในระดบัโลก 
เป็นปญัญาแหง่แผน่ดนิ 
เป็นมหาวทิยาลยัทีม่รีะบบการบรหิารจดัการที่
คลอ่งตวั กระชบัและรวดเร็ว 

เป็นบา้นอนัอบอุน่ของคนดแีละคนเกง่

ตวัอยา่งวสิยัทศัน์



จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั (2551-2555)
“เสาหลกัของแผน่ดนิ” โดยมผีลผลติทีส่าํคญั
ในชว่งระยะ 4 ปีนี ้ไดแ้ก:่
เป็นมหาวทิยาลยัช ัน้นําในระดบัโลก 
เป็นปญัญาแหง่แผน่ดนิ 
เป็นมหาวทิยาลยัทีม่รีะบบการบรหิารจดัการที่
คลอ่งตวั กระชบัและรวดเร็ว 

เป็นบา้นอนัอบอุน่ของคนดแีละคนเกง่

ตวัอยา่งวสิยัทศัน์

Texas Tech University (2010-2020)
Texas Tech is a great  public research 

university where student succeed, 
knowledge is advanced, and global 
engagement is championed.

ตวัอยา่งวสิยัทศัน์



Texas Tech University (2010-2020)
As a public research university, Texas Tech 

advances knowledge through innovative 
and creative teaching, research, and 
scholarship. The university is dedicated to 
student success by preparing learners to be 
ethical  leaders for a diverse and globally 
competitve workforce. The university is 
committed to enhancing the cultural and 
economic development of the state, nation, 
and world. 

ตวัอยา่งพนัธกจิ


University of Illinois 
To create a brilliant future for the University of Illinois 

in which the students, faculty, and staff thrive and 
the citizens of Illinois, the nation, and the world 
benefit, a future in which the University of Illinois is 
the recognized leader among public research 
universities in:

 Teaching, scholarship, and research
 Engagement and public service
 Economic development
Arts and culture
Global reach
Athletics

ตวัอยา่งวสิยัทศัน์




The University of Illinois
The University of Illinois will transform lives 

and serve society by educating, creating 
knowledge, and putting knowledge to 
work on a large scale and with excellence.

ตวัอย่างพนัธกจิ

The United Nations University (2009-2010)
The UN University aspires to be a world-class 

international research, teaching and 
capacity development institution that 
addresses the needs of present and future 
generations to live a life in decency, in 
safety, in good health and in freedom. 

ตวัอยา่งวสิยัทศัน์



The United Nations University (2009-2010)
The UN University’s mission is to contribute, 

through collaborative research, capacity 
development and advisory services, to efforts 
to resolve the pressing global problems of 
human survival, development and welfare 
that are the concern of the United Nations, 
its Peoples and Member States. In doing so it 
pays due attention to the social sciences and 
the humanities as well as the natural 
sciences.

ตวัอย่างพนัธกจิ

1. แผนท่ียุทธศาสตร์

2. แผนงาน

3. วตัถุประสงค์

4.  โครงการ/กลุม่งานท่ีรบัผิดชอบ

1. แผนท่ียุทธศาสตร์

2. แผนงาน

3. วตัถุประสงค์

4.  โครงการ/กลุม่งานท่ีรบัผิดชอบ

ส่วนท่ี 4  การแปลงแผนยทุธศาสตร ์
ไปสู่การปฏิบติั



Balanced 
Scorecard

พฒันาองคก์าร

คณุภาพบริการ

ประสิทธิภาพ

เทคโนโลยี

กา้วหนา้

สังคมเช่ือมัน่

กรบวนงาน

มีมาตรฐานสูง

…ความพึงพอใจ

ของผูร้บับริการ

ขั้นตอนนอ้ย

ตาํรวจ

สมรรถนะสูง

ประสิทธิผล

แผนท่ียุทธศาสตร์ :  ผงัแสดง
ความสมัพนัธเ์ชิงเหตแุละผลของ

วตัถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์

แผนทียุทธศาสตร ์ของ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
วสัิยทศัน์ : สตช. เป็นทีพ่ ึง่ของประชาชน 
ในการสรา้งสนัตสิขุในสงัคมไทย

เป้าประสงค์ เป้าหมายตวัช้ีวดั กลยุทธ์

... ความพงึพอใจ
ของผูร้บับรกิาร..

•เทคโนโลยี
กา้วหนา้
•ตาํรวจ
สมรรถนะสงู

•กรบวนงาน
มมีาตรฐานสงู
•ข ัน้ตอนนอ้ย

e-Police, C3I
m-Police

นําระบบคณุภาพ
มาใช ้เชน่  
HPO, PMQA

•รอ้ยละทีผู่รั้บบรกิาร
รว่มมอืในงานของตํารวจ

•ระดบักา้วหนา้กวา่
ผูก้ระทําผดิ
•ระดบัสมรรถนะ

จํานวนกระบวนงานที่
ไดรั้บรองมาตรฐาน
จํานวนขัน้ตอนทีล่ดลง

•สตช. ไดรั้บความไวว้างใจ
ใหดํ้าเนนิงานใน
นโยบายทีสํ่าคัญ

• สงัคมเชือ่มั่น

สรา้งเครอืขา่ย

ฝากความ
ปลอดภยัไวก้บั
ตาํรวจ

 ระดบัผลสมัฤทธ์ิของ
โยบายสาํคญัท่ีได้
ดาํเนินการ

  ร้อยละเช่ือมัน่ของ
ประชาชน…

ประเด็นยุทธศาสตร์ :

สตช. ไดร้บัความไวว้างใจ
ใหด้าํเนนิงานใน
นโยบายทีส่ําคญั 54     55     56    57

   3     4        5     5 

 60    65      70      75 

“ยอมรบั” สรา้งการยอมรบั
จากรฐับาลและประชาชน

54     55     56    57
 60    65      70      75 สรา้งการมสีว่นรว่ม

54     55     56    57
 6    6   7      ต
10%  15%   20%  30%

54     55     56    57
สงู    สงู    สงูมาก 



ยกระดบั PMK สูค่วามเป็นเลศิในระดบัสากล โดยใชร้ะบบคณุภาพและ
เทคโนโลยทีีก่า้วหนา้

ประสิทธิผล

คณุภาพบริการ

ประสิทธิภาพ

พฒันาองคก์ร

บคุลากรทํางาน
อยา่งปลอดภยัและ
มอีาชวีอนามยัทีด่ ี

แพทยท์ีส่ําเร็จ
การศกึษามคีวาม
พงึพอใจระบบการ
เรยีนการสอน/
ฝึกอบรม

ลดข ัน้ตอนและรอบระยะเวลา
ของทกุกระบวนงานหลกั

ขององคก์าร

ผา่นการประเมนิตามเกณฑ์
การประเมนิคณุภาพ 

PMQA/TQA
ทหารและ

ประชาชนมคีวาม
ประทบัใจและ

ยอมรบัในคณุภาพ
บรกิาร ไดร้บัการ
กลา่วถงึในทางทีด่ ี

เพิม่ผลติภาพ
ของบคุลากร

ผูใ้ชบ้รกิารมี
ความพอใจใน
คณุภาพ
บณัฑติ

ทกุหนว่ยงานมี
การสรา้งผลงาน
นวตักรรม

มกีารนําเทคโนโลยทีี่
กา้วหนา้และทนัสมยัมาใช้
ในการพฒันาองคก์ร

บคุลากรมคีวามรู ้
ความสามารถในการ

ทํางานทีไ่ดร้บัมอบหมาย
(Competency)

บคุลากรมมีี
ความสขุและพงึ
พอใจในการ
ทํางาน

เพิม่ผลติภาพ (Productivity)
ของกระบวนงานหลกั 





Workshop II: 
การกาํหนดองคป์ระกอบ
ของแผนยทุธศาสตร์

Collective Creativity

Balanced 
Scorecard

พฒันาองคก์าร

คณุภาพบริการ

ประสิทธิภาพ

เทคโนโลยี

กา้วหนา้

สังคมเช่ือมัน่

กรบวนงาน

มีมาตรฐานสูง

…ความพึงพอใจ

ของผูร้บับริการ

ขั้นตอนนอ้ย

ตาํรวจ

สมรรถนะสูง

ประสิทธิผล

แผนท่ียุทธศาสตร์ :  ผงัแสดง
ความสมัพนัธเ์ชิงเหตแุละผลของ

วตัถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์

แผนทียุทธศาสตร ์ของ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
วสัิยทศัน์ : สตช. เป็นทีพ่ ึง่ของประชาชน 
ในการสรา้งสนัตสิขุในสงัคมไทย

เป้าประสงค์ เป้าหมายตวัช้ีวดั กลยุทธ์

... ความพงึพอใจ
ของผูร้บับรกิาร..

•เทคโนโลยี
กา้วหนา้
•ตาํรวจ
สมรรถนะสงู

•กรบวนงาน
มมีาตรฐานสงู
•ข ัน้ตอนนอ้ย

e-Police, C3I
m-Police

นําระบบคณุภาพ
มาใช ้เชน่  
HPO, PMQA

•รอ้ยละทีผู่รั้บบรกิาร
รว่มมอืในงานของตํารวจ

•ระดบักา้วหนา้กวา่
ผูก้ระทําผดิ
•ระดบัสมรรถนะ

จํานวนกระบวนงานที่
ไดรั้บรองมาตรฐาน
จํานวนขัน้ตอนทีล่ดลง

•สตช. ไดรั้บความไวว้างใจ
ใหดํ้าเนนิงานใน
นโยบายทีสํ่าคัญ

• สงัคมเชือ่มั่น

สรา้งเครอืขา่ย

ฝากความ
ปลอดภยัไวก้บั
ตาํรวจ

 ระดบัผลสมัฤทธ์ิของ
โยบายสาํคญัท่ีได้
ดาํเนินการ

  ร้อยละเช่ือมัน่ของ
ประชาชน…

ประเด็นยุทธศาสตร์ :

สตช. ไดร้บัความไวว้างใจ
ใหด้าํเนนิงานใน
นโยบายทีส่ําคญั 54     55     56    57

   3     4        5     5 

 60    65      70      75 

“ยอมรบั” สรา้งการยอมรบั
จากรฐับาลและประชาชน

54     55     56    57
 60    65      70      75 สรา้งการมสีว่นรว่ม

54     55     56    57
 6    6   7      ต
10%  15%   20%  30%

54     55     56    57
สงู    สงู    สงูมาก 





วิสยัทศัน์ (Vision)
“What we would like to be”!

The Direction



Workshop III: 
การกําหนดแผนปฏบิตักิาร

Think Globally, Act Locally.



วธิคีดิและวธิดีาํเนนิการ (APPROACHES AND 
METHODS)

Logframe matrix

การ
เชือ่มโยง
วตัถปุระสง
คท์ีส่อดรบั
กนั

ฐานคตแิละ
เงือ่นไขสําคญั

ระดบั

วตัถุประสงค์

ดชันช้ีีวดั แหล่งขอ้มูล เงือ่นไข

วัตถุประสงค์

รวม

วัตถุประสงค์

เฉพาะ

ผลผลิต

มาตราการ

แหลง่ขอ้มลูของ
ดชันชีีว้ดั

ดชันชีีว้ดัทีส่มัพนัธเ์ชือ่มโยงเพือ่
การวดัความสาํเร็จ

ลําดบัวตัถปุระสงค์
วตัถปุระสงคข์องแผน/แผนงาน

วตัถปุระสงคข์องโครงการ

ผลงาน/ผลผลติของโครงการ

กจิกรรม

ทรพัยากรทีจ่ะใชใ้นการดาํเนนิงานโครงการ



การเขยีนแผนงานโครงการแบบเหตผุลสมัพันธ์
(Logframe)

2554 2555 2556 2557

การเรยีนรูแ้ละเตบิโต

กระบวนการภายใน

การเงนิ

ผูร้บับรกิาร

ชุมชน / สงัคม

CSF KPI GoalStrategyKRA 1

การเรยีนรูแ้ละเตบิโต

กระบวนการภายใน

การเงนิ

ผูร้บับรกิาร

ชุมชน / สงัคม

CSF KPI Goal StrategyKRA 2

การเรยีนรูแ้ละเตบิโต

กระบวนการภายใน

การเงนิ

ผูร้บับรกิาร

ชุมชน / สงัคม

CSF KPI GoalStrategyKRA 3

KRA 1 KRA 2 KRA 3

การเรยีนรูแ้ละเตบิโต

กระบวนการภายใน

การเงนิ

ผูร้บับรกิาร

ชุมชน / สงัคม

CSF
KRA 1

CSF
KRA 2

CSF
KRA 3

Balanced Scorecard
S1
S2
S3

W1
W2
W3

O1 O2 O3 T1 T2 T3

Balanced Scorecard Strategic from SWOT

กระบวนการในการกาํหนด CSF, KPI, Goal, Strategy 



วตัถปุระสงค์ เป้าหมายผลงาน กลยทุธ์

Outcome

Output

Activity

Input

Ultimate Outcome

สาระสําคญั การประเมนิผล แหลง่ขอ้มลู สมมตุฐิานสําคญั

Logical Frame Work

การวดัผล (KPI)

หลกัการและเหตผุล

วตัถปุระสงค์

เป้าหมายผลงาน

การเขยีนโครงการแบบ 
Conventional

ประสทิธผิล

คณุภาพบรกิาร

ประสทิธภิาพ

การพฒันา
องคก์ร

BSC

ความสมัพนัธข์องการถา่ยทอดภารกจิสูก่จิกรรม

กลุม่ภารกจิ (KRA) …….

ประเด็นยทุธศาสตร ์(Strategic Issue) 
หรอื กลุม่ผลงานหลกั (KRA: Key 
Result Area)

เป้าประสงค ์หรอื ปัจจัย
ความสําเร็จ (CSF: 
Critical Success 

Factor)

การวัดผล หรอื ดัชนชีี้
วัดผลงานหลัก (KPI: 
Key Performance 

Indicator)

เป้าหมาย (Target) การรเิริม่ (Initiative)

B
alan

ced
 S

co
recard

 

การเงนิ 

CSF41
CSF42
……

KPI411
CSF412
……
KPI421
CSF422
……

T411
T412
……
T421
T422
……

I4111
I4112
……
I4211
T4212
……

ลกูคา้ 

CSF31
CSF32
……

KPI311
CSF312
……
KPI321
CSF22
……

T311
T32
……
T321
T322
……

I3111
I3112
……
I3211
T3212
……

กระบวน
การภายใน 

CSF21
CSF22
……

KPI211
CSF212
……
KPI221
CSF222
……

T211
T212
……
T221
T222
……

I2111
I2112
……
I2211
T2212
……

การเรยีนรู ้
และเตบิโต 

CSF11
CSF12
……

KPI111
CSF112
……
KPI121
CSF122
……

T111
T112
……
T121
T122
……

I1111
I1112
……
I1211
T1212
……

สาระสําคญัโดยสรปุ 
(NS: Narrative Summary)

ดชันชีีว้ดั (OVI: 
Objectively Verifiable 

Indicator)

วธิกีารอา้งองิ 
(MOI: Means of 

Verification)

ฐานคตทิีสํ่าคญั 
(IA: Important 
Assumption)  

การเขยีนโครงการ
แบบดัง้เดมิ 

(Conventional) 

ผลกระทบ (Impact)
   

หลักการและ
เหตผุล

ผลลพัธ ์(Outcome)   
วัตถปุระสงค์

ผลผลติ (Output)   
เป้าหมายผลงาน

กจิกรรม (Activity)   
กจิกรรม

ทรัพยากรทีใ่ช ้(Input) งบประมาณ



ไมป่ระมาท
(Monitoring & 

Strategies Management)

การทบทวนแผนยทุธศาสตร ์การพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ระบบการวดัผลการปฏบิตังิานทีอ่งคก์ารยคุ
ปจัจบุนัจะพฒันาควรเป็นระบบทีใ่หข้อ้มลู

สารสนเทศทีส่มบรูณ ์ครบถว้นและสามารถอา่น
คา่ไดต้ลอดเวลาจากชุดของตวัชีว้ดัผลงานหลกั

การทบทวนแผนยทุธศาสตร ์การพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร





ระบบการวดัผลการปฏบิตังิานทีมุ่ง่ผลงาน

KPI.

BSC.

RBM. DATABASE

ประมวลผล KPI.
จากระบบงาน

จดัทาํรายงาน
ตาม KPI.

สง่รายงานผลงาน
ตาม KPI. 

REPORT

WWW.

ON DEMAND



รศ.ดร.ดํารงค์ วัฒนา
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร. 0-2218-7239, 08-1000-2511
E-mail: wdamrong@hotmail.com, 

pksom_o@hotmail.com
http://pioneer.chula.ac.th/~wdamrong

ข้อมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดต่อ


