
หมวด 2  การวางแผนกลยทุธ ์



ภาพรวมเกณฑ ์EdPEx 





- visionary leadership 

- learning-centered education 

- organizational and personal learning 

- valuing workforce members and partners 

- agility 

- focus on the future 

- managing for innovation 

- management by fact 

- societal responsibility 

- focus on results and creating value 

- systems perspective 



เกณฑห์มวดน้ีประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ  
 1) การจดัท ากลยุทธ ์และ  
 2) การถ่ายทอดกลยทุธเ์พ่ือน าไปปฏิบติั   

  

สรปุเกณฑห์มวด 2 การวางแผนกลยทุธ ์



สรปุเกณฑห์มวด 2 การวางแผนกลยทุธ ์(ต่อ) 

จัด
ท ำ 

ในส่วนของการจดัท ากลยทุธ์จะเป็นการพิจารณาใน 2 เรือ่ง คือ   
(ก) การจดัท ากลยทุธ์  โดยพิจารณาในเรือ่งของวิธีการวางแผนกลยทุธ์  ตลอดจน
การน าปัจจยัท่ีเก่ียวข้องมาประกอบการวางแผน ผูเ้ก่ียวข้องท่ีส าคญัคือใคร มีจดุ
บอดท่ีอาจเกิดขึน้ ณ ตรงไหน นัน่คือต้องการให้บอกว่าแผนกลยทุธข์ององคก์รท่ี
ได้มานัน้องคก์รมีท่ีมาท่ีไปอย่างไร สมเหตสุมผลหรอืไม่ ไม่ใช่เข้าข่ายในลกัษณะคิด
จินตนาการขึน้มาเองลอยๆ 

  



จัด
ท ำ 

ดงันัน้ ต้องแสดงให้เหน็ว่าองคก์รได้วางระบบในเรือ่งน้ีไว้อย่างไร รวมทัง้มีการวาง
กรอบเวลาในแต่ละแผนไว้อย่างชดัเจนว่าแผนแต่ละแผนจะเร่ิมต้นเมื่อไร และจบลง
เมื่อไร ทัง้แผนระยะสัน้และระยะยาว ทัง้น้ีเพ่ือเป็นการตรวจสอบกรอบการท างาน
ขององคก์รนัน่เองว่าสมัพนัธก์นัหรอืไม่ นอกจากน้ีต้องมองถึงความยัง่ยืนของ
องคก์รในระยะยาว และความสามารถในการน าแผนกลยทุธ์ไปปฏิบติัด้วย ไม่ใช่
แผนดีแต่ติดปัญหาเรือ่งทรพัยากรและความรูท่ี้จ าเป็นในการท่ีจะน าแผนไปใช้    

  

สรปุเกณฑห์มวด 2 การวางแผนกลยทุธ ์(ต่อ) 



จัด
ท ำ 

(ข) วตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธ ์โดยพิจารณาในเรือ่งของการก าหนดวตัถปุระสงคเ์ชิงกล
ยทุธแ์ละกรอบเวลาในการบรรลุผล  ตลอดจนพิจารณาความสมดลุระหว่างความ
ต้องการของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทัง้หมด นัน่คือหลงัจากได้กลยทุธอ์อกมาตามวิสยัทศัน์ 
ต้องทราบว่ากลยทุธแ์ต่ละประเดน็มีวตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธเ์พ่ืออะไรเพ่ือให้สามารถ
บรรลตุามกลยทุธนั์น้ซ่ึงอาจมีได้หลายวตัถปุระสงคใ์นแต่ละกลยทุธ ์ทัง้น้ีต้องสอดรบั
หรือตอบสนองความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยทุธข์ององคก์ร รวมทัง้โอกาส
ในการสร้างนวตักรรม และการสร้างสมดลุระหว่างความท้าทายและโอกาสทัง้ในระยะ
สัน้และระยะยาว      

สรปุเกณฑห์มวด 2 การวางแผนกลยทุธ ์(ต่อ) 



น ำ
ใช้ 

ส าหรบัในส่วนของการถ่ายทอดกลยทุธเ์พ่ือน าไปปฏิบติัจะเป็นการพิจารณาใน 2 เร่ือง คือ   
(ก) การจดัท าแผนปฏิบติัการและการถ่ายทอดเพ่ือน าไปปฏิบติั  โดยพิจารณาในเร่ืองของการ
จดัท าแผนปฎิบติัการ การน าแผนไปปฎิบติั รวมทัง้การจดัสรรทรพัยากร การตอบสนองต่อ
ความเปล่ียนแปลง และแผนหลกัด้านทรพัยากรบคุคล  ทัง้น้ีเพ่ือแปลงแผนกลยทุธน์ าไปสู่การ
ปฎิบติัให้เกิดความชดัเจน โดยในแผนปฏิบติัการจะระบส่ิุงต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการน ากลยทุธล์ง
ไปปฏิบติั ท่ีส าคญัมากคือ ความเช่ือมโยงของปัจจยัท่ีส าคญัในแผนเหล่าน้ี จากนัน้จ าเป็นต้อง
ส่ือสารหรือถ่ายทอดแผนปฏิบติัการให้ผูเ้ก่ียวข้องทัว่ทัง้องคก์รได้รบัทราบ รบัรู้ และเข้าใจใน
ส่วนงานท่ีตนเองเก่ียวข้อง ซ่ึงต้องอาศยักระบวนการส่ือสารท่ีมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 

สรปุเกณฑห์มวด 2 การวางแผนกลยทุธ ์(ต่อ) 



น ำ
ใช้ 

นอกจากน้ี  อาจต้องถ่ายทอดไปยงัคู่ค้า คู่ความร่วมมือ และผูส่้งมอบท่ีส าคญัหากกลยทุธแ์ละ

แผนปฏิบติัการนัน้มีพวกเขามาเก่ียวข้องด้วย โดยต้องค านึงถึงความยัง่ยืนของผลการด าเนินการท่ี

ส าคญัตามแผน ซ่ึงต้องก าหนดกระบวนการให้มีการปฏิบติัอย่างต่อเน่ือง และค านึงถึงทรพัยากร

ด้านการเงินและด้านอ่ืนๆ ท่ีเพียงพอและพร้อมใช้ รวมทัง้วิธีการจดัสรรทรพัยากรอย่างสมดลุ การ

ประเมินความเส่ียงด้านการเงินและด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัแผน นอกจากน้ีต้องมีการวางระบบการ

ปรบัเปล่ียนแผนทรพัยากร แผนด้านทรพัยากรบคุคล ดชันีช้ีวดัผลการด าเนินการท่ีส าคญัท่ีใช้

ติดตามความก้าวหน้า และระบบการวดัผลโดยรวมของแผนปฏิบติัการ  

  

สรปุเกณฑห์มวด 2 การวางแผนกลยทุธ ์(ต่อ) 



น ำ
ใช้ 

(ข) การคาดการณ์ผลการด าเนินการ โดยพิจารณาในเร่ืองของวิธีการคาดการณ์
ผลการด าเนินการ ตามกรอบเวลาของการวางแผนทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 
ตลอดจนเกณฑเ์ปรียบเทียบท่ีส าคญัต่างๆ  ของผลการด าเนินการท่ีผ่านมา การ
ด าเนินการให้มีความก้าวหน้าตามท่ีคาดการณ์ไว้ และการด าเนินการเม่ือพบว่า
มีความแตกต่างของผลการด าเนินการ ในลกัษณะหาทางแก้ไขอาจด้วยการ
วิเคราะหปั์ญหาไปจนถึงต้นตอของปัญหา  

สรปุเกณฑห์มวด 2 การวางแผนกลยทุธ ์(ต่อ) 



อาจสรปุในภาพรวมถึงส่ิงท่ี รร.นอ. ควรปฏิบติัได้ดงัน้ี 
-  องคก์รมีการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมในการด าเนินธรุกิจ (เช่น ใช้เทคนิค SWOT) 

-  การวางแผนเชิงกลยทุธข์ององคก์รมีการเช่ือมโยงเป้าหมายกบัความต้องการของลกูค้า  
กลยทุธใ์นการแข่งขนั และการประเมินจดุแขง็และจดุอ่อนขององคก์ร 

-  องคก์รมีการวางแผนงานระยะยาวและแผนปฏิบติังานประจ าปี (ใช้เวลา 1-2 เดือน) 

-  กระบวนการวางแผนขององคก์รมุ่งเน้นท่ีการคิดกลยทุธ ์ไม่ใช่การท าเอกสาร 

-  องคก์รมีกระบวนการในการก าหนดวิสยัทศัน์และภารกิจท่ีชดัเจน มีการระบปัุจจยัแห่ง
ความส าเรจ็ เป้าหมาย วตัถปุระสงคเ์พ่ือเป็นผูน้ าในธรุกิจ 

-  องคก์รมีการระบปัุจจยัแห่งความส าเรจ็ท่ีท าให้องคก์รแตกต่างจากคู่แข่ง 

-  องคก์รมีการตัง้เป้าหมายท่ีวดัผลได้ เพ่ือใช้ส าหรบัการวดัผลการปฏิบติังาน 

-  องคก์รมีการนิยามกลยทุธแ์ละแผนปฏิบติัการท่ีชดัเจนเพ่ือสามารถน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายขององคก์ร 

-  องคก์รมีการส่ือสารแผนงานกบัผูป้ฏิบติังานทกุระดบั รวมทัง้คู่ความร่วมมือให้เข้าใจถึง
บทบาทท่ีต้องปฏิบติัตามแผนงาน 



Core Values and the Criteria 



Key Excellence Indicators: Strategic Planning  

• Planning that effectively balances short- and 

long-term views 

• Aggressive goal setting 

• Strong work system alignment with strategy 

• Proactively addressing all sources of risk 



• Critical targets and goals systematically address 

customer requirements and market directions 

• Strong involvement of key suppliers, partners, 

and customers 

• Clear focus on long-term sustainability, including 

needed core competencies 

• Strong focus on plan execution and agility 

Key Excellence Indicators: Strategic Planning  



CCSD 15: Strategic Planning 



CCSD 15: Strategic Planning 



CCSD 15: Strategic Planning 





Strategy Deployment

ADMC and Curriculum 

Committee

Student learning 

in business

Align curriculum 

to current trends

Assigned tracking to 

assistant dean

Student 

satisfaction and 

retention rates

MCB Listens

Dean/Admissions key 

partnership

High-quality 

entering 

freshmen

Improved high 

school contacts

Recruited faculty 

volunteer to direct 

program

High-quality 

entering 

freshmen

Finley 

Scholarships

1. Build a high-

quality student 

population

Strategic

Objective Action Plans

KPI Tracking

Measures

HRM

Assignments

L

L

S

S

L S= Long-term (in place) = Short-term (new)







กล่าวโดยสรปุ หมวด 2  
จะเป็นการตรวจประเมินวิธีการก าหนดวตัถปุระสงคเ์ชิง               

กลยทุธ ์และแผนปฏิบติัการขององคก์ร รวมทัง้การ 

ถ่ายทอดวตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธ ์แผนปฏิบติัการท่ีเลือกไว้  

ไปปฏิบติั วิธีการคาดการณ์ผลการด าเนินการ และการ 

วดัผลความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง 


