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เป้าหมายส าคญัในการปฏิรปูระบบราชการ กคื็อการก่อให้เกิด
การบริหารจดัการภาครฐัทีดี่ (Good Governance) ในกิจการบา้นเมอืง 
อนัได้แก่    การปกครองท่ีใช้หลกันิติธรรม คณุธรรม โปรง่ใส
การมีส่วนรว่ม ความรบัผิดชอบ และความคุ้มค่า ซ่ึงแน่นอนว่า       
การบริหารจดัการภาครฐัทีดี่จะไมมี่ทางประสบผลส าเรจ็ได้ หาก     
ระบบราชการยงัมี กระบวนทศัน์ วฒันธรรม และค่านิยมแบบเดิม

ข้าราชการไทยที่มีคณุลักษณะที่พงึประสงค์ที่เหมาะกบัระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี คือ ต้องเป็นผู้ที่ท างานอย่างมีศักดิ์ศรี ขยนั ตั้งใจท างาน มี
ศีลธรรม คุณธรรม ปรับตัวได้ทันโลก รับผดิชอบต่อผลงาน มีใจและการกระท า  
ที่เป็นประชาธิปไตย และท างานมุ่งเน้นผลงาน เพ่ือให้ระบบราชการไทยมีความ
เป็นเลศิสามารถรองรับการพฒันาประเทศได้ในยุคโลกาภิวัฒน์

การบริหารจดัการภาครฐัท่ีดี
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ยดึ
ประชาชน

โปร่งใส
ตรวจสอบได้

บริการมีคุณภาพ
ประสิทธิภาพสูง

บรหิารมุง่
ผลสมัฤทธิ์
(RBM)

บคุลากร
มคีณุภาพ
มคีณุธรรม

มวีฒันธรรม
ท างานเป็นทมี

ท าเท่าที่
จ าเป็น

องคก์ร
คลอ่งตวั
กะทดัรดั

บรหิารบคุคล
ทีค่ลอ่งตวั

(กระจายอ านาจ)

ใช้   IT
ทนัสมยั



ขอ้ 22 ใหส้ถานศกึษาอาชวีศกึษาจดัใหม้รีะบบการ 

ประกนัคณุภาพภายในตามหลกัเกณฑแ์ละ

แนวปฏบิตัเิก ีย่วกบัการประกนัคณุภาพภายใน

การอาชวีศกึษา โดยด าเนนิการดงัตอ่ไปนี้

(1) ก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา

(2) จดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา

ทีมุ่ง่คณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา

(3) ด าเนนิงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา

กฎกระทรวง วา่ดว้ยระบบหลกัเกณฑ ์
และวธิกีารประกนัคณุภาพการศกึษาพ.ศ. 2553

(ออกตาม พ.ร.บ.การศกึษาแหง่ชาต ิมาตรา 47 วรรค 2)
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(4) จดัใหม้กีารตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษา

(5) จดัใหม้กีารประเมนิคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษา

ของสถานศกึษา

(6) จดัท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมนิคณุภาพภายใน

(7) จดัใหม้กีารพฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เนือ่ง

ใหส้ถานศกึษายดึหลกัการมสีว่นรว่มของบคุลากรในสถานศกึษา 

ผูเ้รยีน ชมุชน สถานประกอบการ และหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้งท ัง้

ภาครฐัและภาคเอกชน โดยการสง่เสรมิ สนบัสนุนและก ากบัดแูล

ของหนว่ยงานตน้สงักดั

(ราชกจิจานุเบกษา เลม่ 127 ตอนที ่23 ก  2 เมษายน 2553)

กฎกระทรวง วา่ดว้ยระบบหลกัเกณฑ ์
และวธิกีารประกนัคณุภาพการศกึษาพ.ศ. 2553

(ออกตาม พ.ร.บ.การศกึษาแหง่ชาต ิมาตรา 47 วรรค 2)



1. รว่มคดิและเสนอความเห็น    
2. รว่มตดัสนิใจ         
3. รว่มด าเนนิการ         
4. รว่มรบัประโยชน ์     
5. รว่มตดิตามผลการด าเนนิงาน

การบริหารแบบมส่ีวนร่วม
การบรหิารทีเ่ปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยี (Stakeholders)  

มสีว่นรว่ม ใน 5 มติ ิ 

ใหส้ถานศกึษายดึหลกัการมสีว่นรว่มของบคุลากรใน
สถานศกึษา ผูเ้รยีน ชมุชน สถานประกอบการ และหนว่ยงาน
ทีเ่ก ีย่วขอ้งท ัง้ภาครฐัและภาคเอกชน.... 

กฎกระทรวง วา่ดว้ยระบบหลกัเกณฑ ์
และวธิกีารประกนัคณุภาพการศกึษาพ.ศ. 2553

(ออกตาม พ.ร.บ.การศกึษาแหง่ชาต ิมาตรา 47 วรรค 2)



ขอ้ 24 ใหส้ถานศกึษาอาชวีศกึษาจดัโครงสรา้งการบรหิาร

ทีเ่อ ือ้ตอ่การพฒันาคณุภาพการศกึษา และสอดคลอ้งกบั

ระบบการประกนัคณุภาพภายใน

กฎกระทรวง วา่ดว้ยระบบหลกัเกณฑ ์
และวธิกีารประกนัคณุภาพการศกึษาพ.ศ. 2553

(ออกตาม พ.ร.บ.การศกึษาแหง่ชาต ิมาตรา 47 วรรค 2)



ขอ้ 25 การจดัท าแผนฯ ตามขอ้ 22(2) จะตอ้งสอดคลอ้งกบั.... 

ดงัตอ่ไปนี้

(1) วสิยัทศัน ์พนัธกจิ เป้าหมาย กลยทุธ ์และแผนการด าเนนิงานของ

สถานศกึษา  

(2) กระบวนการเรยีนรูแ้ละฝึกประสบการณ์

(3) การวจิยั และนวตักรรม

(4) การบรกิารวชิาการแกชุ่มชนและสงัคม

(5) การทะนบุ ารงุศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม การกฬีา และนนัทนาการ

(6) การบรหิารและจดัการสถานศกึษา

(7) การพฒันาบคุลากรของสถานศกึษา

(8) การเงนิและงบประมาณของสถานศกึษา

กฎกระทรวง วา่ดว้ยระบบหลกัเกณฑ ์
และวธิกีารประกนัคณุภาพการศกึษาพ.ศ. 2553

(ออกตาม พ.ร.บ.การศกึษาแหง่ชาต ิมาตรา 47 วรรค 2)



แผนทีจ่ดัท าอยา่งเป็นระบบ     

บนพืน้ฐานของขอ้มลูของสถานศกึษา 

ประกอบดว้ย วสิยัทศัน ์พนัธกจิ เป้าหมาย 

ยทุธศาสตร ์และแนวปฏบิตัทิ ีช่ดัเจนครอบคลมุ           

การพฒันาทกุกจิกรรม ทีเ่ป็นสว่นประกอบหลกัของ   

การจดัการศกึษาของสถานศกึษา และเป็นทีย่อมรบั

รว่มกนัจากทกุฝ่ายทีเ่ก ีย่วขอ้ง และสามารถน าไปปฏบิตั ิ

ใหบ้รรลผุล ตามเป้าหมายของกจิกรรม ไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ

แผนพฒันาการจดัการศกึษา

แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาสถานศกึษา



เป็นกรอบงานเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขปัญหา
และพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ เปรียบเสมือน “แผนที”่ หรือ
“พมิพ์เขียว” การพฒันาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา เพ่ือก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลง
ในทศิทางทีพ่งึประสงค์

แผนพฒันาคณุภาพการศึกษา



 สามารถน าไปปฏบิตัใิหบ้รรลผุลตามเป้าหมาย

ของกจิกรรมไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

 จดัท าอยา่งเป็นระบบบนพืน้ฐานของขอ้มลู    
ของสถานศกึษา 

 ประกอบดว้ย วสิยัทศัน ์พนัธกจิ เป้าหมาย 
ยทุธศาสตร ์และแนวปฏบิตัทิ ีช่ดัเจน

 ครอบคลมุการพฒันาทกุกจิกรรมทีเ่ป็นสว่นประกอบ
หลกัของการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 

 เป็นทีย่อมรบัรว่มกนัจากทกุฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง

แผนพฒันาคณุภาพการศึกษา



แผนพฒันาคณุภาพการศกึษา

1. สถานะปจัจุบนัของสถานศึกษาอยู่ ณ จุดใด มีสภาพอย่างไร 

มีจุดเด่นดา้นใด มีสิง่ใดที่เป็นปญัหาจะตอ้งไดร้บัการปรบัปรุงแกไ้ข

หรอืเนน้สง่เสรมิยิ่งข้ึน

2. จุดเนน้ในการพฒันาคณุภาพการศึกษา คอือะไร

3. สถานศึกษาจะด าเนินการอย่างไรเพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมาย

4. สถานศึกษาทราบถงึความส าเรจ็ไดอ้ย่างไร

การจัดท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาจะต้องตอบค าถามดงันี้



 หนา้ทีข่องสถานศกึษา (ท ัว่ไป/เฉพาะสถานศกึษา)

 มาตรฐานการอาชวีศกึษา

 นโยบายของรฐับาล/ศธ./สอศ.

 แผนพฒันาระดบัประเทศ/ภาค/จงัหวดั/
ทอ้งถิน่

ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง

 แนวโนม้การพฒันาระดบัประเทศ/ภาค/จงัหวดั/
ทอ้งถิน่/รวมท ัง้ระดบัภมูภิาค(อาเซยีน)

 ฯลฯ



SWOT  Analysis

ประกาศใช้
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Deming Cycle กบัการพฒันาคณุภาพต่อเน่ือง





กระบวนการวิเคราะหแ์ละการตดัสินใจ  
ของผูบ้ริหารท่ีจะก าหนดวิธีการไว้ล่วงหน้าอย่าง
เป็นระบบเพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบติัให้บรรลุผล
ตามเป้าหมายและวตัถปุระสงคท่ี์ก าหนดไว้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยน าเอาข้อมลูข่าวสาร
(Information)  ในอดีตมาก าหนดหรือพยากรณ์
อนาคต 



 การมองทิศทางและวเิคราะห์ไปสู่อนาคต          
โดยพจิารณาถึงทรัพยากร ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
ทางเลือกต่าง ๆ  ความเป็นไปได้ขององค์การ
เพ่ือระดมมาใช้ และพจิารณาว่าสามารถน า
องค์การไปสู่ภารกจิและเป้าหมายท่ีวางไว้

 ทิศทางที่ชัดเจนขององค์กรก าหนดขึน้
เพ่ือช้ีน าการปฏิบัติในอนาคต



กระบวนการตัดสินใจเพ่ือก าหนดทศิทางในอนาคตขององค์กร  
โดยก าหนดสภาพการณ์ในอนาคตทีต้่องบรรลุ และก าหนด
แนวทางในการบรรลุสภาพการณ์ทีก่ าหนด บนพืน้ฐานข้อมูล 
ที่รอบด้านอย่างเป็นระบบ

การก าหนดแนวทางท่ีจะบรรลสุภาพการณ์ใน
อนาคตท่ีต้องการให้เกิด  จะต้องตัง้อยู่บนพืน้ฐานของข้อมลู
ท่ีรอบด้าน  คือ  จะต้องค านึงถึงสภาพการณ์ท่ีต้องการให้เกิด
ศกัยภาพหรือขีดความสามารถขององคก์ร และการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทัง้ด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม  การเมือง  และส่ิงแวดล้อม



เป็นแผนงานระยะยาว (Long-range plan) ท่ีก าหนด
ทิศทาง และแนวทางการด าเนินงานขององคก์ร       
ให้เป็นไปในทิศทางเก่ียวกนั ซ่ึงครอบคลมุแผนงาน
โครงการในระยะสัน้ และกิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์ร
เอาไว้ด้วยกนัอย่างครบถ้วนทัง้หมด โดยยทุธศาสตร์
จะเข้ามาเป็นกลไกก าหนด และจดัล าดบัความหมาย
ส าคญั รวมทัง้การชัง่น ้าหนัก ความเส่ียงหรอืลดความ
เส่ียงท่ีจะเกิดขึน้ต่อองคก์รให้น้อยลง



เป็น Long-range plan (3-5 ปี) ท่ีก าหนดทิศทาง และ
แนวทางการด าเนินงานขององคก์ร  ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั (แผนพฒันาการจัดการศึกษา ควรมีระยะเวลา 4 ปี)

ครอบคลมุแผนงานโครงการในระยะสัน้ และกิจกรรม
ต่าง ๆ ขององคก์รเอาไว้ด้วยกนัอย่างครบถ้วน

เป็นกลไกก าหนด และจดัล าดบัความส าคญั รวมทัง้ 
การชัง่น ้าหนักความเส่ียงหรือลดความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้
ต่อองคก์รให้น้อยลง



 แผนปฏิบติังานระยะยาวให้ความส าคญัต่อ
ความสมัพนัธข์องสภาพปัญหากบัสาเหตขุอง ปัญหา 
เพ่ือก าหนดโครงการและกิจกรรมของหน่วยงาน เพ่ือ
แก้ไขปัญหา 

 เน้นความเช่ือมโยงระหว่างกิจกรรมกบั
งบประมาณ 

 ให้ความส าคญักบัการก าหนดกิจกรรมโดย
ผูป้ฏิบติังาน 



แผนงานระยะยาวแบบเก่า แผนยทุธศาสตร์

เป็นแผนท่ีถกูก าหนดบน
พืน้ฐานท่ีว่าองคก์รจะคงสภาพ
เดิม ไม่มีการเปล่ียนแปลง                   
จึงก าหนดเป้าหมาย และ
แผนงานโครงการต่าง ๆ ไว้
ค่อนข้างชดัเจนตายตวั

เป็นแผนระยะยาวท่ีถกูก าหนด  
บนพืน้ฐานท่ีว่า องคก์รจะต้อง
เปล่ียนแปลงไปตามสภาพ 
แวดล้อม ภายนอกท่ีเปล่ียนแปลง
ไป ดงันัน้ จึงเน้นท่ีทิศทางและ
แนวทางส าหรบัแผนงานและ
โครงการซ่ึงปรบัเปล่ียนได้



แผนปฏิบติัการ (Action Plan) หรือแผนด าเนินงาน
(Operation Plan)  เป็นการวางแผนท่ีก าหนด
จดุมุ่งหมายระยะสัน้  ระยะเวลา ไม่เกิน 1 ปี  ซ่ึง
ถ่ายทอดมาจากแผนระยะยาว หรือแผนยทุธศาสตร ์
องคป์ระกอบของแผนปฏิบติัการจะประกอบด้วย 
วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย  กิจกรรม ขัน้ตอนการปฏิบติั 
งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบในการด าเนินงาน 





นิยามศัพท์ใน Template ของก.พ.ร.
Vision วิสัยทัศน์ สิง่ทีอ่ยากจะใหห้นว่ยงานเป็น

ในอกี 3 – 5 ปีขา้งหนา้

Mission พนัธกจิ กรอบ ขอบเขต การด าเนนิงาน
ของหนว่ยงาน

Strategic 

Issues

ประเด็น
ยทุธศาสตร์

ประเด็นหลกัตอ้งค านงึถงึ             
ตอ้งพฒันา ตอ้งมุง่เนน้

Goal เป้าประสงค์ อะไรคอืสิง่ทีห่นว่ยงาน
อยากจะบรรลุ

Key 

Performance 

Indicators

ตัวช้ีวัด สิง่ทีจ่ะเป็นตวับอกวา่หนว่ยงาน
สามารถบรรลเุป้าประสงคห์รอืไม่

Target เป้าหมาย ตวัเลข หรอื คา่ ของตวัชีว้ดั
ทีจ่ะตอ้งไปใหถ้งึ

Strategy กลยุทธ์ สิง่ทีห่นว่ยงานจะท า                             
เพือ่ใหบ้รรลเุป้าประสงค์

Initiative
แผนงาน/
โครงการ

กจิกรรมด าเนนิการ
เพือ่ใหบ้รรลเุป้าประสงค์



1. การประเมนิสภาพแวดลอ้ม (Environmental Assessment) : SWOT
(การวเิคราะหป์จัจยัทางยุทธศาสตร)์

2.วิสยัทศัน์ (Vision)

4.ประเด็นยทุธศาสตร์
(Strategic Issue)

5.เป้าประสงค ์(Goal)

3.พนัธกิจ (Mission)

8.กลยทุธ ์
(Strategy)

6.ตวัช้ีวดั (KPI)

9.แผนงานโครงการ 
(Initiative)

7.เป้าหมาย 
(Target)

ฝันให้ไกล  
ไปให้ถึง

เราจะท า
อะไร?

เชิงรกุ 
4 ปี ข้างหน้า
(ตอบ 1+2)

บอก
ผลส าเรจ็

ตอบ 6

ตอบ 7

แผนเงิน+
แผนคน



1.การประเมินสภาพแวดล้อม
(Environmental Assessment)    SWOT Analysis

2.การก าหนดยทุธศาสตร ์(Strategic Formulation)
(ตามกรอบข้อ 2-8)

3.การน าแผนงานไปสู่การปฏิบติั
(Strategic Implementation) ตามข้อ 9

4.การติดตามประเมินผลยทุธศาสตรต์ามตวัช้ีวดั
(Strategic Monitoring & Evaluating)

29



Tree Diagram

Vision

Goal 1 Goal 2

Strategy Strategy Strategy Strategy Strategy Strategy

Goal 1 Goal 2 Goal 1 Goal 2

Mission 1 Mission 2 Mission 3 Mission 4

Strategic Issue 1 Strategic Issue 2 Strategic Issue 3

Initiation Initiation Initiation Initiation Initiation Initiation
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SWOT   ANALYSIS

(Environmental Assessment) 



กระบวนการของการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยส าคัญทั้งภายใน และภายนอกองค์กร 
ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร โดยน ามาประเมิน
สถานภาพปัจจุบันในทุกด้าน เพื่อน ามาใช้ในการตัดสินใจและ
ก าหนดกลยุทธ์



‘ถ้าจะบริหารจัดการอนาคต’
ต้อง … ‘เข้าใจปัจจุบัน’

โดย … ‘การวเิคราะห์อดตี’ 
จากน้ันจึง …‘ก าหนดอนาคต’



การตดัสินใจเพ่ืออนาคตขององค์กร  มคี าถามทีต้่องหาค าตอบ..

ค าถาม ผลลพัท์

1.ปัจจุบนัการด าเนินของหน่วยงาน
เป็นอย่างไร

Where are we now?

SWOT

Strengths : S = จุดแข็ง
Weakness :W = จุดอ่อน
Opportunities: O = โอกาส
Treats : T = อุปสรรค์

2. ในอนาคตเราต้องการไปทีใ่ด

Where do we want to be?

 Vision : วสัิยทัศน์
 Mission : พนัธกิจ
 Objective : วตัถุประสงค์
 Gold : เป้าหมาย

3. ท าอย่างไรจึงจะไปถงึจุดน้ัน

How will we get there?

 Strategic Issues :           

ประเด็นยทุธศาสตร์
 Strategy : กลยทุธ์



Strengths : S (จุดแขง็)1

Weakness :W (จุดอ่อน)2

Opportunities: O (โอกาส)3

Treats : T  (อุปสรรค)4



trenght :

eakness :

pportunity :

reat :

Fact inside that make 3 Needs 
Success

Fact inside that make 3 Needs 
Fail

Fact outside that make 3 Needs 
Success

Fact outside that make 3 Needs Fail



Policy Needs1

Stakeholder Needs2

Business Needs3



ห้ามวจิารณ์ (ไม่มีเจ้านาย-ลูกน้อง)

กระตุ้นให้ทุกคนแสดงความคดิ
จุดประกายให้เกดิความคดิใหม่ๆ

เช่ือมโยงและต่อยอดความคดินัน้ๆ

หลักเกณฑ์ 4 ข้อ
ใช ้Brain Storming Technic



OLD PARADIGM

THINK

Experience

Brave

Premonition

President : The Old man

Secretary: The Beautiful Woman

GUESS



RAW DATA

FACT

NEW PARADIGM

STUDY & 
ANALYSIS

Gathering

INFORMATION



SWOT - เป็นเคร่ืองมือพืน้ฐานสุดในการวเิคราะห์กลยุทธ์
ใช้กนัอย่างแพร่หลาย มกัจะพบในทุกแผน แต่มกัจะเป็นการวิเคราะห์
ไว้เฉย ๆ โดยไม่ได้น ามาใช้ หรือเป็นการจดัท าในลกัษณะ “ขอไปท”ี
ข้อคิดเลก็ๆ น้อยๆ ในกระบวนการวิเคราะห์
– มองแบบ Outside – In ไม่ใช่ Inside – Out แต่เพียงอยา่งเดียว (คิดโดยนัง่สมมติเอา

เอง และคิดวา่หน่วยงานตนเองเป็นอยา่งไร โดยขาดขอ้มูลสนบัสนุน)
– อยา่คิดแต่เฉพาะในปัจจุบนั จะตอ้งคิดถึงโอกาสและอุปสรรคท่ี์มีโอกาสเป็นไปไดท่ี้

จะเกิดข้ึนในอนาคต (สาม ถึง หา้ปี)
– SWOT แต่ละขอ้อาจจะมีน ้าหนกัหรือความส าคญัท่ีแตกต่าง

วเิคราะห์เสร็จแล้ว ควรจะสรุปให้เห็นภาพได้ด้วยว่าสถานการณ์ของ
หน่วยงานเป็นอย่างไร



บริบทของสถานศึกษา.......

สถานศึกษา

สภาพแวดล้อมภายนอกทีม่ผีลกระทบต่อสถานศึกษา

สภาพแวดล้อมภายนอกทัว่ไป (General External Environment)

S T E P

S T E P



ตวัอย่าง สภาพแวดล้อมภายนอก

S :Social & Culture

จ านวนและโครงสร้างประชากร

ขนบธรรมเนียม ประเพณ ีความเช่ือ ค่านิยม 
วฒันธรรม

แบบแผนการด าเนินชีวติและพฤตกิรรม

ลกัษณะการตั้งถิ่นฐาน

ลกัษณะภูมปิระเทศ/การคมนาคม/ ส่ือสาร



ตวัอย่าง

T :Technology

สภาพการผลติ การคดิค้นทางด้านเทคโนโลยี

 การเปลีย่นแปลง/ผลกระทบของเทคโนโลยี





ตวัอย่าง เศรษฐกจิ

E :Economy

อตัราการขยายตัวทางเศรษฐกจิ

อตัราการว่างงาน/ภาวการณ์จ้างงาน/ค่าแรงงาน

โครงสร้างและการกระจายรายได้/ภาวะเงนิเฟ้อ

สภาพเศรษฐกจิของท้องถิ่น



ตวัอย่าง การเมือง

P :Political & Law

นโยบายรัฐบาล เสถียรภาพของรัฐบาล

กฎหมายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการศึกษา

บทบาทของกลุ่มพลงัทางการเมือง

ความขดัแย้งและความรุนแรงทางการเมือง

พฤตกิรรมของนักการเมืองท้องถิ่น



สภาพแวดล้อมภายใน

2 S 4 M



S1 : Structure & Policy

โครงสร้างนโยบาย

 สายบงัคบับัญชาของสถานศึกษา
 การมอบหมายงาน
 ระเบยีบ วธีิปฏิบตั ิกฎเกณฑ์
บทบาทของผู้ปกครองและชุมชน
 การมส่ีวนร่วมในการจัดการศึกษา



S2 : Service & Product

การบริการและผลผลติ

 การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน
 ปริมาณ และคุณภาพ



การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)

จุดแขง็ ( Strength)
•
•

โอกาส (Opportunity) 
•

จุดอ่อน (Weakness)
•
•

อุปสรรค์ (Threat)
•
•



ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก

Strengths : S
1. ……………………

2. ……………………

3. ……………………

Weakness :W
1. ……………………

2. ……………………

3. ……………………

Opportunities: O
1. ………………

2. …………………

3. …………………

SO = ดาวรุง่  

Star Situation 

กลยทุธเ์ชงิรกุ
ใชจ้ดุแข็งเกาะกมุโอกาส

WO = ค าถาม

Question Mark Situation 

กลยทุธเ์ชงิแกไ้ข/พลกิฟ้ืน

เอาชนะจดุออ่นดว้ยอาศยัโอกาส

Treats : T
1. ………………

2. ………………

3. ………………

ST = แมว่วัใหน้ม 

Cash Cows Situation 

กลยทุธเ์ชงิป้องกนั/

รกัษาเสถยีรภาพ

ใชจ้ดุแข็ง หลกีเลีย่งอปุสรรค

WT = สนุขั

Dogs Situation 

กลยทุธเ์ชงิรบั/ตดัทอน

ลดจดุออ่น หลกีเลีย่งอปุสรรค



SO : Star Situation : ดาวรุ่ง (ภายนอกเอื้อ ภายในเด่น)
กลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive Strategies) ใช้จุดแข็งไปช่วงชิงโอกาส 
หรือเอาโอกาสมาใช้ประโยชน์ โดยการขยายงาน เพิม่เป้าหมาย เพิม่
เครือข่าย กระจายงาน เป็นต้น  

WO : Question Mark Situation : ค าถาม (ภายนอกเอือ้ ภายในด้อย)  
กลยุทธ์พลกิฟ้ืน (Turn Around Strategies) การแก้ไขจุดอ่อน เพ่ือช่วงชิง
โอกาส หรือหาจุดแขง็จากภายนอกมาเสริมโดยการปรับปรุงตนเอง พฒันา 
สร้างเครือข่าย ร่วมทุน หาแนวร่วม เป็นต้น  



ST : Cash Cows Situation : แมว่วัใหน้ม (ภายนอกฉุดภายในเดน่)

กลยทุธก์ารรกัษาเสถยีรภาพ (Stability Strategies)

เพิม่ประสทิธภิาพภายใน และใชจ้ดุ แข็งเพือ่ลดความเสยีหายที่

เกดิจากภยัคกุคาม/ก าจดัภยัคกุคาม โดยการปรบัปรงุพฒันา

ขยายงานทีเ่ป็นจดุแข็ง หลกีเลีย่งอปุสรรค เป็นตน้ 

WT : Dogs Situation : สนุขั (ภายนอกฉุด ภายในดอ้ย)

กลยทุธต์ดัทอน (Retrenchment Strategies) การเลกิ/
ลดภารกจิบางดา้นทีม่จีดุออ่น และอปุสรรค ลดหรอืหลกีเลีย่งความ
เสีย่ง หรอืคดิใหมท่ าใหม ่ถา่ยโอน ปรับเปลีย่นชะลอการด าเนนิงาน 
หรอืลดกจิกรรม เป็นตน้  



EXAMPLE

จดุแขง็ (Strength)
1. วิทยาลยัตัง้อยู่ในย่านใจกลางเมืองและชมุชน
2. มีสาธารณูปโภคครบถ้วน สามารถเช่ือมโทรศพัทไ์ฟฟ้าได้ดี
3. สามารถเรียกเกบ็เงินค่าใช้จ่าย จากนักเรียน นักศึกษา 
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้

4. มีอาจารยท่ี์มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. มีผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ ความเข้าใจและมีประสบการณ์
ทางด้านการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

การพฒันาระบบ ICT วทิยาลยัเทคนคิหาดใหญ่



จดุอ่อน(Weakness)
1. การสืบค้นข้อมลูและการเข้าถึงข้อมลูข่าวสารมีความยุ่งยาก
ท าได้ล่าช้า

2. ข้อมลูถกูจ ากดัและจดัเกบ็ แยกตามฝ่ายอยู่กบัเจ้าของข้อมลู 
3. ข้อมลูยงัเป็นข้อมลูดิบ (Raw Data) ไม่ได้ผา่นกระบวน
การวิเคราะหป์ระมวลผลข้อมลู  ท าให้ ฐานข้อมลู ไม่สมบรูณ์

4. การเกบ็รวบรวมข้อมลู ไม่ต่อเน่ือง มีความยุ่งยากและซ า้ซ้อน
5. ขาดข้อมลูเชิงคณุภาพ 

EXAMPLE การพฒันาระบบ ICT วทิยาลยัเทคนคิหาดใหญ่



โอกาส (Opportunities)
1. ผูบ้ริหารระดบัสงูยคุใหม่ให้การสนับสนุน
2.  สอศ. และ สถาบนั มีนโยบายส่งเสริม ICT เพื่อการเรียน

การสอน
3.  ชมรมผูป้กครองและครใูห้การสนับสนุน
4.  มีบริษทั และหน่วยงานเอกชนท่ีมีความเช่ียวชาญด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศในท้องถ่ินอ าเภอหาดใหญ่มาก
5. เทศบาล และ อบจ. ส่งเสริม ICT ในพืน้ท่ี

EXAMPLE การพฒันาระบบ ICT วทิยาลยัเทคนคิหาดใหญ่



EXAMPLE

อปุสรรค(Threats)
1. งบประมาณมีข้อจ ากดัและล่าช้า  
2. ระยะเวลาด าเนินการมีจ ากดั
3.  เครื่องมือ อปุกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพฒันา
รวดเรว็ ราคาแพง และล้าสมยัเรว็

การพฒันาระบบ ICT วทิยาลยัเทคนคิหาดใหญ่
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วสัิยทัศน์ บอกให้รู้ถึงส่ิงท่ีหน่วยงานอยากจะหรือ
ต้องการจะเป็นในอนาคต บอกให้รู้ถึงเส้นทางเดิน
ของหน่วยงานในอนาคต

(เราอยากใหอ้งคก์รเป็นอย่างไรในอนาคต)



เป็นภาพรวมของความคาดหวงั ในสถานภาพ

และวตัถุประสงค ์รวมถึงสิ่ งที่ควรจะเป็นใน

อนาคต ซ่ึงมที ัง้ความทา้ทายและความมุ่งหวงัที่

ฟนัฝ่าสภาวะแวดลอ้มและสภาพการแข่งขนัที่มี

อยู่ในปัจจุบนั

(เราอยากใหอ้งคก์รเป็นอย่างไรในอนาคต)



 ช้ีทศิทาง เป้าหมายในการท างานใหส้ าเรจ็ตามแผนที่ก าหนดไว ้

 เป็นตวัก าหนดขอบข่ายงาน ภาระหนา้ที่

 มองเหน็อนาคตไดช้ดัเจนและท าใหส้ามารถเตรยีมการแกป้ญัหา

และเตรยีมการด าเนินการอย่างไดผ้ล 

 บคุลากรตอ้งท างานใหสู้งกว่าเกณฑม์าตรฐาน

 มีการสรา้งทมีงาน เพือ่ใหง้านส าเรจ็ลลุว่ง

 ตอ้งน าสูก่ารปฏบิตัิ

ความส าคญัของวสิยัทศัน์



วสิยัทศันข์องสถานศกึษาจะตอ้ง
สอดคลอ้งและสมัพนัธก์บัวสิยัทศัน์
ของ สอศ. ภาระหนา้ทีข่อง
สถานศกึษา และและความตอ้งการ
ของ Stakeholder
ไม่เพ้อฝัน สามารถท าให้ส าเร็จได้ภายในระยะเวลา 3-5 ปี



1. เป็นสภาพทีพ่งึปรารถนาในอนาคตทีว่างอยูบ่น

พืน้ฐาน ของสภาพความจรงิ 

2. ตอ้งเป็นสิง่ท ีเ่ป็นไปได ้มเีหตผุล ทา้ทาย

ความสามารถ

3. บง่บอกภารกจิทีช่ดัเจนและเป็นเหมอืนแผนทีท่ ี่

คอยชีท้ศิทางทีอ่งคก์รจะกา้วไปในอนาคต

4. ตอ้งก าหนดใหเ้หมาะสมกบัสภาพขององคก์ร

5. ตอ้งมคีวามเชือ่หรอืคา่นยิมในหลกัการมสีว่นรว่ม

และเห็นพอ้งตอ้งกนั

ลกัษณะของวสิยัทศัน ์ 



6. ต้องก าหนดขึน้จากการระดมพลงัสมอง
ความคดิเห็น และจากการวเิคราะห์ 3 Needs    

 Policy Needs  
 Stakeholder Needs
 Business Needs)

7. ต้องมกีารก าหนดระยะเวลาทีแ่น่นอน

ลกัษณะของวสิยัทศัน ์(ตอ่)



ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้น าใน
การจัดการศึกษาสายอาชีพ เพ่ือเป็นพลงัขับเคล่ือน
เศรษฐกจิและสังคม เพิม่ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ และภูมภิาค

(พ.ศ. 2558)



“ก าลงัคนอาชีวศึกษาอย่างมีคณุภาพ   ไดม้าตรฐาน ตรง

ตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน  สงัคม 

ระดบัประเทศและภมูิภาค”

(พ.ศ. 2556)



“เป็นผู้น าทางวชิาชีพ และผลตินักเทคโนโลยี
สู่มาตรฐานสากล”



“สถาบนัแห่งอนัดามนั มุ่งพฒันาวชิาชีพเชิง 
สร้างสรรค์ มมีาตรฐานสากล”



“พฒันาระบบราชการไทยใหม้ีความเป็นเลศิ 

สามารถรองรบักบัการพฒันาประเทศในยคุโลกาภวิตัน ์  

โดยยดึหลกัธรรมมาภบิาลและประโยชนส์ขุของ 

ประชาชน”
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เป็นค าอธิบายถงึธุรกรรมที่องคก์รด าเนินการอยู่

หรอืเตรยีมที่จะด าเนินการใหส้อดรบักบัคา่นิยม

ขององคก์รและความคาดหวงัของผูท้ี่มีสว่น

ส าคญั (Stakeholders) ส าหรบัองคก์ารนั้นๆ

(เราจะท าอย่างไร เพ่ือใหบ้รรลุวสิยัทศันข์ององคก์ร)



พนัธกจิ  มีลกัษณะดงันี ้
1)  บ่งบอกว่าหน่วยงานจะท าอะไร  ซ่ึงประกอบด้วย  

2  ส่วน (พนัธกจิตามกฎหมาย และพนัธกจิตามวสัิยทศัน์)  
และม ี3 มติิ (Policy, Function, Area)

2)  ส่ิงทีจ่ะท ามีอะไรต้องแสดงให้ชัดเจน   

3)  ต้องเป็นกรอบในการก าหนดพนัธกจิของ
หน่วยงานย่อย



 หนา้ทีข่องสถานศกึษา (ท ัว่ไป/เฉพาะสถานศกึษา)

 มาตรฐานการอาชวีศกึษา

 นโยบายของรฐับาล/ศธ./สอศ.

 แผนพฒันาระดบัประเทศ/ภาค/จงัหวดั/
ทอ้งถิน่

ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง

 แนวโนม้การพฒันาระดบัประเทศ/ภาค/จงัหวดั/
ทอ้งถิน่/รวมท ัง้ระดบัภมูภิาค(อาเซยีน)

 ฯลฯ



สถานศึกษามีหน้าท่ีจดัการศึกษา ฝึกอบรมและส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
ตามนโยบายของรฐับาล และแผน พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
เพ่ือบรรลวุตัถปุระสงคด์งักล่าวให้สถานศึกษาด าเนินการต่อไปน้ี 

(1) จดัการให้มีความทนัสมยั ยืดหยุ่น สอดคล้องกบัความต้องการ
ของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ   
เพ่ือการด ารงชีวิตตามสภาพเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม เทคโนโลยี
และส่ิงแวดล้อม มุง่เน้นการปฏิบติังานจริง ตามความพรอ้มและ
ศกัยภาพของสถานศึกษา

(ตามระเบียบ สอศ. ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 7)



(2) จัดการศึกษาโดยประสานความร่วมมือกบัสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 
ทั้งในด้านการวชิาการ การใช้บุคลากรและทรัพยากรร่วมกนั

(3) จัดการศึกษาโดยการระดมทรัพยากรด้านการเงนิ ทรัพย์สิน และ
บุคลากรทั้งรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน
องค์กรชุมชน เอกชนองค์กรเอกชน องค์กรวชิาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน รวมทั้งความร่วมมือในการจัด
กจิกรรม และการจัดหาทุนเพ่ือพฒันาการอาชีวศึกษา

(4) จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นผู้มสีมรรถนะทางวชิาชีพ สามารประกอบ
อาชีพเป็นพลเมืองดขีองสังคม มคีวามสามารถในการคดิ เรียนรู้
วางแผนและพฒันาตนเอง



(5) เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้บริการวชิาชีพแก่ชุมชน
และท้องถิ่น 

(6)  วจิยัเพ่ือพฒันาองค์ความรู้เทคโนโลยแีละนวตักรรม
(7)  ท านุบ ารุงศาสนาศิลปวฒันธรรม ประเพณี ส่งเสริมการกฬีาา 

พลานามยัและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
(8) ส่งเสริมการจดัการศึกษาเชิงธุรกจิ การรับงานการค้า และการรับ

จดัท า รับบริการ รับจ้าง ผลติเพ่ือจ าหน่ายทีส่อดคล้องกบัการ
เรียนการสอน



มาตรฐานการอาชวีศกึษา

1. ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
2. หลกัสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
3. การบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
4. การบริการวชิากราและวชิาชีพ
5. นวตักรรม ส่ิงประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
6. การปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย

และพลโลก



นโยบายของรฐับาล/ศธ./สอศ.

1. เพิม่ปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา
2. ขยายอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3. ลดการออกกลางคนัของนักเรียนนักศึกษา
4. ป้องกนัการทะเลาะววิาท
5. ...................................



หนา้ทีเ่ฉพาะสถานศกึษา)

1. ........................................
2. .........................................

 แผนพฒันาระดบัประเทศ/ภาค/จงัหวดั/ทอ้งถิน่

 แนวโนม้การพฒันาระดบัประเทศ/ภาค/จงัหวดั/
ทอ้งถิน่/รวมท ัง้ระดบัภมูภิาค(อาเซยีน)

1. ........................................
2. .........................................

1. ........................................
2. .........................................



Function

AreaPolicy
I

หลกัคิดและแนวทางการบรูณาการพนัธกิจ

II II

II



M1 จดัและสง่เสรมิและพฒันาการอาชวีศกึษาและการอบรม     
วชิาชพีใหม้คีณุภาพและไดม้าตรฐาน

M2 ยกระดบัคณุภาพและมาตรฐานก าลงัคนสายอาชพีสูส่ากล
M3 ขยายโอกาสทางการศกึษาสายอาชพีใหท้ ัว่ถงึ ตอ่เนือ่ง 

เสมอภาค และเป็นธรรม
M4 เป็นแกนกลางในการจดัอาชวีศกึษาและอบรมวชิาชพี

ระดบัฝีมอื เทคนคิ และเทคโนโลยขีองประเทศ
M5 สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืใหท้กุภาคสว่นมสีว่นรว่มใน

การพฒันาการจดัการอาชวีศกึษา และการฝึกอบรมวชิาชพี
M6 วจิยั สรา้งนวตักรรม จดัการองคค์วามรูเ้พือ่การพฒันาอาชพี

และคณุภาพชวีติของประชาชน
M7 สง่เสรมิ/พฒันา ครแูละบคุลากรอาชวีศกึษาเพือ่ความ

เป็นเลศิ ม ัน่คง และกา้วหนา้ในวชิาชพี

(พ.ศ. 2558)



M1 จดัการอาชวีศกึษาใหเ้ป็นเลศิทางดา้นวชิาการ และ
วชิาชพี  ผูเ้รยีนมคีณุภาพตามความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน สูอ่าเซยีนและสากล

M2 สรา้ง พฒันางานวจิยั ส ิง่ประดษิฐ ์นวตักรรม และ
จดัองคค์วามรูสู้ก่ารผลติเชงิพาณชิย์

M3 สรา้งและพฒันาคณุลกัษณะของผูเ้รยีนบนพืน้ฐาน
สงัคมพาหวุฒันธรรม

M4 บรหิารจดัการ พฒันาบคุลากร ครคูณาจารยม์ี
คณุภาพชวีติทีด่ ีมศีกัยภาพในการจดัการศกึษา
ทกุระดบั

M5 เสรมิสรา้งโอกาสทางการศกึษา ดา้นอาชวีศกึษา 
และการจดัการอาชศีกึษาระบบทวภิาคี



M1 ผลติผูส้ าเร็จการศกึษาในระดับ ปวช. ระดับ ปวส. และ ป. ตรี
สายเทคโนโลย ีทีม่คีณุธรรม จรยิธรรม มจีติสาธารณะ 
มสีมรรถนะวชิาชพี ตามมาตรฐานสากล

M2 พัฒนาหลักสตูรวชิาชพีฐานสมรรถนะทีห่ลากหลาย และ
หลักสตูรอาชพีทางเลอืกทีต่รงตามความตอ้งการของ
สถานประกอบการ และผูป้ระกอบการอสิระของกลุม่จังหวดั
อนัดามันและก าลังคนทัง้ในและตา่งประเทศ

M3 พัฒนาระบบจัดการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพดว้ยกระบวนการพัฒนา
ผูเ้รยีนตามศักยภาพทีแ่ตกตา่ง และใชเ้ทคโนโลยทีีท่ันสมัย 
ใหผู้เ้รยีนเป็นบคุคลแหง่การเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21

M4 สง่เสรมิ พัฒนางานวจัิย นวตักรรม สิง่ประดษิฐแ์ละเทคโนโลย ี
เพือ่เพิม่ศักยภาพ และขดีความสามารถในการแขง่ขันของ
กลุม่อนัดามันในระดับประเทศและสากล



M5 พัฒนาระบบบรหิารจัดการสถาบันการอาชวีศกึษาตามหลัก
ธรรมาภบิาล ตลอดจนการบรกิารสงัคมชมุชนในกลุม่อนัดามัน
ดว้ยระบบบรหิารงานคณุภาพและเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่
การบรหิาร (MIS)

M6 ขยายเครอืขา่ยความรว่มมอืการอาชวีศกึษาและฝึกอบรมคลอบ
คลมุทกุสาขาวชิาชพี ตามวถิชีวีติกลุม่อนัดามัน รว่มกบัทกุ
ภาคสว่น ทัง้ในสถานศกึษาสงักดัสถาบันการอาชวีศกึษาภาคใต ้2
ตลอดจนหน่วยงานในประเทศตา่งประเทศ

M7 สง่เสรมิ สนับสนุน ท านุบ ารงุชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์
ศลิปวฒันธรรม ประเพณี และการสบืสานบรรพบรุษุ การอนุรักษ์
พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ตามแนวทาง
หลักปรัชญา ของเศรษฐกจิพอเพยีง
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ทิศทางการด าเนินงานของหน่วยงาน
ท่ีสอดคล้องกบัแผนการบริหาร
ราชการ    ท่ีจะต้องด าเนินการเพ่ือให้
บรรลตุามวิสยัทศัน์ พนัธกิจนัน้ ๆ



ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ
– ส่ิงทีต้่องได้รับการพฒันา
– ส่ิงทีต้่องค านึงถึง 
– ประเดน็หลกั 
– ประเดน็ที่ส าคญัที่จ าเป็นต้องด าเนินการพฒันา
เพ่ือน าไปสู่วสัิยทศัน์



วสัิยทศัน์         
ของ

หน่วยงาน

นโยบาย
จาก

ภายนอก
Stakeholders

ศักยภาพและความ
เป็นไปได้

การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์



S1 พฒันาคุณภาพการจัดการเรียนรู้เข้าสู่มาตรฐานสากล
S2 เพิม่ปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพยีงพอต่อความต้องการ

ของประเทศ
S3 ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
S4 เพิม่ประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มมีาตรฐานและคุณภาพ     

โดยใช้หลกัธรรมาภิบาล



S1 พฒันาคุณภาพการจัดการเรียนสู่มาตรฐานสากล
S2 พฒันาคุณภาพคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
S3 พฒันาคุณภาพนักศึกษา
S4 ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

M1 = พฒันาคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา (มคุีณลกัษณะที่
พงึประสงค์ คดิเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นและเป็น
ผู้ประกอบการได้)
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เป็นผลลพัธห์รือความส าเรจ็ในด้านต่างๆ  ท่ี
องคก์รต้องการจะบรรลุผล เป้าหมายน้ี ควรมี
ความเป็นรปูธรรมท่ีสามารถวดัค่า  หรือจ านวนได้

เป้าประสงคข์ององคก์ร หมายถึง การระบหุรือบอก
ให้ทราบเก่ียวกบัส่ิงท่ีองคก์รจะท าให้ได้ หรือส่ิงท่ี
องคก์ร ต้องการจะเป็น ส าหรบัระยะเวลาใดเวลา
หน่ึงตามแผนยุทธศาสตร ์(3-5 ปี) เป้าประสงคท่ี์
ก าหนดขึน้มาน้ี จะต้องสามารถวดัผลได้ 



การก าหนดเป้าประสงค์
เช่ือมโยงกบัวิสยัทศัน์ และประเดน็ยทุธศาสตร์
ท่ีก าหนดไว้
ในการท่ีจะไปให้ถึงประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ต้องการ
สามารถท่ีจะแตกประเดน็ยทุธศาสตร์ ออกเป็น
เป้าประสงคท่ี์จะบรรลุ ได้อย่างไรบา้ง
เขียนในลกัษณะส่ิงท่ีต้องการท่ีจะบรรลุ



การก าหนดเป้าประสงค์

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่1 (S1) ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่2 (S2) 

(S1 G1) เป้าประสงค์ ข้อที่ 1 

(S1 G2) เป้าประสงค์ ข้อที่ 2 

(S1 GX) เป้าประสงค์ ข้อที่ X.. 

(S2 G1) เป้าประสงค์ ข้อที่ 1 

(S2 G2) เป้าประสงค์ ข้อที่ 2 

(S2 GX) เป้าประสงค์ ข้อที่ X.. 



ประเด็นยทุธศาสตร ์
(Strategic Issue) เป้าประสงค ์(Goals) 

S1 พัฒนาคณุภาพ
การจัดการเรยีนรู ้
สูม่าตรฐานสากล

G1 เพือ่พัฒนาการจัดการเรยีนรูท้ี่
เนน้ผูเ้รยีนเป็นส าคัญใหไ้ดต้าม
มาตรฐานการประกนัคณุภาพภายใน

G2 เพือ่ใช ้ICT ในการเรยีนการสอน
G3 เพือ่พัฒนาระบบการนเิทศภายในให ้

มปีระสทิธภิาพ 

S3 พัฒนาคณุภาพ
นักศกึษา

G1 เพือ่ใหผู้ส้ าเร็จการศกึษาประเมนิ
ผา่นมาตรฐานวชิาชพี

G2 เพือ่ใหผู้ส้ าเร็จการศกึษาผา่นการสอบ  
V-NET

G3 ………



1. เพือ่ผลติก าลงัคนอาชวีศกึษาทีม่คีณุธรรม จรยิธรรม มสีมรรถนะ

วชิาชพีในระบบเศรษฐกจิ เชงิสรา้งสรรค ์ทีม่มีาตรฐานสากล สอดคลอ้ง     
อตัลกัษณ์ทอ้งถ ิน่ในกลุม่อนัดามนั มทีกัษะการใชภ้าษาไทยภาษาตา่งประเทศ
เพือ่การสือ่สาร มทีกัษะกระบวนการคดิ และสามารถท างานเป็นทมีได้ ใน
ฐานะพลเมอืงไทยและพลโลก

2. เพือ่พฒันาหลกัสตูรวชิาชพีฐานสมรรถนะทีห่ลากหลายสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของสถานประกอบการในกลุม่อนัดามนั แผนพฒันาเศรษฐกจิ
สงัคมแหง่ชาติ ภาวะเศรษฐกจิโลก และก าลงัคนท ัง้ในและตา่งประเทศ

3. เพือ่บรหิารจดัการดว้ยระบบบรหิารงานคณุภาพตามหลกัธรรมภบิาล
ใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยั บรหิารงบประมาณ วสัดุ ครภุณัฑ์
บคุลากรอยา่งมปีระสทิธภิาพโดยค านงึถงึหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ตลอดจนสง่เสรมิใหเ้ป็นสถาบนัแหง่การอนรุกัษพ์ลงังานธรรมชาตสิ ิง่แวดลอ้ม 
และมคีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคม



เป้าประสงคข์อง (Goal) ของ สอศ.

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่1
(S1) ยกระดบัคณุภาพการจดัอาชวีศกึษา

(S1.1) ระดบัสถานศกึษา และระดบัหอ้งเรยีน  

เป้าประสงค ์(G) 
G 1 พฒันาการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทาง Constructionism, Project Based 

Learning Authentic Assessment ฯลฯ

G 2 พฒันาระบบนเิทศภายใน  และการนเิทศทางไกล

G 3 สรา้งความเขม้แข็งการประกนัคณุภาพภายในเตรยีมพรอ้มรบัการประเมนิ

ระดบัสากล

G 4 ยกระดบัคณุภาพสถานศกึษาขนาดเล็ก  

G 5 ใช ้ICT เพือ่การเรยีนสอน สนบัสนนุความพรอ้มในดา้น Hardware สือ่การ

เรยีนการสอน  

ฯลฯ
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ตวัช้ีวดัผลของการด าเนินงานหลกั

ผล หมายถงึ ผลผลติ (Output) ผลลพัธ์ (Outcome) 
ผลกระทบ (Ultimate Outcome)

“เราจะวดัความกา้วหนา้ของการบรรลุปัจจยัหลกัแห่ง

ความส าเร็จไดอ้ย่างไร ?”

100



เป้าประสงค์ - สิ่งที่จะวัด / จะวัดอะไร / What to 
measure?

ตัวชีว้ัด - จะวัดอย่างไร / How to measure?

ภายใต้เป้าประสงค์แต่ละประการ อะไรคือตัวชีวั้ดที่จะ
บอกได้ว่าสามารถบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว

ตัวชีว้ัด สามารถพจิารณาได้ ในแง่ ปริมาณ / คุณภาพ / 
ต้นทุน / เวลา



คา่ Key Performance Indicator

 รอ้ยละ

 สดัสว่น

 จ านวน

 ระดบั

 ระยะเวลา

 ฯลฯ
102



เป้าประสงค ์(Goals) KPI

G1 เพือ่พัฒนาการจัดการเรยีนรู ้
ทีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นส าคญัใหไ้ด ้
ตามมาตรฐานการประกนั
คณุภาพภายใน

1. ระดบัคะแนนผลการ
ประเมนิภายในโดย
ตน้สงักดั

G2 เพือ่ใช ้ICT ในการเรยีนการ
สอน

2.  จ านวนครทูีใ่ช ้ICT
ในการเรยีนการสอน
อยา่งนอ้ย 1 รายวชิา

G3 เพือ่พัฒนาระบบการนเิทศ
ภายในใหม้ปีระสทิธภิาพ 

3. จ านวนครทูีไ่ดร้ับการ
นเิทศอยา่งนอ้ย 1 ครัง้/
ภาคเรยีน
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หรอื ตวัเลขที่องคก์รตอ้งการจะบรรลุ เช่น

 สดัส่วนผูเ้รียนสายสามญัต่อสายอาชีพ 40:60
 ผูเ้รียนออกกลางคนั ไม่เกินร้อยละ 10
 ผูเ้รียนประเมินผา่นมาตรฐานวิชาชีพไมน้่อยกว่า

ร้อยละ 80
 ผูส้อนทกุคนได้รบัการอบรมพฒันาในสาขาท่ีสอน

ไม่น้อยกว่า 30 ชัว่โมงต่อปี
105

เป้าหมาย เป็นค่าของตัวช้ีวดัทีต้่องการที่จะบรรลุ 



การตั้งค่าเป้าหมาย
เพิม่ขึน้เปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่า่นมา

เปรยีบเทยีบวา่คนอืน่เขาท าอยา่งไรกนับา้ง (Benchmarking)

สิง่ทีล่กูคา้ หรอืผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัองคก์ร (Stakeholders) 

คาดหวงั เชน่ ระดบัของการบรกิารทีล่กูคา้คาดหวงั

ผลการด าเนนิงานทีเ่ป็นไปไดจ้ากกระบวนการ ความสามารถ

และทรัพยากรทีอ่งคก์รมอียูใ่นปัจจบุนั

สิง่ท ีต่อ้งท าหรอืพฒันา เพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายในระดบัที่

สงูกวา่

มาตรฐานภายนอก/มาตรฐานสากล



เป้าหมายแบบใด จงึจะเป็นเป้าที่ดี?
Stretch Target 
– เพื่อกระตุ้นให้เกดิการพฒันาและเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาล

Small Step Target
– เพื่อก่อให้เกดิการพฒันาและปรับปรุงอย่างค่อยเป็นค่อยไป

Baseline Target
– เพื่อรักษาและป้องกันผลการด าเนินงานไม่ให้ต ่ากว่าที่
ปัจจุบัน (หรือหรือมาตรฐานขั้นต ่าที่ก าหนด)



1. ไดค้ะแนนผลการประเมนิภายในโดยตน้สงักดัไม่
นอ้ยกวา่ 4.75

2. ครทูกุคนทีใ่ช ้ ICT ในการเรยีนการสอนอยา่งนอ้ย 1 
รายวชิา

3. จ านวนครทูีไ่ดร้ับการนเิทศอยา่งนอ้ย 1 ครัง้/ภาคเรยีน

การตั้งค่าเป้าหมาย
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เป็นหลกัการที่จะเป็นหนทางน าองคก์ารไปสูค่วามส าเรจ็

ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่ตอ้งการ ภายในกรอบ

ของเวลาที่ก าหนด

“เราจะท าอย่างไรเพื่อใหบ้รรลุในสิ่ งที่ตอ้งการ”

เป็นเคร่ืองมือทีก่ าหนดทิศทางการท างานของหน่วยงาน
เพ่ือให้สอดคล้องกบัเป้าหมายการให้บริการ



การก าหนดกลยุทธ์
กลยุทธ์ เป็นส่ิงทีห่น่วยงานจะท า หรือ ด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าประสงค์ที่ตั้งไว้
เป้าประสงค์แต่ละประการ จะต้องมกีลยุทธ์มาสอดรับ
โดยกลยุทธ์เป็นภาพใหญ่ทีม่องถึงส่ิงทีจ่ะท าให้บรรลุ
เป้าประสงค์ แต่ยงัไม่ลงไปในรายละเอยีดถึงขั้นของโครงการ
กลยุทธ์แต่ละข้อจะต้องมกีารก าหนดหน่วยงานเจ้าภาพ/
ผู้รับผดิชอบ



กลยทุธ์ ของ สอศ.
1. จดัและเพิม่โอกาสการศึกษาวชิาชีพใหก้วา้งขวางและ

ต่อเน่ือง

2. สรา้งและสง่เสรมิค่านิยมการศึกษาวชิาชีพ

3. สง่เสรมิการประกนัคณุภาพและการมีงานท า

4. พฒันาระบบบรหิารและการจดัการ

5. พฒันาระบบแผนงบประมาณและการเงนิ



6. พฒันาระบบความร่วมมือและบูรณาการทรพัยากร

7. เพิม่ศกัยภาพครู อาจารยแ์ละบคุลากรการอาชีวศึกษา

8. พฒันาระบบตดิตามและประเมินผล

9. พฒันางานวจิยั นวตักรรมเทคโนโลยแีละสิ่งประดิษฐต์่างๆ

10. สรา้งเสรมิเติมปญัญาและพฒันาอาชีพ

11. พฒันาสงัคมเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม ความซ่ือสตัย์

ต่อวชิาชีพ เอื้ออาทรต่อสงัคม
113

กลยทุธ์ ของ สอศ.



แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาวทิยาลยั.........     ปี 25560-2563

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั
ข้อมูล
ฐาน

เป้าหมาย
กลยุทธ์

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ2560 2561 2562 2563

1. ........

2. ........
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โครงการ (Project) หรือกิจกรรม (Activity) ท่ี
ต้องด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้องการ
เช่น โครงการพฒันาครผููส้อนเพื่อการจดัท า
เครื่องมอืวดัผลมาตรฐานวิชาชีพ หรือ กิจกรรม
ส่งเสริมวฒันธรรมไทย เป็นต้น

116



Actions/Activity (กจิกรรม)

‘กิจกรรมพร้อมวิธีการปฏิบติัโดยละเอียด      

ของแต่ละ Strategy’





ปัจจัยหลกัแหง่ความส าเร็จ คอื ปัจจัยทีส่ าคญัยิง่ทีต่อ้งท า
ใหม้หีรอืใหเ้กดิขึน้เพือ่ใหบ้รรลคุวามส าเร็จตามวสิยัทศัน์

องคก์รมปัีจจัยหลกัแหง่ความส าเร็จเป็นหลกัหมายทีเ่ป็น
รปูธรรมในการยดึโยงการปฏบิตังิานทกุระดบั ใหมุ้ง่ไปใน
ทศิทางเดยีวกนัท าใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูบ้รหิารขององคก์รรู ้
วา่ตอ้งท าสิง่ใดบา้งเพือ่ใหผ้ลสมัฤทธิข์ององคก์ร
ตอบสนองวสิยัทศัน ์หากปราศจากปัจจัยหลกัแหง่ความ 
ส าเร็จ วสิยัทศันข์ององคก์รจะไมไ่ดรั้บการตอบสนอง
อยา่งมปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล



สิง่ที่เราตอ้งท าใหม้ี หรอืท าใหเ้กดิข้ึนเพื่อให ้

บรรลวุสิยัทศัน์ขององคก์รคอือะไร ?
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เป้าประสงค์ประเดน็
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

การวเิคราะห์ปัจจัยส าคญัทีม่ีผลต่อความส าเร็จ
(Critical Success Factors)



ตวัอย่าง CSF: ปัจจยัหลกัทีจ่ะท าอะไรแล้วท าให้บรรลุผล

 การสง่เสรมิจรรยาบรรณ / ค่านิยมสรา้งสรรคภ์ายในวชิาชีพ

 ความซ่ือสตัยส์จุรติต่อหนา้ที่การงานของบคุลากรในองคก์ร

 องคค์วามรูแ้ละทกัษะในการปฏบิตัิงาน

 หน่วยงานมีระบบที่เอื้อต่อการปฏบิตัิงานของขา้ราชการ

 การพฒันาบคุลากรอย่างต่อเน่ือง

 การน าความรูแ้ละวทิยาการสมยัใหม่มาใชป้ฏบิตังิาน
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1. เขยีนเป็นแผนภาพ Tree Diagram

2. ผู้รับผดิชอบแผน ต้องมฉีบบัสมบูรณ์ ส่วนผู้ใต้บังคบับญัชา
จะมฉีบบัสมบูรณ์หรือบางส่วนกไ็ด้

3. จัดท าตัวเลขติดตามเป็นเดือนให้สอดคล้องกบัความจ าเป็น 
และความเป็นไปได้ตาม Objective หรือ Strategy

4. แต่งตั้งผู้ติดตามและผู้ร่วมรับผดิชอบภายในองค์กร

5. มกีารปะชุมติดตามหัวข้อต่างๆ อย่างน้อยเดือนละคร้ัง



6. ทบทวนวธีิการตดิตาม หาหลกัความคดิใหม่ๆ ในการ ตดิตามให้
ได้มากขึน้ และถ้าจ าเป็น สามารถปรับเพิม่/ ลด Strategy และ
Objective ได้ตามความเหมาะสม

7. สามารถเพิม่รายละเอยีด Initiation ต่างๆ เพ่ือ ให้การตดิตามมี
ประสิทธิภาพยิง่ขึน้ โดยใช้ Tree Diagram

8. เม่ือด าเนินการเสร็จแต่ละโครงการ/กจิกรรมผู้รับผดิชอบต้องรายงาน
ในรูปแบบ PDCA

9. เม่ือส้ินปีการศึกษาจะต้องมกีารวเิคราะห์ประเมนิผลเพ่ือปรับเพิม่/ ลด 
Strategy และ Objective ได้ตามความเหมาะสม



สรุปแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 9 ขั้นตอน

1.ประเมินสภาพแวดล้อมให้ครอบคลุมทุกด้าน ท้ังภายในและภายนอก โดยใช้เทคนิค
SWOT Analysis

2.ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ของวิทยาลยัใน 4 ปี ให้สอดคล้องกบั สอศ.

3.ก าหนดพนัธกจิ (Mission) เพ่ือสนับสนุนต่อวิสัยทัศน์ของวิทยาลยั

4.ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) เชิงรุกของวทิยาลยัเพ่ือให้บรรลุ
พนัธกจิ และวสัิยทศัน์ทีห่น่วยงานก าหนด

5.ทุกประเด็นยุทธศาสตร์ ก าหนดเป้าประสงค์ (Goals) หรือผลสัมฤทธ์ิในระยะ
ยาวทีต้่องการ
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6. ทุกเป้าประสงค์ก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) เพ่ือน ามาใช้วัดระดับความส าเร็จ

7. ทุกตัวช้ีวดั (KPI) ก าหนดเป้าหมายแต่ละปีตั้งแต่ปี 2559,2560,2561, 2562     
ให้เห็นอย่างชัดเจน

8. ทุกเป้าหมายให้ก าหนดกลยุทธ์ (Strategy)

9. แปลงกลยุทธ์ (Strategic) ให้ออกมาเป็นแผนงาน โครงการ (Initiative) ตลอด   
4 ปี  
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สรุปแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 9 ขั้นตอน



เง่ือนไขแห่งความส าเร็จ
ผู้น า ผู้บริหาร ผู้ปฏบัิติ มจุีดมุ่งหมายร่วมกนั และเอาจริงเอาจังในการไปสู่
ความส าเร็จ  (Shared Vision)
กลไกการปฏบัิติ การประสานงาน การบูรณาการในการท างานระหว่างฝ่าย
ต่างๆในจังหวดั เป็นไปอย่างเหมาะสม คล่องตัว (Smart Structure)
บรรยากาศในจังหวดั เป็นไปในทางบวก  ส่งเสริมสนับสนุนการท างานให้เกดิ
ความส าเร็จ (Supportive Organization Culture)
มคีวามเข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยแีละฐานความรู้อย่าง
คุ้มค่า (Successful Information Technology and Knowledge 
Management)
มคีวามเข้าใจกระบวนการในการวดัและประเมนิผลส าเร็จอย่างเป็นระบบ
(Systematic Performance Measure)
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