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สมรรถนะผู้บริหาร
ทีม่ า
1. กรอบความคิดมาจากแนวคิดของ David McCleland นักจิตวิทยาของมหาวิทยาลัย Harvard
2.โมเดลภูเขาน้ าแข็ง (Iceberg Model)
David Mc Cleland หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ทาให้บุคลากร ในองค์กรปฏิบตั ิงานได้ผลงานที่โดด
เด่นกว่าคนอื่นๆ ในสถานการณ์ ที่หลากหลาย
องค์ ประกอบของสมรรถนะ 4 ประการ
1. ความรู้ (Knowledge)
2. ทักษะ (Skills)
3. ความสามารถ (Ability)
4. คุณลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทางาน (Other Characteristics)
โมเดลภูเขานา้ แข็ง (Iceberg Model) อธิ บายถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
พัฒนาได้ง่าย

ความรู้ (Knowledge)
ทักษะ (Skills)

ผิวนา้
อุปนิสัย (Traits)
ภาพลักษณ์ภายใน (Self-image
แรงผลักดันเบือ้ งลึก (Motives
บทบาททีแ่ สดงออกต่ อสั งคม (Social role)

พัฒนายาก

ประเภทของสมรรถนะ
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency)
- คุณลักษณะร่ วมของข้าราชการทุกตาแหน่งกาหนดขึ้น
- เพื่อ หล่อหลอม ค่านิยม และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน
- ค่านิยม หรื อวัฒนธรรมองค์กร
2. สมรรถนะประจาสายงาน (Functional Competency)
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กาหนดเฉพาะสาหรับแต่ละกลุ่มงานเพื่อสนับสนุนให้ขา้ ราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่
หน้าที่และส่ งเสริ มให้ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ดียงิ่ ขึ้น
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency)
ก.ค.ศ. กาหนด 4 สมรรถนะ
1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation : ACH)
2) การบริ การที่ดี (Service Mind : SERV)
3) การพัฒนาตนเอง (Expertise : EXP)
4) การทางานเป็ นทีม (Teamwork : TW)
2. สมรรถนะประจาสายงาน (Functional Competency) ก.ค.ศ. กาหนด 4 สมรรถนะ คือ
1) การคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ (Analytical Thinking & Conceptual Thinking : AT - CT)
2) การสื่ อสารและการจูงใจ (Communication & Influencing : CI)
3) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (Caring & Development Others :DEV)
4) การมีวสิ ัยทัศน์ (Visioning : VIS)
ตัวบงชี้สมรรถนะหลัก (Core Competency)
สมรรถนะ
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. การบริ การที่ดี
3. การพัฒนาตนเอง
4. การทางานเป็ นทีม

:3
:2
:3
:4

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี

• รวม 4 สมรรถนะ 12 ตัวบ่งชี้
สมรรถนะประจาสายงาน (Functional Competency)
สมรรถนะ
สมรรถนะที่ 5 การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์
สมรรถนะที่ 6 การสื่ อสารและการจูงใจ
สมรรถนะที่ 7 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
สมรรถนะที่ 8 การมีวสิ ัยทัศน์
รวม 4 สมรรถนะ 14 ตัวบ่งชี้

: 3 ตัวบ่งชี้
: 3 ตัวบ่งชี้
: 4 ตัวบ่งชี้
: 4 ตัวบ่งชี้
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สมรรถนะหลัก (Core Competency)
ตัวบ่งชี้สมรรถนะหลัก (Core Competency)
สมรรถนะหลักผูบ้ ริ หาร
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. การบริ การที่ดี
3. การพัฒนาตนเอง
4. การทางานเป็ นทีม

:3
:2
:3
:4

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี

• รวม 4 สมรรถนะ 12 ตัวบ่งชี้

สมรรถนะที่ 1
การมุ่งผลสั มฤทธิ์ (Achievement Motivation : ACH)
สมรรถนะที่ 1 การมุ่งผลสั มฤทธิ์ (Achievement Motivation : ACH)
ความหมาย
ความมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
และ มีการพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
สมรรถนะที่ 1 การมุ่งผลสั มฤทธิ์ (Achievement Motivation : ACH)
ตัวบ่ งชี้ (3)
1) คุณภาพงานด้านความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
2) ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์การนานวัตกรรม / ทางเลือกใหม่ ๆ มาใช้เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพของงาน
3) ความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง
ระดับคุณภาพตามตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ 1) คุณภาพงานด้านความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
ระดับคุณภาพ 4
ผลงานมีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์เกือบทุกรายการ และเป็ นแบบอย่างได้
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ระดับคุณภาพตามตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ 2) ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์การนานวัตกรรม / ทางเลือกใหม่ ๆ มาใช้เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพของงาน
ระดับคุณภาพ 4
มีการทดลองวิธีการหรื อจัดทาคู่มือประกอบการพัฒนางานใหม่ ๆ โดย มีการจัดทารายงานการพัฒนา
ที่เป็ นรู ปธรรม ชัดเจน และ มีการเผยแพร่ ในวงกว้าง
ระดับคุณภาพตามตัวบ่งชี้
ตัวบ่ งชี้ 3) ความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง
ระดับคุณภาพ 4
มุ่งมัน่ กระตือรื อร้นในการพัฒนาผลงานทุกรายการที่ได้รับมอบหมายจนปรากฏ ผลงานที่มีคุณภาพ เป็ นที่
ยอมรับในองค์กร และ นอกองค์กรที่เกี่ยวข้อง
หลักการ ทฤษฎี การบริหารทีเ่ กีย่ วข้ องสมรรถนะที่ 1 “การบริหารแบบมุ่งผลสั มฤทธิ์ ”
ระบบการบริ หารมุ่งผลสัมฤทธิ์ Result Base Management : RBM
ความหมาย RBM
1. เป็ นการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจ และวิธีการบริ หารงานของรัฐ
2. วิธีการบริ หารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ หรื อผลงานเป็ นหลัก
3. วัดผลด้วยตัวชี้วดั ที่เป็ นรู ปธรรม ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
สมการ RBM
การบริ หารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (RBM:RESULT BASED MANAGEMENT)
ผลสัมฤทธิ์ (RESULT) = ผลผลิต (OUTPUT) + ผลลัพธ์ (OUTCOMES)

ผลสั มฤทธิ์ (RESULT)
1. งาน
2. การบริ การ
3. กิจกรรม
- ผลที่เกิดจากการทางานได้ผลิตตามเป้ าหมาย
- วัดเชิงคุณภาพ
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ผลผลิต (OUTPUT)
1. งาน
2. การบริ การ
3. กิจกรรม
- ที่ทาขึ้นมา
- วัดเชิงปริ มาณ
ผลลัพธ์ (OUTCOMES)
1. ผลกระทบที่เกิดจากผลผลิตที่ทาขึ้นมา
2.เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อผูร้ ับบริ การ
ขั้นตอนระบบการบริหารมุ่งผลสั มฤทธิ์ Result Base Management : RBM
ประกอบด้วย 9 ขั้นตอน
1. การวิเคราะห์วสิ ัยทัศน์และพันธกิจ
2. การกาหนดปั จจัยหลักแห่งความสาเร็ จ
3. การกาหนดตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานหลัก
4. การกาหนดแหล่งข้อมูล
5. การตั้งเป้ าหมาย
6. การรวบรวมข้อมูล
7. การบันทึกและอนุมตั ิขอ้ มูล
8. การวิเคราะห์ผล
9. การรายงานผล
CSFs & KPIs
ปัจจัยหลักแห่ งความสาเร็จ (Critical Success Factors - CSFs)
ปั จจัยที่ทาให้องค์การเกิดความสาเร็ จ (ประโยคความฝัน) เช่น บุคลากรครู ปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่าง
เหมาะสมกับความเป็ นครู และมีภาพลักษณ์ของความเป็ นครู ที่ดี
ตัวชี้วดั ผลการดาเนินงานหลัก (Key Performance Indicators-KPIs)
เป้ าหมายที่กาหนดไว้เฉพาะเจาะจง วัดได้ชดั เจน และระบุวา่ ถ้าบรรลุเป้ าหมายตามที่คาดหวังไว้แล้ว
องค์กรจะได้รับอะไร เท่าไหร่ เช่น ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับรางวัลครู ดีเด่นระดับโรงเรี ยนขึ้นไป
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2.การวางแผนกลยุทธ์
การวางแผนกลยุทธ์ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้
1. การวิเคราะห์ภารกิจหรื อพันธกิจ (Mission Analysis)
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในอนาคต (Environment Analysis )
3. การวิเคราะห์องค์การ (SWOT หรื อ Situation Analysis )
4. การกาหนดวิสัยทัศน์ (Vision)
5. การค้นหาอุปสรรคและปัญหาในการดาเนินงาน (Obstacles)
6. การกาหนดกลยุทธ์ (Strategic Decision)
7. การกาหนดนโยบาย (Policy Decision )
8. การกาหนดกิจกรรม (Activity) สาคัญตามกลยุทธ์และนโยบาย
9. การจัดทาแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)

สมรรถนะที่ 2 การบริการทีด่ ี (Service Mind : SERV)
ความหมาย
ความตั้งใจในการปรับปรุ งระบบบริ การให้มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
ตัวบ่ งชี้
1. การปรับปรุ งระบบบริ การ
2. ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การหรื อผูเ้ กี่ยวข้อง
ระดับคุณภาพตามตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ 1) การปรับปรุ งระบบบริ การ
ระดับคุณภาพ 4
ศึกษาความต้องการของผูร้ ับบริ การนาข้อมูลมาปรับปรุ งและพัฒนาระบบบริ การในเกือบทุกรายการอย่าง
ต่อเนื่อง
ระดับคุณภาพตามตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ 2) ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การหรื อผูเ้ กี่ยวข้อง
ระดับคุณภาพ
4--ผูร้ ับบริ การร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความพึงพอใจระดับมาก
3--ผูร้ ับบริ การร้อยละ 70-79 มีความพึงพอใจระดับมาก
2--ผูร้ ับบริ การร้อยละ 60-69 มีความพึงพอใจระดับมาก
1--ผูร้ ับบริ การน้อยกว่าร้อยละ 60 มีความพึงพอใจระดับมาก
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การสร้ างคุณภาพการให้ บริการ
1. การปรับปรุ งระบบวิธีการทางาน
2. การปรับปรุ งสิ่ งแวดล้อมในการทางาน
3. การปรับปรุ งเจ้าหน้าที่ หรื อบุคคล
วิธีการทางาน
1. บุคคลเจ้าหน้าที่
2. คุณภาพ การบริ การ
3. สิ่ งแวดล้อมในการทางาน
หลัก 5 ส
5s (ญีป่ ุ่ น)
1. SEIRI (เซริ )
2. SEITON (เซตง)
3. SEISO (เซโซ)
4. SEIKETSU (เซเค็ทซึ )
5. SHITSUKE (ซิทสึ เกะ

5ส (ไทย)
1. สะสาง
2. สะดวก
3. สะอาด
4. สุ ขลักษณะ
5. สร้างนิสัย

หลักพืน้ ฐาน 6 ข้ อ การให้ บริการ
1. ทาให้ผรู้ ับบริ การพอใจ
2. อย่าให้ผรู ้ ับบริ การอยูร่ อนานเกินไป
3. อย่าทาผิดพลาดจนผูร้ ับบริ การเดือนร้อน
4. สร้างบรรยากาศหน่วยบริ การ
5. ทาให้ผรู ้ ับบริ การเกิดความคุน้ เคย
6. เตรี ยมความสะดวกให้พร้อม
สามเหลีย่ มการบริการทีด่ ี (Triangle Service : Karl Albrecht)
กลยุทธ์
แผนงาน/กิจกรรม

ข้ าราชการ/พนักงาน
ผู้รับบริการ
ระบบงาน
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คุณลักษณะการบริการทีด่ ี 7 ประการ (SE1RVICE2)
S : Smiling + Sympathy
: ยิม้ แย้ม + เอาใจใส่
E1 : Early Response
: ตอบสนองต่อความประสงค์
R : Respectful
: ให้เกียรติ แสดงความนับถือ
V : Voluntariness Manner : สมัครใจบริ การ เต็มใจทา
I : Image Enhancin
: รักษาภาพพจน์ ผูใ้ ห้บริ การ องค์กร
C : Courtesy
: อ่อนน้อมถ่อมตน อ่อนโยน
วิสัยทัศน์ การพัฒนาระบบราชการไทย
พัฒนาระบบราชการไทยให้มีความเป็ นเลิศ สามารถรองรับการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวตั น์ โดยยึด
หลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี และประโยชน์สุขของประชาชน
เป้าประสงค์ หลักการพัฒนาระบบราชการไทย
1. Better Service Quality
พัฒนาคุณภาพการให้บริ การประชาชนให้ดีข้ ึน
2. Rightsizing
ปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดให้มีความเหมาะสม
3. High Performance
ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทางานให้อยูร่ ะดับสู ง
เทียบเท่าสากล
4. Democratic Governance
ตอบสนองการบริ หารในระบอบประชาธิปไตย
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย 7 ข้ อ
1. การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทางาน
2. การปรับปรุ งโครงสร้างการบริ หารราชการแผ่นดิน
3. การรื้ อปรับระบบการเงินและการงบประมาณ
4. การสร้างระบบบริ หารงานบุคคลและค่าตอบแทนใหม่
5. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมองค์กร
6. การเสริ มสร้างระบบราชการให้ทนั สมัย
7. การเปิ ดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วม
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ค่ านิยมสร้ างสรรค์ (Core Values) ข้ าราชการไทย 5 ประการ
1. กล้ายืนหยัดทาในสิ่ งที่ถูกต้อง
2. ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ
3. โปร่ งใส ตรวจสอบได้**
4. ไม่เลือกปฏิบตั ิ
5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงาน
**นโยบาย 5 ด้าน ของ สพฐ. เกี่ยวกับความโปร่ งใส ตรวจสอบได้
1. ด้านการบริ หาร
- สนับสนุน ส่ งเสริ ม
2. ด้านการให้บริ การที่โปร่ งใสพร้อมรับการตรวจสอบ
- มีมาตรฐานการบริ การ เผยแพร่ สารวจความพึงพอใจ
3. ด้านการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- มีศูนย์บริ การข้อมูลข่าวสาร
4. ด้านการดาเนินการต่อเรื่ องร้องเรี ยนร้องทุกข์
5. ด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน
คุณลักษณะข้ าราชการไทยยุคใหม่ “I AM READY”
I : Integrity
: ทางานอย่างมีศกั ดิ์ศรี (จรรยาบรรณวิชาชีพ)
A1 : Activeness
: ขยันตั้งใจทางาน (ปฏิบตั ิงานเชิงรุ ก)
M : Morality
: มีคุณธรรม (ระบบคุณธรรม)
R : Relevancy
: เรี ยนรู้ ปรับตัวให้ทนั สมัย (เป็ นเลิศในวิชาชีพ)
E : Efficiency
: ทางานมุ่งประสิ ทธิ ภาพ
A2 : Accountability
: มีความรับผิดชอบ
D : Democracy
: มีความเป็ นประชาธิปไตย
Y : Yield
: การทางานที่มุ่งเน้นผลงาน
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หลักบริหารกิจการบ้ านเมืองทีด่ ี หรือหลักธรรมรัฐ หรือ หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
1. หลักนิติธรรม
2. หลักคุณธรรม
3. หลักความโปร่ งใส ตรวจสอบได้
4. หลักการมีส่วนร่ วม
5. หลักความรับผิดชอบ
6. หลักความคุม้ ค่า
หลักธรรมทีเ่ กีย่ วข้ องกับการให้ บริการ
สั งคหวัตถุ 4
เป็ นหลักธรรมอันเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวน้ าใจของกันและกันเห็นเหตุให้ตนเอง และหมู่คณะก้าวไปสู่ ความ
เจริ ญรุ่ งเรื อง
ทาน
ให้ปันสิ่ งของแก่คนที่ควรให้
ปิ ยวาจา เจรจาด้วยถ้อยคาไพเราะอ่อนหวาน
อัตถจริ ยา ประพฤติในสิ่ งที่เป็ นประโยชน์
สมานนัตตตา วางตนให้เหมาะสมกับฐานะของตน

สมรรถนะที่ 3 การพัฒนาตนเอง (Expertise : EXP)
ความหมาย
การศึกษา ค้นคว้า หาความรู ้ ติดตาม องค์ความรู ้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงวิชาการและวิชาชีพ เพื่อ
พัฒนาตนเองและพัฒนางาน
สมรรถนะที่ 3 การพัฒนาตนเอง (Expertise : EXP)
ตัวบ่ งชี้ (3)
1. การศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ดว้ ยการเข้าประชุมทางวิชาการ อบรม สัมมนา หรื อวิธีการอื่น ๆ
2. การรวบรวมและประมวลความรู้ในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ
3. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการในหมู่เพื่อนร่ วมงาน
ระดับคุณภาพตามตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ 1) การศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ ด้วยการเข้าประชุม ทางวิชาการ อบรม สัมมนา หรื อวิธีการอื่น ๆ
ระดับคุณภาพ 4
มีชวั่ โมงเข้าประชุม อบรม สัมมนาไม่นอ้ ยกว่า 20 ชัว่ โมง/ปี และ มีการจัดทาเอกสารนาเสนอต่อที่
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ อย่างน้อย 2 รายการ/ปี
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ระดับคุณภาพตามตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ 2) การรวบรวมและประมวลความรู้ในการพัฒนา องค์กรและวิชาชีพ
ระดับคุณภาพ
4- มีการสังเคราะห์ขอ้ มูลความรู ้ จัดเป็ นหมวดหมู่ ปรับปรุ ง ให้ทนั สมัย รวบรวมองค์ความรู ้สาคัญ เพื่อใช้
ในการพัฒนางาน อย่างต่อเนื่อง
3 - มีการรวบรวม ประมวลความรู ้ จัดเป็ นหมวดหมู่ และปรับปรุ งให้ทนั สมัยเพื่อใช้ในการพัฒนางาน
ระดับคุณภาพตามตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ 3) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการในหมู่เพื่อนร่ วมงาน
ระดับคุณภาพ
4--เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ภายในหน่วยงาน ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจานวนกิจกรรมที่หน่วยงานจัด
3--เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ภายในหน่วยงาน ร้อยละ 70-79 ของจานวนกิจกรรมที่หน่วยงานจัด
2--เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ภายในหน่วยงาน ร้อยละ 60-69
ของจานวนกิจกรรมที่หน่วยงานจัด
1--เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ภายในหน่วยงานน้อยกว่าร้อยละ 60 ของจานวนกิจกรรมที่หน่วยงานจัด
ศัพท์ทเี่ กีย่ วข้ องกับการพัฒนาตนเอง
การพัฒนาระหว่างการปฏิบตั ิงาน (On the job training)
ศึกษาด้วยตนเอง (Self study)
ฝึ กอบรม/ประชุมปฏิบตั ิการ (Training /Workshop)
การมีส่วนร่ วมในงาน (Task force Participation)
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ (Exchange)
แนวคิดพืน้ ฐาน 5 ประการพัฒนาตนเอง
1. มนุษย์ทุกคนมีศกั ยภาพ มีคุณค่าสามารถฝึ กหัด และพัฒนาได้
2. ไม่มีมนุษย์คนใดสมบูรณ์พร้อมทุกด้าน
3. การพัฒนาตนเองต้องได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลอื่น
4. อุปสรรคของการพัฒนาตนเอง
- มีความคิดติดยึด
- ไม่ยอมปรับเปลี่ยนวิธีคิด และการกระทา
- ไม่ยอมสร้างนิสัยใหม่และฝึ กทักษะใหม่ๆ
5. การพัฒนาตนเองสามารถทาได้ทุกที่ ทุกเวลา และอย่างต่อเนื่อง
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สาเหตุทตี่ ้ องมีการพัฒนาตนเอง
1. ความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2. ความสลับซับซ้อนของระบบงาน
3. การสนองนโยบายของหน่วยงาน องค์กร
4. การเปลี่ยนแปลงตาแหน่ง หน้าที่การงาน
5. ปั ญหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริ ยธรรม ในการประกอบวิชาชีพ
ลาดับขั้นตอนการพัฒนาตนเอง
1. ตระหนักถึงความจาเป็ นที่ตอ้ งปรับปรุ งตนเอง
2. ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะปรับปรุ งตนเอง
3. วิเคราะห์ ส่วนดี และส่ วนเสี ย ตนเอง
4. วางแผนในการพัฒนาตนเอง
ลักษณะทีต่ ้ องพัฒนาตนเอง
1. ลักษณะทางกาย
2. ลักษณะทางอารมณ์
3. ความสามารถทางปัญญา
- การคิด การตัดสิ นใจ การแก้ปัญหา
- การใช้คาพูด วิธีการพูด การแสดงเหตุผล การแสดงข้อคิด การวิพากษ์
- การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
4. การเข้าสังคม
5. การมีประสบการณ์ชีวติ
- ประสบการณ์ตรง : การศึกษา การอบรม การดูงาน
- ประสบการทางอ้อม : ตารา หนังสื อ การบอกเล่า
การพัฒนาตนเองตามหลักพุทธศาสตร์
ความหมาย : การพัฒนาตนเองเป็ นการเรี ยนรู ้และการปฏิบตั ิเพื่อไปสู่ ความพอดีหรื อการมีดุลยภาพของชีวติ
หลักการพัฒนาตนเอง 3 ประการ
ทมะ : ข่มใจเพื่อระงับความเคยชิน ฝึ กนิสัยดั้งเดิมที่ยงั ไม่ขดั เกลาให้เหมาะสม
สิ กขา : ศึกษาเพื่อให้รู้แจ้ง รู ้จกั ประโยชน์ มองทุกอย่างเป็ นการเรี ยนรู ้ “ไตรสิ กขา”
• ศีล / สมาธิ / ปัญญา
ภาวนา : การพัฒนา
• กายภาวนา / ศีลภาวนา / จิตภาวนา / ปัญญาภาวนา
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ทักษะ(Skill) 3 ด้ านของผู้บริหาร
1. ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skill)
- นักบริ หารระดับต้น / ในโรงเรี ยนขนาดเล็ก ใช้มาก
2. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human Skill)
- ผูบ้ ริ หารทุกระดับใช้เท่ากัน
3. ทักษะด้านความคิดรวบยอด (Conceptual Skill)
- ผูบ้ ริ หารระดับสู ง / โรงเรี ยนขนาดใหญ่ ใช้มาก
การพัฒนาตนเองด้ านคอมพิวเตอร์
- บิดาคอมพิวเตอร์ : ชาร์ล แบบเบจ (Charies Babbage)
- โปรแกรมเมอร์คนแรก : เอดา ออกุสตา (Ada Auguata) : แจ็คการ์ด (Jackgrad)
- องค์ประกอบคอมพิวเตอร์
• Hardware
• Software
• Peopleware
Hardwere
Input Unit : คียบ์ อร์ด / เมาส์ / อุปกรณ์รับและบันทึกข้อมูล
Central Processing Unit : CPU : หน่วยประมวลผลกลาง
Memory Unit : หน่วยความจาหลัก
 Rom : Read Only Memory
 Ram : Random Access Memory
หน่วยความจารอง
 CD/DVD/Hard Disk…
หน่วยแสดงผล
Software
1. Operating System : OS
ระบบปฏิบตั ิการ
2. Complier & Interpretter
โปรแกรมแปลภาษา
3. Application Program
โปรแกรมประยุกต์
4. Package
โปรแกรมสาเร็ จรู ป
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Peopleware
1. User
2. Programmer
3. Developer
4. System Analyst
5. Computer Engineer
Internet
Internet : Inter Connection Network : เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อกันเหมือนใยแมงมุม
Protocol : ระเบียบ วิธีการสื่ อสาร ที่เป็ นมาตรฐานการเชื่อมต่อ
TCP/IP : Transmission Control Protocol / Internet Protocol : มาตรฐานการเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ต
ISP : Internet Service Provider
: ผูใ้ ห้บริ การอินเตอร์เน็ต
Internet
DSN : Domain Name System
.com: Commercial
: ใช้เชิงธุ รกิจ
.edu: Education
: ใช้ในวงการศึกษา
.int : International Organizing : ใช้ในองค์กรนานาชาติ
.org: Organizing
: ใช้ในหน่วยงาน องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร
.net : Network
: ใช้ในหน่วยงานที่มีเครื อข่ายเป็ นของตนเอง
Internet
DSN : Domain Name System in Thailand
.co.th
: Company Thailand : ใช้เชิงธุ รกิจ
.ac.th
: Academic Thailand : ใช้ในสถานศึกษา
.go.th
: Government Thailand : ใช้ในหน่วยงานของรัฐ
.in.th
: Individual Thailand : ใช้กบั บุคคลทัว่ ไป
.or.th
: Organizing Thailand: ใช้ในหน่วยงาน องค์กร ที่ไม่ แสวงหาผลกาไร
.net.th
: Network Thailand : ใช้ธุรกิจเครื อข่าย
LAN : Local Area Network : เครือข่ ายระยะใกล้
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กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนย์ปฏิบตั ิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเลขาธิการคุรุสภา

เครือข่ ายระดับศูนย์ ปฏิบัติการทีส่ าคัญ
PMOC
: Prime Minister Operating Center
ศูนย์ปฏิบตั ิการสานักนายกรัฐมนตรี
MOC
: Minister Operating Center
ศูนย์ปฏิบตั ิการระดับกระทรวง
DOC
: Department Operating Center
ศูนย์ปฏิบตั ิการระดับ สพฐ.
AOC
: Area Operating Center
ศูนย์ปฏิบตั ิการระดับ สพท.
SOC
: School Operating Center
ศูนย์ปฏิบตั ิการระดับ สถานศึกษา
ระบบสารสนเทศในสถานศึกษา (Information System)
System : ระบบ มี องค์ประกอบ
Input
Process
Output
Feedback Control
Data : ข้อมูลทัว่ ไป ข้อเท็จจริ ง ตัวเลข สัญลักษณ์ ที่ยงั ไม่ผา่ น การวิเคราะห์ หรื อประมวลผล
Information : สารสนเทศ
: ข้อมูลดิบ (Raw Data) ที่ผา่ นการวิเคราะห์ หรื อ ประมวลผลแล้ว และอยูใ่ นรู ปที่สามารถ
พร้อมใช้งาน
ระบบสารสนเทศในสถานศึกษา (Information System)
Technology เครื่ องมือ อุปกรณ์ ที่ช่วยให้ได้มาซึ่ ง ข้อมูล
Information Technology : IT
- กระบวนการ หรื อ วิธีการในการนาเครื่ องมือ อุปกรณ์ต่างๆมาใช้
- เพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศ
Information Communication Technology : ICT
- เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่ อสาร
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ลักษณะสารสนเทศทีด่ ี
- ครอบคลุมทุกงาน ทุกเรื่ อง ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้
- รวดเร็ ว
- ถูกต้อง เที่ยงตรง
- ทันสมัย ปรับปรุ ง ตรวจสอบ อย่างสม่าเสมอ
- น่าเชื่อถือ
- ตรวจสอบได้
ขั้นตอนการจัดระบบสารสนเทศ
1. การรวบรวมข้อมูล
2. การตรวจสอบข้อมูล
3. การจัดทาข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. การจัดเก็บข้อมูล
6. การนาข้อมูลไปใช้
Information System ใช้ในระบบบริ หารปัจจุบนั มี 5 ระบบ
1. Official Information System : OIS
2. Management Information System : MIS
3. Decision Support System : DSS
4. Executive Information System : EIS
5. Expert System : ES
1. Official Information System : OIS
2. Management Information System : MIS
- เป็ นระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร
- เพื่อการจัดการข้อมูล ข่าวสาร ในองค์กร
- สามารถสรุ ป จัดทาเป็ นรายงานได้
3. Decision Support System : DSS
- เป็ นระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสิ นใจ
- เพื่อการวางแผนงาน
- เพื่อจัดทาแผนกลยุทธ์
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4. Executive Information System : EIS
- เป็ นระบบสารสนเทศเพื่อผูบ้ ริ หารระดับสู ง
- เป็ นส่ วนหนึ่งของระบบ DSS
5. Expert System : ES
- เป็ นระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ
- ระบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู ้ (KM)
- ใช้หลักการทางานด้วยระบบ “ปัญญาประดิษฐ์” (Artificial Intelligence)
ระดับผู้ใช้ สารสนเทศในสถานศึกษา
ผู้บริหารระดับสู ง (ผอ. – รอง.ผอ.)
EIS
ES
ผู้บริหารระดับกลาง (หัวหน้ าฝ่ าย – หัวหน้ ากลุ่มสาระฯ - หัวหน้ างาน)
DSS
MIS
ผู้ปฏิบัติการ (ครู -เจ้ าหน้ าที)่
OIS
โปรแกรมสารสนเทศในระดับสถานศึกษา ของ สพฐ.
1. SMIS : Student Management Information System เก็บข้อมูลนักเรี ยนรายบุคคล (10 มิ.ย. / 30 พ.ย.)
2. OBEC : Office of the Basic Education Commission เก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา (10 มิ.ย. )
3. B-OBEC : Building Office of the Basic Education Commission เก็บข้อมูลที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง (30 ก.ย. )
4. M-OBEC : Material Office of the Basic Education Commission เก็บข้อมูลครุ ภณั ฑ์ (30 ก.ย. )
5. P-OBEC : Personal Office of the Basic Education Commission เก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
เป้าหมายการจัดการความรู้
1. พัฒนางาน
2. พัฒนาคน
3. พัฒนาองค์กรสู่ องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
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ประเภทความรู้
1. Explicit Knowledge ความรู ้ชดั แจ้ง ความรู ้เด่นชัด ความรู ้ที่เป็ นรู ปธรรมคู่มือ ตารา เอกสาร
2. Tacit Knowledge
- ความรู ้ที่ฝั่งในตัวบุคคล
- ความรู้ที่เป็ นนามธรรม
- ทักษะ สมรรถนะ ความสามารถในตัวบุคคล
-ประสบการณ์

วงจรความรู้ (Knowledge Cycle)
คน
การบริ หารจัดการ

กระบวนความรู้
เทคโนโลยี

พีระมิดลาดับขั้นความรู้ ของ Hide Yamaraki 4 ลาดับขั้น
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องค์ กรแห่ งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)
องค์ประกอบ 5 ประการ
1. การเรี ยนรู้
2. องค์การ
3. สมาชิกในองค์การ
4. ความรู้
5. เทคโนโลยี
องค์ ประกอบองค์ กร 4 ประการ
1. วิสัยทัศน์ (Vision)
2. วัฒนธรรมองค์กร (Competency)
3. กลยุทธ์ (Strategy)
4. โครงสร้าง (Structure)

สมรรถนะที่ 4 การทางานเป็ นทีม (Team Work : TW)
สมรรถนะที่ 4 การทางานเป็ นทีม (Team Work : TW)
ความหมาย
การให้ความร่ วมมือ ช่วยเหลือสนับสนุน เสริ มแรง ให้กาลังใจแก่เพื่อนร่ วมงาน การปรับตัวเข้ากับ
บุคคลอื่นหรื อ แสดงบทบาทผูน้ า ผูต้ ามได้อย่างเหมาะสม
สมรรถนะที่ 4 การทางานเป็ นทีม (Team Work : TW)
ตัวบ่ งชี้ (4)
1) การให้ความร่ วมมือ ช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อนร่ วมงาน
2) การแสดงบทบาทผูน้ าหรื อผูต้ ามได้อย่างเหมาะสม
3) การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และกลุ่มคนที่หลากหลาย
4) การเสริ มแรง ให้กาลังใจส่ งเสริ ม สนับสนุนเพื่อนร่ วมงานในการปฏิบตั ิงาน
ระดับคุณภาพตามตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ 1) การให้ความร่ วมมือ ช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อนร่ วมงาน
ระดับคุณภาพ 4
ให้ความร่ วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน เพื่อนร่ วมงาน สม่าเสมอ เกือบทุกครั้ง
ระดับคุณภาพตามตัวบ่งชี้
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ตัวบ่ งชี้ 2) การแสดงบทบาทผูน้ าหรื อผูต้ ามได้อย่างเหมาะสม
ระดับคุณภาพ 4
แสดงบทบาทผูน้ า/ผูต้ ามในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น อย่างเหมาะสม เกือบทุกโอกาส/สถานการณ์
ระดับคุณภาพตามตัวบ่งชี้
ตัวบ่ งชี้ 3) การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และกลุ่มคนที่หลากหลาย
ระดับคุณภาพ 4
ใช้ทกั ษะการบริ หารจัดการในการทางานร่ วมกับบุคคล หรื อคณะบุคคลในหน่วยงานของตนและต่าง
หน่วยงานได้ ทุกกลุ่มอย่างมีประสิ ทธิ ภาพในเกือบทุกสถานการณ์
ระดับคุณภาพตามตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ 4) การเสริ มแรง ให้กาลังใจส่ งเสริ ม สนับสนุ นเพื่อนร่ วมงาน ในการปฏิบตั ิงาน
ระดับคุณภาพ 4
ให้เกียรติ ยกย่อง ชมเชย ให้กาลังใจเพื่อนร่ วมงาน ในโอกาสที่เหมาะสม เกือบทุกครั้ง
ลักษณะของทีมทีด่ ี 4 ประการ
1. มีจุดมุ่งหมายและเป้ าหมายร่ วมกัน
2. การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคล
3. การมีโครงสร้างของทีม
- แบบทางการ (Formal Group)
- ไม่เป็ นทางการ (Informal Group)
4. สมาชิกมีบทบาทและหน้าที่และความรู ้สึกร่ วมกัน
TEAM-WORK
T : Trust
E : Empathy
A : Agreement
M : Mutual Benefit
W : Willingness
O : Opportunity
R : Recognition
K : Knowledge

:
:
:
:
:
:
:
:

เชื่อถือได้
เห็นอก เห็นใจกัน
ข้อตกลงร่ วมกัน
แบ่งปั นผลประโยชน์
เต็มใจทางาน
ให้โอกาส
สนับสนุน ชื่นชม ยินดี
ความรู้ การแลกเปลี่ยน
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หลักพืน้ ฐานเมื่อเกิด Team
Communication : การสื่ อสาร
Leadership
: ผูน้ า / ภาวะผูน้ า
Co-operation
: การประสานงาน
Competition
: การแข่งขัน
บทบาทผู้นา / ผู้บริหาร ของทีม
กาหนดจุดมุ่งหมาย
วางโครงสร้างงาน
วางแผนการปฏิบตั ิ / กาหนดกิจกรรม
อานวยการปฏิบตั ิ
ประสานการปฏิบตั ิ
ติดตามผลการปฏิบตั ิ
ปรับปรุ งแก้ไข
รู ปแบบการทางานเป็ นทีม
Heat
:
Head
:
Hard
:

วงจรคุณภาพ PDCA

ยึดหลัก 3H
รู้สึกเป็ นทีม
คิดเป็ นทีม
ทาเป็ นทีม

สมรรถนะที่ 5 การคิดวิเคราะห์ และสั งเคราะห์
(Analytical Thinking & Conceptual Thinking : AT - CT)
สมรรถนะประจาสายงาน (Functional Competency)
สมรรถนะ
สมรรถนะที่ 5 การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์
สมรรถนะที่ 6 การสื่ อสารและการจูงใจ
สมรรถนะที่ 7 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
สมรรถนะที่ 8 การมีวสิ ัยทัศน์
รวม 4 สมรรถนะ 14 ตัวบ่งชี้

: 3 ตัวบ่งชี้
: 3 ตัวบ่งชี้
: 4 ตัวบ่งชี้
: 4 ตัวบ่งชี้
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สมรรถนะที่ 5 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ (Analytical Thinking & Conceptual Thinking : AT - CT)
ความหมาย
ความสามารถในการทาความเข้าใจสิ่ งต่าง ๆ แล้ว
แยกประเด็นเป็ นส่ วนย่อยตามหลักการหรื อ
กฎเกณฑ์ที่กาหนดสามารถรวบรวมสิ่ งต่างๆ จัดทาอย่างเป็ นระบบ เพื่อแก้ปัญหาหรื อพัฒนางาน รวมทั้ง สามารถ
วิเคราะห์องค์กรหรื องานในภาพรวมและดาเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
สมรรถนะที่ 5 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ (Analytical Thinking & Conceptual Thinking : AT - CT)
ตัวบ่ งชี้ (3)
1) การวิเคราะห์สภาพปั จจุบนั ปั ญหา ความต้องการของงานและเสนอทางเลือกหรื อแนวทางป้ องกัน แก้ไข
ปัญหางานในความรับผิดชอบ
2) ความเหมาะสมของแผนงาน /โครงการในความรับผิดชอบ
3) ความคิดเชิงระบบในการแก้ปัญหาหรื อพัฒนางาน
ระดับคุณภาพตามตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ 1) การวิเคราะห์สภาพปั จจุบนั ปั ญหา ความต้องการของงาน และเสนอทางเลือกหรื อแนวทางป้ องกัน
แก้ไขปั ญหางานในความรับผิดชอบ
ระดับคุณภาพ 4
ระบุสภาพปั จจุบนั ปั ญหา ความต้องการของงาน และแนวทางการป้ องกัน แก้ไขปั ญหาที่
หลากหลาย และปฏิบตั ิได้ โดยมีการบันทึกไว้เป็ นหลักฐาน
ระดับคุณภาพตามตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ 2) ความเหมาะสมของแผนงาน /โครงการในความรับผิดชอบ
ระดับคุณภาพ 4
องค์ประกอบของแผนงาน/โครงการมีความสอดคล้องสัมพันธ์กนั ทุกองค์ประกอบและสอดคล้องกับ
นโยบาย/ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร และมีการระบุตวั ชี้วดั ความสาเร็ จอย่างชัดเจน
ระดับคุณภาพตามตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ 3) ความคิดเชิงระบบในการแก้ปัญหาหรื อพัฒนางาน
ระดับคุณภาพ 4
มีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ภาวะคุกคาม หรื อโอกาสความสาเร็ จของงานหรื อองค์กร จัดทาแผนงาน/
โครงการรองรับ ดาเนินกิจกรรมและประเมินผลการแก้ปัญหา หรื อพัฒนางาน โดยนาผลการประเมินไปใช้
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
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ความคิดเชิงระบบ (System Thinking)
ความหมาย : การคิดเป็ นขั้น เป็ นตอน มองปั จจัยที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม ในการทางานหรื อกิจกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่ง
หลักการคิดเชิงระบบ
P : Planning
: การวางแผน
D : Doing
: การปฏิบตั ิ
C : Checking
: การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
A : Action
: การปรับปรุ ง แก้ไข การพัฒนา
การวิเคราะห์ (Analysis)
ประเภท
1. การวิเคราะห์ความสาคัญ
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
3. การวิเคราะห์หลักการ
อาศัย
1. ข้อมูล (Data)
2. สารสนเทศ (Information)

ยึดหลัก 3 ร
- รอบรู้
- รอบคอบ
- รอบด้าน

การสั งเคราะห์ (Concept / Synthesis)
ประเภท
1. การสังเคราะห์ขอ้ ความ
2. การสังเคราะห์แผนงาน
3. การสังเคราะห์ความสัมพันธ์
อาศัย
1. ข้อมูล (Data)
2. สารสนเทศ (Information)
3.เหตุผล

ไม่ ยดึ ติด
- สามัญสานึก
- ความรู้สึก
- อารมณ์
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2. องค์ ประกอบ การคิดวิเคราะห์
1. ความสามารถในการให้เหตุผลอย่างถูกต้อง
2. เทคนิคการตั้งคาถาม 7 คาถาม สู่ การคิดวิเคราะห์
• ใคร

: Who

• ทาอะไร

: What

• ที่ไหน

: Where

• เมื่อไร

: When

• อย่างไร

: How

• เท่าไร *

: How many

• ทาไม
: Why
ลาดับขั้นตอนการวิเคราะห์ 7 ขั้นตอน
1. ทาความเข้าใจประเด็นปัญหา
2. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา
3. พิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล
4. จัดระบบข้อมูล
5. การตั้งสมมุติฐาน
6. การสรุ ป
7. การประเมินข้อสรุ ป
การวางแผน & แผน
การวางแผน (Planning)
- เป็ นพื้นฐานสาคัญและเป็ นขบวนการแรกของการบริ หารจัดการในองค์กร
- เป็ นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดทางเลือกของภารกิจ วัตถุประสงค์และกิจกรรมต่างๆ
แผน (Plan)
- สิ่ งที่แสดงถึงความตั้งใจไว้ล่วงหน้าว่าจะดาเนินการอย่างไร ภายในระยะเวลาที่กาหนดเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์
- เป็ นรายละเอียดสิ่ งที่จะทา
- วิธีการในการดาเนินงาน
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ภารกิจ /พันธกิจ (Mission)
- เป็ นหน้าที่ / งาน ขององค์กรที่จะต้องทา
- เป็ นหน้าที่ตามกฎหมาย
- ไม่ทาไม่ได้
วัตถุประสงค์ (Objective)
- ความคาดหวังที่องค์กรกาหนดขึ้นในแต่ละกิจกรรม
- สิ่ งที่องค์กรต้องการให้เป็ นในกิจกรรมนั้นๆ
- เป้ าหมาย (Target) ที่องค์กรต้องการให้กิจกรรมบรรลุผล
วัตถุประสงค์ ทดี่ ี ต้ อง SMART
S : Sensibility : ชัดเจนเป็ นไปได้
M : Measurable : สามารถวัดได้
A : Attainable : บรรลุจุดมุ่งหมายได้
R : Reasonable : มีเหตุมีผล สามารถอธิบายได้
T : Time
: มีระยะเวลาแน่นอน
ประเภทของแผน (Plan)
1.ตามระยะเวลา
1.1 แผนระยะสั้น(Short-rang Planning)
• แผนงบประมาณประจาปี
• แผนปฏิบตั ิการประจาปี
1.2 แผนระยะกลาง (Medium –rang Planning)
• ระยะเวลามากกว่า 1 ปี
• นิยม 3-5 ปี
1.3 แผนระยะยาว (Long –rang Planning)
• ระยะเวลามากกว่า 5 ปี
• นิยม 5-10
2. ตามระดับการวางแผน
ระดับสู ง : แผนระยะยาว (แผนกลยุทธ์)
ระดับกลาง : แผนระยะกลาง
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ระดับต้น : แผนระยะสั้น (แผนปฏิบตั ิการประจาปี )

3. ตามลาดับขั้นของแผนในองค์ กร
แผนกลยุทธ์ (Strategic Plan)
แผนปฏิบตั ิการ (Operation Plan)
4. ตามระดับการบริหารประเทศ
แผนระดับชาติ
• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• แผนการศึกษาแห่งชาติ ฯลฯ
แผนระดับภูมิภาค
แผนระดับท้องถิ่น
กระบวนการวางแผน (Planning Process)
1. การศึกษาสภาพปัญหา : SWOT
2. การกาหนดโครงสร้างการวางแผน
3. การกาหนดวัตถุประสงค์ : SMART
4. การวิเคราะห์ทางเลือก และการจัดทาแผน
5. การปฏิบตั ิตามแผน
6. การประเมินผล / ปรับปรุ ง
ปัญหาอุปสรรคของการวางแผน
1. ผูบ้ ริ หารขาดความรู ้ ความเข้าใจ ขาดความเชื่อถือคุณค่าของ การวางแผน
2. การวางแผนต้องใช้ทรัพยากร งบประมาณ บุคลากร เวลา
3. การวางแผนต้องใช้ขอ้ มูลและสารสนเทศที่เที่ยงตรง เชื่อถือได้
4. การวางแผนแล้วไม่นาไปปฏิบตั ิ
5. ผูป้ ฏิบตั ิไม่เข้าใจคุณค่า ความสาคัญ
การบริหารเชิ งกลยุทธ์
มี 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)
2. การนาแผนกลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ (Strategic Implementation)
3. การควบคุม ประเมินผล กลยุทธ์ (Strategic Control & Evaluation)
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การวางแผนกลยุทธ์ ***
9 ขั้นตอน (ดร.อุทยั บุญประเสริ ฐ ; จุฬาฯ)
1. การวิเคราะห์ภารกิจ หรื อพันธกิจ : Mission Analysis
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในอนาคต : Environment Analysis
3. การวิเคราะห์องค์กร : SWOT
4. การกาหนดวิสัยทัศน์ : Vision
5. การค้นหาอุปสรรค ในการดาเนินงาน : Obstacles
6. การกาหนดกลยุทธ์ : Strategic Decision
7. การกาหนดนโยบาย : Policy Decision
8. การกาหนดกิจกรรม : Activity
9. การจัดทาแผนกลยุทธ์ : Strategic Planning
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ( Strategic Planning ) 4 ขั้นตอน
1. การวิเคราะห์องค์กร : SWOT
2. การกาหนดทิศทางในอนาคต
- วิสัยทัศน์ : Vision
- พันธกิจ : Mission
- จุดมุ่งหมาย : Goal
3. การกาหนดกลยุทธ์ : Strategy
4. การกาหนดปั จจัยหลักแห่งความสาเร็ จ (CSF) และ ตัวบ่งชี้วดั ความสาเร็ จ (KPI)
การวิเคราะห์ สภาพหน่ วยงาน /องค์ กร ( SWOT Analysis )
S : Strengths : จุดแข็งองค์กร
W : Weaknesses : จุดอ่อนองค์กร
O : Opportunity : โอกาส
T : Threats
: ปัญหา / อุปสรรค
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การวิเคราะห์ ปัจจัยภายในองค์ กร ( 7S )
Structure : โครงสร้างองค์กร
System : ระบบการปฏิบตั ิงาน
Staff
: บุคลากร / ทีมงาน
Skill
: ทักษะบุคลากร
Strategy : กลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์
Style
: รู ปแบบการบริ หาร
Share Values : ค่านิยมร่ วมองค์กรในการปฏิบตั ิงาน (วิสัยทัศน์ : Vision)
การวิเคราะห์ ปัจจัยภายนอกองค์ กร (PEST / STEP )
P : Policy : การเมือง / นโยบาย
E : Economic : เศรษฐกิจ
S : Social
: สังคม วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อม
T : Technology : เทคโนโลยี
การกาหนดทิศทางในอนาคต
วิสัยทัศน์ : Vision
- ความคาดหวังในอนาคตขององค์กร ที่จะให้เป็ น หรื อต้องการให้เป็ นภายในขอบเขตระยะเวลา และ
สามารถนาไปปฏิบตั ิได้ หรื อเป็ นไปได้
- ภาพในอนาคตที่ตอ้ งการจะเป็ น
- หลักการเขียน : สั้น ง่าย ให้พลัง
พันธกิจ : Mission
- การกาหนดขอบเขตของงาน
- บทบาท หน้าที่ ที่ตอ้ งปฏิบตั ิ เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์
- แสดงแนวคิด วิธีการดาเนินงาน
จุดมุ่งหมาย : Goal
- ผลลัพธ์ หรื อผลสาเร็ จที่องค์กรต้องการ
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ปัจจัยภายนอก
S
O

S

T

W

O

W
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สถานการณ์
ดาวรุ่ ง (Star)

กลยุทธ์
เชิงรุ ก : Aggressive
ลุย เร่ ง ขยาย เพิ่มงาน สร้างเครื อข่าย
เพิ่ม
แม่ววั ให้นม (Cash Caws) รักษาเสถียรภาพ : Stability
รักษางานเด่น ประคับประคองงานเก่า
คาถาม (Question)
พลิกฟื้ น: Turn Around
ปรับปรุ ง พัฒนา ร่ วมทุน สร้างเครื อข่าย
สุ นขั จนตรอก
ตัดทอน : Retrenchment
ทบทวน ลดงาน ยุบ เลิก โอนย้าย

การกาหนด CSF & KPI
ปัจจัยหลักแห่ งความสาเร็จ
- CSF
- Critical Success Factor
- ปั จจัย หรื อเงื่อนไขที่เอื้ออานวยต่อความสาเร็ จขององค์กร หรื อการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
- KPI
- Key Performance Indicator
- การกาหนด วิธีการจะวัดความสาเร็ จของแต่ละเป้ าหมาย
การกาหนด CSF & KPI
ลักษณะของ KPI
- วัดในเชิงปริ มาณ
- วัดจากผลผลิต และผลลัพธ์ จากการดาเนินงาน
- การกาหนด วิธีการจะวัดความสาเร็ จของแต่ละเป้ าหมาย
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- บอกถึงคุณลักษณะ และปริ มาณของผลงาน
- กาหนดในลักษณะมาตรฐานเทียบเคียง

KPI ทีด่ ี
- ยึดวัตถุประสงค์เป็ นหลักในการสร้างเครื่ องมือ
- สอดคล้องและตรงกับประเด็นที่ตอ้ งการวัด
- เป็ นรู ปธรรม สามารถวัดได้ สังเกตได้

สมรรถนะที่ 6 การสื่ อสารและการจูงใจ
(Communication & Influencing : CI)
สมรรถนะที่ 6 การสื่ อสารและการจูงใจ (Communication & Influencing : CI)
ความหมาย
ความสามารถในการพูด เขียน สื่ อสาร โต้ตอบ ในโอกาสและสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจน สามารถชักจูง
โน้มน้าว ให้ผอู ้ ื่นเห็นด้วย ยอมรับคล้อยตาม เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของการสื่ อสาร

ตัวบ่ งชี้ (3)
1) ความสามารถในการพูด และเขียนในโอกาสต่าง ๆ
2) ความสามารถในการสื่ อสารผ่านสื่ อเทคโนโลยี
3) ความสามารถในการจูงใจโน้มน้าวให้ผอู ้ ื่นเห็นด้วย ยอมรับ คล้อยตาม เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของการ
สื่ อสาร
ระดับคุณภาพตามตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ 1) ความสามารถในการพูด และเขียนในโอกาสต่าง ๆ
ระดับคุณภาพ 4
พูด เขียน สื่ อสาร โต้ตอบ ในโอกาสต่างๆ ให้ผอู ้ ื่นเข้าใจได้อย่างรวดเร็ วและชัดเจน เกือบทุกครั้ง
ระดับคุณภาพตามตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ 2) ความสามารถในการสื่ อสารผ่านสื่ อเทคโนโลยี
ระดับคุณภาพ 4
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สามารถสื บค้นข้อมูลผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต และสามารถนาเสนอผลงานโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ได้ดว้ ยตนเอง
ระดับคุณภาพตามตัวบ่ งชี้

ตัวบ่ งชี้ 3) ความสามารถในการจูงใจโน้มน้าวให้ผอู ้ ื่นเห็นด้วย ยอมรับ คล้อยตาม เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของ
การสื่ อสาร
ระดับคุณภาพ 4
สามารถนาเสนอข้อมูลสารสนเทศในด้านแนวคิด หลักวิชาเพื่อพูดโน้มน้าว พูดจูงใจให้ผอู้ ื่นคล้อยตาม
เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของการสื่ อสาร เกือบทุกสถานการณ์
การสื่ อสาร (Communication)
การสื่ อสาร = การสื่ อความหมาย หมายถึง การถ่ายทอด ความรู ้ ความคิด หรื อประสบการณ์ ไปยังบุคคล
อื่นๆและการรับรู้ ความรู้ ความคิด จากคนอื่น
วิธีการถ่ ายทอด 3 ลักษณะ
1. การใช้สัญลักษณ์ รหัสสัญญาณ
2.การใช้เครื่ องมือ หรื อเทคโนโลยี
3.การใช้กระบวนการทางสังคม ความเชื่อ ประเพณี ศาสนา ฯลฯ
ประเภทการสื่ อสาร
ตามทิศทางของข่ าวสาร
- การสื่ อสารทางเดียว (One -Way Communication) : ผูส้ ่ ง ถึงผูร้ ับ
- การสื่ อสารสองทาง (Two -Way Communication) : มีการโต้ตอบระหว่างผูส้ ่ งกับผูร้ ับ
ตามสั ญลักษณ์ทแี่ สดงออก
- เชิงวัจนะ (Verbal Communication) : พูด เขียน
- เชิงอวัจนะ (Non -Verbal Communication) : ท่าทาง น้ าเสี ยง สี หน้า ใบหน้า
ตามจานวนผู้สื่อสาร
- ส่ วนบุคคล
- ระหว่างบุคคล
- มวลชน
การตรวจสอบข้ อมูลข่ าวสารก่ อนส่ ง
1. ความสมบูรณ์ของข่าวสาร บอก / ตอบคาถาม : ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร
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2. ความถูกต้องของข่าวสาร รู ปแบบ สานวน ภาษา
3. ความชัดเจนของข่าวสาร ตรงเนื้อหา ตรงประเด็น
4. ความกระชับของข่าวสาร ระยะเวลา จานวนหน้าในการจัดพิมพ์

การเพิม่ ประสิ ทธิภาพในการสื่ อสาร
1. การติดตามผลและให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับ
2. ใช้การสื่ อสารหลายๆวิธี (ทางราชการ ใช้หนังสื อในการสื่ อสาร)
3. การเลือกเวลาในการสื่ อสาร หรื อการพิจารณาระยะเวลา
4. การใช้รูปแบบที่เหมาะสม
5. การอ้างอิงข้อมูล
6. การให้รู้เท่าที่จาเป็ น
7. การยึดธรรมเนียมปฏิบตั ิในการสื่ อสาร
8. การรับฟังอย่างตั้งใจ
การสื่ อสารทีด่ ี
ยึดหลักมนุษยสัมพันธ์และถือปฏิบตั ิตามหลักพระพุทธศาสนา “สั งฆหวัตถุ 4”
การจูงใจ (Influencing / Motivation)
หมายถึง การนาเอาปั จจัยต่างๆ มาเป็ นแรงผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาอย่างมีทิศทาง เพื่อบรรลุ
จุดมุ่งหมายตามต้องการ
การจูงใจต้ องคานึงถึง
Need : ความต้องการ (ภาวะขาดบางสิ่ งบางอย่างทางร่ างกาย / จิตใจ)
Drive : แรงขับ (ตัวกาหนดทิศทางไปสู่ จุดหมายนั้นๆ )
Incentive: สิ่ งล่อใจ (ตัวกระตุน้ เพื่อให้แสดงพฤติกรรมที่คาดหวัง หรื อ ความต้องการ)
ประเภทของการจูงใจ
การจูงใจภายใน
- ความต้องการ
- เจตคติ (Attitude)
- ความสนใจพิเศษ

เห็นผลช้าเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยงั่ ยืน
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การจูงใจภายนอก
- สิ่ งล่อ
- การให้รางวัล
เห็นผลเร็ วเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คงทน
- การลงโทษ
ทฤษฎีการจูงใจ
ทฤษฎีความต้องการ : MasLow
ทฤษฎี 2 ปัจจัยของ : Herzberg
ทฤษฎีความต้องการพื้นฐาน : Mc Clelland
ทฤษฎี X-Y : Mc Gregor
ทฤษฎี Z : …….?
ทฤษฎีลิง 3 ตัว : ขงเจื้อ
ทฤษฎีการสร้างความสัมพันธ์ : จอร์ ล เอฟ เคนนาดี้
กฎทองคา : ศาสนาริ สต์
กฎทองคาขาว : คาร์ล จุง
ทฤษฎีความต้ องการ : MasLow
ความต้ องการ 5 ลาดับขั้น : MasLow

ต้องการสาเร็ จ
บรรลุเป้ าหมายสู งสุ ด
ต้องการเกียรติยศ ชื่อเสี ยง
ต้องการอยูร่ ่ วมในสังคม
ต้องการความมัน่ คง ปลอดภัย
ต้องการทางร่ างกาย
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กายรอด - ปลอดภัย - ใฝ่ รัก - ศักดิ์นิยม - สมประสงค์

ทฤษฎี 2 ปัจจัยของ : Herzberg
1. ปัจจัยจูงใจ
- ความสาเร็ จการทางาน
- ลักษณะงาน
- ความก้าวหน้าของงาน
- ความรับผิดชอบของงาน
- การยอมรับ การได้รับเกียรติในงาน
2. ปัจจัยบารุ งรักษา
- ค่าจ้าง / เงินเดือน
- ความมัน่ คง
- นโยบาย
- ความสัมพันธ์ / สภาพแวดล้อม
- การควบคุมดูแล

ลาดับความต้องการ ขั้น 4-5 ( Maslow )

ลาดับความต้องการ ขั้น 1-3 ( Maslow )

ทฤษฎีความต้ องการพืน้ ฐาน : Mc Clelland
1. ความต้องการอานาจ : Need for Power
2. ความต้องการความผูกพัน : Need for Affiliation
3. ความต้องการความสาเร็ จ : need for Achievement
ทฤษฎีลงิ 3 ตัว : ขงจือ้
ปิ ดหู
: ควบคุมการได้ยนิ
ปิ ดตา
: ควบคุมสิ่ งที่เห็น
ปิ ดปาก : ควบคุมการพูด การแสดงออก
ทฤษฎีทองคา / ทองคาขาว
ทองคา : จงปฏิบตั ิต่อคนอื่น เหมือนกับที่ท่านต้องการให้คนอื่นปฏิบตั ิต่อตนเอง : (ผูบ้ งั คับบัญชา)
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ทองคาขาว : จงปฏิบตั ิต่อเขา ตามที่เขาต้องการให้เราปฏิบตั ิต่อเขา : (ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา)

ทฤษฎีการสร้ างความสั มพันธ์ : จอร์ ล เอฟ เคนนาดี้
1. ยิม้ แย้ม อารมณ์ดี
2. จาชื่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้
3. เอาใจใส่ อย่างจริ งใจ
4. ยกย่องลูกน้องคือคนสาคัญ
5. เคารพความคิดผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ถ้าเราผิดให้รับผิดทันที
ทักษะ (Skill) ผู้บริหาร : Robert Cach
1. Technical ทักษะด้านเทคนิคใช้กบั ผูบ้ ริ หารระดับต้นใช้กบั โรงเรี ยนขนาดเล็ก
2. Human Skill ทักษะมนุษยสัมพันธ์ผบู ้ ริ หารทุกระดับใช้เท่ากัน
3. Conceptual Skill ทักษะความคิดรวบยอดใช้กบั ผูบ้ ริ หารระดับสู งใช้กบั โรงเรี ยนขนาดใหญ่

สมรรถนะที่ 7 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
(Caring & Development Others :DEV)
สมรรถนะที่ 7 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (Caring & Development Others :DEV)
ความหมาย
ความสามารถในการให้คาปรึ กษาแนะนา และช่วยแก้ปัญหาให้แก่เพื่อนร่ วมงานและผูเ้ กี่ยวข้อง
มีส่วนร่ วมในการพัฒนา บุคลากร ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่าง รวมทั้งส่ งเสริ มสนับสนุนและ ให้โอกาสผูร้ ่ วมงาน
ได้พฒั นา ในรู ปแบบต่าง
ตัวบ่ งชี้ (4)
1) การให้คาปรึ กษา แนะนาและช่วยแก้ปัญหาแก่เพื่อนร่ วมงานและผูเ้ กี่ยวข้อง
2) การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาบุคลากร
3) ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างและสร้างเครื อข่ายการพัฒนา บุคลากร
4) การส่ งเสริ ม สนับสนุนและให้โอกาสเพื่อนร่ วมงานได้พฒั นาในรู ปแบบ ต่าง ๆ
ระดับคุณภาพตามตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ 1) การให้คาปรึ กษา แนะนาและช่วยแก้ปัญหาแก่เพื่อนร่ วมงาน และผูเ้ กี่ยวข้อง
ระดับคุณภาพ 4
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ให้คาแนะนา เสนอทางเลือกในการแก้ไขปั ญหาที่สมเหตุสมผลหลากหลาย เป็ นไปได้ จนเพื่อน
ร่ วมงานสามารถแก้ปัญหาได้ เกือบทุกครั้ง จนเป็ นที่พ่ งึ ของเพื่อนร่ วมงานในองค์กร
ระดับคุณภาพตามตัวบ่ งชี้

ตัวบ่ งชี้ 2) การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาบุคลากร
ระดับคุณภาพ 4
ร่ วมคิด ร่ วมทา และร่ วมตัดสิ นใจในกระบวนการของ การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน อย่างต่อเนื่อง
ระดับคุณภาพตามตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ 3) ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างและสร้างเครื อข่ายการพัฒนาบุคลากร
ระดับคุณภาพ
4--เป็ นแบบอย่างและร่ วมสร้างเครื อข่ายการพัฒนาบุคลากรระดับเขตพื้นที่ และระดับประเทศ
3--เป็ นแบบอย่างและร่ วมสร้างเครื อข่ายการพัฒนาบุคลากรระดับกลุ่มสถานศึกษา
ระดับคุณภาพตามตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ 4) การส่ งเสริ ม สนับสนุนและให้โอกาสเพื่อนร่ วมงาน ได้พฒั นาในรู ปแบบ ต่าง ๆ
ระดับคุณภาพ 4
จัดกิจกรรม/โครงการ/สนับสนุนให้เพื่อนร่ วมงานและผูเ้ กี่ยวข้องได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพ อย่าง
หลากหลาย และต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์ หลักในการพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่วางไว้
พฤติกรรมของมนุษย์ ในการทางาน : ฮิตเลอร์
- โง่ แต่ขยัน
- ฉลาด แต่ข้ ีเกียจ
- ไม่รู้ไม่เห็น
- เฉยๆ เรื่ อยๆ
- ฉลาด ขยัน
2 มิติ วิเคราะห์ คนเพือ่ การพัฒนางาน
Potential
: ศักยภาพ
Performance : ผลงาน
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สู ง
ผลงาน
ถุงเงิน
-สร้างผลงานได้ในระยะยาว
- พยายามรักษาไว้

ดาวเด่ น
-ต้องลงทุน พัฒนาให้มากๆ
- รักษาไว้

ไม้ ตายซาก
-พัฒนายาก เป็ นภาระ
- เออร์ลี่ย ์ / เกษียรณอายุ

เด็กมีปัญหา
- เป็ นอันตรายต่อหน่วยงาน
- เอาใจใส่ ดูแลเป็ นพิเศษ

ต่า

สู ง
ต่า

ศักยภาพ

4 รู้ จัก : คนทีส่ ามารถพัฒนาได้
1. รู ้จกั ยอมรับ ไม่ยอมรับอย่างมีเหตุผล
2. รู ้จกั ยืดหยุน่ ในทัศนะ และวิธีการทางาน
3. รู ้จกั ยืนหยัด เชื่อมัน่ ในหลักการ วิธีการทางาน ด้วยหลักเหตุผล
4. รู ้จกั ยิม้ แย้ม และสร้างมนุษยสัมพันธ์
กิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพ
1. การศึกษา
2. การฝึ กอบรม (Training)
3. การปฐมนิเทศผูป้ ฏิบตั ิงานใหม่ / การนิเทศงาน
4. การสอนงาน (Coaching)
5. การดูงาน หรื อฝึ กปฏิบตั ิงาน
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6.การประชุม
7.การมอบหมายงาน/ภารกิจ/โครงการใหม่ (นิยมในปัจจุบนั )
8. การปรับเลื่อนตาแหน่ง

สมรรถนะที่ 8 การมีวสิ ั ยทัศน์
(Visioning : VIS)
สมรรถนะที่ 8 การมีวสิ ัยทัศน์ (Visioning : VIS)
ความหมาย
ความสามารถในการกาหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง หรื อ แนวทาง การพัฒนาองค์กรที่เป็ นรู ปธรรม เป็ นที่
ยอมรับ และเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ การยอมรับแนวคิดวิธีการใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนางาน

ตัวบ่ งชี้ (4)
1) การใช้กระบวนการมีส่วนร่ วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ หรื อ ทิศทาง การพัฒนาองค์กร
2) ความทันสมัยและสร้างสรรค์ของวิสัยทัศน์หรื อทิศทาง การพัฒนางาน และ ความสอดคล้องกับนโยบาย
ขององค์กรที่สังกัด
3) ความเป็ นรู ปธรรมความเป็ นไปได้ หรื อโอกาสความสาเร็ จตามวิสัยทัศน์
4) การยอมรับการปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการ เมื่อสถานการณ์แวดล้อมเปลี่ยนไป
ระดับคุณภาพตามตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ 1) การใช้กระบวนการมีส่วนร่ วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ หรื อ ทิศทาง การพัฒนาองค์กร
ระดับคุณภาพ
4--เปิ ดโอกาสให้ เพือ่ นร่ วมงานหรือผู้เกีย่ วข้ องร้ อยละ 80 ขึน้ ไป มีส่วนร่ วมในการกาหนดวิสัยทัศน์หรื อ
ทิศทางการพัฒนาองค์กร
3--เปิ ดโอกาสให้ เพือ่ นร่ วมงานหรือผู้เกีย่ วข้ องส่ วนใหญ่ หรือร้ อยละ 70-79 มีส่วนร่ วมในการกาหนด
วิสัยทัศน์หรื อทิศทางการพัฒนาองค์กร
ระดับคุณภาพตามตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ 2) ความทันสมัยและสร้างสรรค์ของวิสัยทัศน์หรื อทิศทาง การพัฒนางาน และ ความสอดคล้องกับ
นโยบายขององค์กรที่สังกัด
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ระดับคุณภาพ 4
วิสัยทัศน์/ทิศทางการพัฒนางาน สะท้อนถึงความมุ่งมัน่ ค่านิยมมีความชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับ
นโยบายของหน่วยงานที่สังกัดมีการวิเคราะห์ ทบทวนและปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง
( ระดับ 3 …….ในรอบ 2 ปี ที่ผา่ นมา )

ระดับคุณภาพตามตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ 3) ความเป็ นรู ปธรรมความเป็ นไปได้ หรื อโอกาส ความสาเร็ จตามวิสัยทัศน์
ระดับคุณภาพ
พันธกิจและวัตถุประสงค์ในการพัฒนางาน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พร้อมทั้งกาหนดยุทธศาสตร์ หรื อ
แนวทางการพัฒนางานที่เป็ นรู ปธรรมมีแผนงาน/โครงการหรื อกิจกรรมรองรับ อย่างครอบคลุมและชัดเจน
( ระดับ 3 ……ประมาณ 3 ใน 4 ของพันธกิจ )
ระดับคุณภาพตามตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ 4) การยอมรับการปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการ เมื่อสถานการณ์แวดล้อมเปลี่ยนไป
ระดับคุณภาพ 4
มีการวิเคราะห์ ทบทวนภาวะแวดล้อมขององค์กรอย่างต่อเนื่องแสวงหาข้อมูล เปิ ดใจรับ/กระตุน้ /ส่ งเสริ มให้
มีการปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการทางาน เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป
วิสัยทัศน์ (Vision) คืออะไร
การมองภาพในอนาคตขององค์กร
Vision = Image + Action
คุณลักษณะของวิสัยทัศน์
1. ต้องการทา(Action)อะไร : Mission
2. ทาไมต้องการทาให้สาเร็ จ : Goal
3. ท่านคาดหวังผลอย่างไร : Result
กระบวนการสร้ างวิสัยทัศน์ (Vision)
1. การวิเคราะห์องค์กร : SWOT
2. การระบุภารกิจ/พันธกิจให้ชดั เจน : Mission
3. การระบุวตั ถุประสงค์ให้ชดั เจน : Goal
4. การเขียนวิสัยทัศน์ : ยึดกระบวนการ PDCA
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(ต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรม และค่านิยมองค์กร)

ตัวอย่าง...วิสัยทัศน์
ภายในปี พ.ศ. 2554
“เป็ นสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ก้าวหน้าเทคโนโลยี ชุมชนมีส่วนร่ วม ปลูกผัง
คุณธรรมจริ ยธรรม นาประชาธิ ปไตย บนพื้นฐานความเป็ นไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ตัวอย่าง...พันธกิจ
1. พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้รับความร่ วมมือกับชุมชน
2. ส่ งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นเลิศด้านเทคโนโลยี
3. ส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมและเสริ มสร้างคุณภาพของนักเรี ยนอย่างต่อเนื่อง
4. ส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวอย่าง...เป้าหมาย
1. ผูเ้ รี ยนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ผูเ้ รี ยนสามารถใช้ดา้ นเทคโนโลยีในการเรี ยนรู้ สื บค้น และการสื่ อสารได้
3. ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และมีจิตสาธารณะ
4. ผูเ้ รี ยนสามารถดารงตนตามระบอบประชาธิปไตย
5. ผูเ้ รี ยนรู ้จกั การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ตนอาศัย
6. ผูเ้ รี ยนดารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและอยูใ่ นสังคมได้อย่างเป็ นสุ ข
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ( Strategic Planning )4 ขั้นตอน
1. การวิเคราะห์องค์กร : SWOT
2. การกาหนดทิศทางในอนาคต
- วิสัยทัศน์ : Vision
- พันธกิจ : Mission
- จุดมุ่งหมาย : Goal
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3. การกาหนดกลยุทธ์ : Strategy
4. การกาหนดปั จจัยหลักแห่งความสาเร็ จ (CSF) และ ตัวบ่งชี้วดั ความสาเร็ จ (KPI)
กระบวนการบริหารแผนกลยุทธ์ 3 ขั้นตอน
1. การวางแผนกลยุทธ์
2. การนาแผนกลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ
3. การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์
ใคร..? สร้ างวิสัยทัศน์ (Vision)
ผูบ้ ริ หาร คือ ผูส้ ร้างวิสัยทัศน์
- โดยเน้นกระบวนการ
- มีส่วนร่ วมกับสมาชิกทุกคนในองค์กร
การวิเคราะห์ สภาพหน่ วยงาน /องค์ กร ( SWOT Analysis )
S
: Strengths
: จุดแข็งองค์กร
W
: Weaknesses : จุดอ่อนองค์กร
O
: Opportunity : โอกาส
T
: Threats
: ปัญหา / อุปสรรค
การกาหนดทิศทางในอนาคต
วิสัยทัศน์ : Vision
1. ความคาดหวังในอนาคตขององค์กร ที่จะให้เป็ น หรื อต้องการให้เป็ นภายในขอบเขตระยะเวลา และ
สามารถนาไปปฏิบตั ิได้ หรื อเป็ นไปได้
2. ภาพในอนาคตที่ตอ้ งการจะเป็ น
3.หลักการเขียน : สั้น ง่าย ให้พลัง
พันธกิจ : Mission
1. การกาหนดขอบเขตของงาน
2.บทบาท หน้าที่ ที่ตอ้ งปฏิบตั ิ เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์ แสดงแนวคิด วิธีการดาเนินงาน
3.จุดมุ่งหมาย : Goal ผลลัพธ์ หรื อ ผลสาเร็ จ ที่องค์กรต้องการ
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การกาหนดกลยุทธ์
สรุ ปจากการวิเคราะห์ SWOT
ปัจจัยภายใน
S

ปัจจัยภายนอก
O

S

T

W

O

W

T

สถานการณ์
ดาวรุ่ ง (Star)

กลยุทธ์
เชิงรุ ก : Aggressive
ลุย เร่ ง ขยาย เพิ่มงาน สร้างเครื อข่าย
เพิม่
แม่ววั ให้นม (Cash Caws) รักษาเสถียรภาพ : Stability
รักษางานเด่น ประคับประคองงานเก่า
คาถาม (Question)
พลิกฟื้ น: Turn Around
ปรับปรุ ง พัฒนา ร่ วมทุน สร้างเครื อข่าย
สุ นขั จนตรอก
ตัดทอน : Retrenchment
ทบทวน ลดงาน ยุบ เลิก โอนย้าย
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