แบบรายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรม
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ด้ว ยข้ าพเจ้ า นางสาวอมรรั ต น์ วรรณวิไล และ นางสาววรรณทิ พ ย์ หนู ห ลง ได้ เข้ารับ การฝึ ก อบรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx criteria) : การ
บริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและการวางแผนกลยุทธ์ ระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเวลารวม
ทั้งสิ้น 2 วัน ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจัดโดย ฝ่ายสถาบันพัฒนาทุน
มนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
บัดนี้ ข้าพเจ้าได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานสรุปผลการฝึกอบรมให้
ทราบ ดังนี้
1. การฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ (Tools) การบริหารองค์กรอย่าง
มีธรรมาภิบาล การวัดผลการดาเนินงาน การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การกาหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ การ
ค้นหาความได้เปรียบ และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร การวิเคราะห์โอกาสเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์โอกาส
ในการสร้างนวัตกรรม และการถ่ายทอด/แปลงยุทธศาสตร์สู่แผนงานโครงการ/กิจกรรม
2. เนื้อหาและหัวข้อวิชาของหลักสูตรการฝึกอบรม ใน 2 หมวดของ EdPEx คือ หมวด 1 การนาองค์กร
และหมวด 2 กลยุทธ์ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
หมวด 1 การนาองค์การ
1.1 การนาองค์การโดยผู้นาระดับสูง : ผู้นาระดับสูงนาสถาบันอย่างไร
ให้อธิบายถึงวิธีการที่ผู้นาสูงปฏิบัติด้วยตนเองในการชี้นาและทาให้สถาบันมีความยั่งยืน
วิธีการที่ผู้นาระดับสูงสร้างบรรยากาศเพื่อทาให้ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นมีความผูกพันกับสถาบัน เพื่อสร้าง
นวัตกรรมและทาให้มีผลการดาเนินการที่เป็นเลิศ รวมทั้งอธิบายวิธีการที่ผู้นาระดับสูงสื่อสารกับบุคลากร ผู้เรียน
และลูกค้ากลุ่มอื่น โดยตอบคาถามต่อไปนี้
ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ
(1) วิสัยทัศน์ และ ค่านิยม : ผู้นาระดับสูงดาเนินการอย่างไรในการกาหนดวิสัยทัศน์
และค่านิยมของสถาบัน
(2) การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม : พฤติกรรมของผู้นา
ระดับสูงแสดงถึงความมุ่งมั่นต่อการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมี
จริยธรรมอย่างไร
(3) การสร้างสถาบันที่ประสบความสาเร็จ : ผู้นาระดับสูงดาเนินการอย่างไรเพื่อให้
สถาบันประสบความสาเร็จทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ข. การสื่อสารและผลการดาเนินการขององค์การ
(1) การสื่อสาร : ผู้นาระดับสูงดาเนินการอย่างไรที่จะสื่อสารและสร้างความผูกพันกับ
บุคลากรทั่วทั้งสถาบันกับผู้เรียนและลูกค้าหลักกลุ่มอื่น
(2) การมุ่งเน้นการปฏิบัติ : ผู้นาระดับสูงดาเนินการอย่างไรเพื่อให้เกิดการมุ่งเน้นการ
ปฏิบัติที่ทาให้บรรลุพันธกิจขงสถาบันผู้นาระดับสูงทาอย่างไร

1.2 การกากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม : สถาบันดาเนินการอย่างไรในเรื่องการกากับ
ดูแล และทาให้บรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ให้อธิบายถึงแนวทางที่สถาบันใช้เพื่อให้เกิดการกากับดูแลและแนวทางการปรับปรุงระบบ
การนาองค์กร อธิบายวิธีการที่สถาบันสร้างความมั่นใจว่ามีการดาเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมี
จริยธรรม สนองต่อความรับผิดชอบต่อสังคมที่สถาบันพึงมีและการสนับสนุนชุมชนที่สาคัญ โดยตอบคาถามต่อไปนี้
ก. การกากับดูแลองค์กร
(1) การกากับดูแล : สถาบันทาให้มั่นใจอย่างไรว่า มีการกากับดูแลอย่างมีความ
รับผิดชอบ
(2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน : สถาบันดาเนินการอย่างไรในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้นาระดับสูง รวมทั้งผู้บริหารสูงสุด และของสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน
ข. พฤติกรรมที่ถูกกฎหมาย และมีจริยธรรม
(1) การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามระเบียบ และการได้รับ
การรับรองตามาตรฐาน : สถาบันได้คาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวลของสังคมที่มี
ต่อหลักสูตรและบริการ ตลอดจนการปฏิบัติการต่าง ๆ ของสถาบันทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตอย่างไร
(2) พฤติกรรมที่มีจริยธรรม : สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการส่งเสริมและทาให้มั่นใจว่า
ปฏิสัมพันธ์ทุกด้านของสถาบันเป็นไปอย่างมีจริยธรรม
ค. ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่สาคัญ
(1) ความผาสุกของสังคม : สถาบันคานึงถึงความผาสุกและประโยชน์ของสังคมเป็นส่วน
หนึ่งในกลยุทธ์และการปฏิบัติงานประจาวันอย่างไร
(2) การสนับสนุนชุมชน : สถาบันดาเนินการอย่างไรในการสนับสนุนและสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่สาคัญอย่างจริงจัง
การบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
บทบาทของผู้นาระดับสูง
- การกาหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม และการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
- การสร้างบรรยากาศ ส่งเสริม บังคับ ให้มีพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม
- การสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความยั่งยืน
- การสร้างบรรยากาศ
o ให้เกิดการปรับปรุงผลการดาเนินงาน
o ความคล่องตัวขององค์กร
o การมอบอานาจการตัดสินใจ
o การเรียนรู้ในระดับองค์กรและบุคคล
- พัฒนาและส่งเสริมทักษะความเป็นผู้นา
- การวางแผนสืบทอดตาแหน่ง
- การสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากรทั่วทั้งองค์กร
- ระบบธรรมาภิบาล (การกากับดูแล) องค์กร
- ความรับผิดชอบในการกระทาของผู้บริหาร
- การรับผิดชอบด้านการเงินและการตรวจสอบภายในและภายนอกที่เป็นอิสระ

- สายตรงคณบดี
- การรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
หลักธรรมภิบาลของการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี
หลักธรรมาภิบาล (ก.พ.ร.)
ประสิทธิผล
Effectiveness
มุ่งเน้นฉันทามติ
Consensus Oriented

ประสิทธิภาพ
Efficiency

ความเสมอภาค
Equity

การมีส่วนร่วม
Participation

ความโปร่งใส
Transparency

การกระจายอานาจ
Decentralization

นิติกรรม
Rule of Law

ภาระรับผิดชอบ
Accountability

การตอบสนอง
Responsiveness

หมวด 2 กลยุทธ์
2.1 การจัดทากลยุทธ์ : องค์การจัดทากลยุทธ์อย่างไร
ให้อธิบายการสร้างกลยุทธ์ของสถาบัน ที่ให้ความสาคัญต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์และ
เสริมสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และโอกาสเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งอธิบายวิธีการที่สถาบันใช้ตัดสินใจเกี่ยวกับ
ระบบงานที่สาคัญ ให้สรุประบบงานที่สาคัญและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ และเป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้อง
โดยตอบคาถามต่อไปนี้
ก. กระบวนการจัดทากลยุทธ์
(1) กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ : สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการวางแผนกลยุทธ์
(2) นวัตกรรม : กระบวนการจัดทากลยุทธ์ได้กระตุ้นและพิจารณาการสร้างนวัตกรรม
อย่างไร
(3) การวิเคราะห์และการกาหนดกลยุทธ์ : สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้งพัฒนาสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในกระบวนการวางแผน
เชิงกลยุทธ์
(4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก : ระบบงานที่สาคัญมีอะไรบ้าง

ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สาคัญของสถาบันมีอะไรบ้าง
และตารางเวลาที่จะบรรลุตามวัตถุประสงค์
(2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ได้สร้างความสมดุล
ระหว่างความต้องการที่หลากหลายในสถาบัน ซึ่งอาจแย่งชิงทรัพยากรกันเองได้
อย่างไร
2.2 การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ : สถาบันนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างไร
ให้อธิบายวิธีการแปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการ สรุปแผนปฏิบัติการ
วิธีการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ และตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่สาคัญของความก้าวหน้า คาดการณ์ผลการดาเนินการใน
อนาคตตามตัววัดหรือตัวบ่งชี้สาคัญเหล่านี้เปรียบเทียบเทียบกับของคู่เทียบที่สาคัญ
โดยตอบคาถามต่อไปนี้
ก. การจัดทาแผนปฏิบัติการและนาไปสู่การปฏิบัติ
(1) แผนปฏิบัติการ : แผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สาคัญของสถาบันมี
อะไรบ้าง
(2) การนาแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ : สถาบันมีวิธีการในการที่จะนาแผนปฏิบัติ
การไปสู่การปฏิบัติอย่างไร
(3) การจัดสรรทรัพยากร : สถาบันทาให้มั่นใจได้อย่างไรว่าทรัพยากรด้านการเงินและ
ด้านอื่นๆ มีความพร้อมใช้ในการสนับสนุนแผนปฏิบัติการจนประสบความสาเร็จ
และยังบรรลุภาระผูกพันในปัจจุบัน
(4) แผนพัฒนาบุคลากร : แผนด้านบุคลากรที่สาคัญที่จะสนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาวมีอะไรบ้าง
(5) ตัววัดผลการดาเนินการ : ตัววัดผลหรือตัวบ่งชี้ที่สาคัญที่ใช้ติดตามผลสาเร็จและ
ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการมีอะไรบ้าง
(6) การคาดการณ์ผลการดาเนินการ : ค่าคาดการณ์ผลการดาเนินการของตัววัดหรือตัว
บ่งชี้ที่สาคัญ ตามกรอบเวลาทั้งระยะสั้นและระยะยาวของสถาบันคืออะไร
ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ
ในกรณีที่สถานการณ์บังคับให้มีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ สถาบันมีวิธีการ
อย่างไรในการจัดทาปรับแผนและนาแผนใหม่ไปปฏิบัติอย่างรวดเร็ว
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ตามแนวทาง EdPEx 2558-2561
ค่านิยมหลักและแนวคิด 11 ประการ คือ
- มุมมองเชิงระบบ
- การนาองค์การอย่างมีวิสัยทัศน์
- ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้เรียน
- การให้ความสาคัญกับคน (คนทางาน, คนในองค์การ)
- การเรียนรู้ระดับสถาบันและความคล่องตัว
- การมุ่งเน้นความสาเร็จการจัดการเพื่อนวัตกรรม
- การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง
- ความรับผิดชอบต่อสังคม
- จริยธรรมและความโปร่งใส
- การส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์

ตัวอย่างกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์









SWOT & TOWS MATRIX
5 FORCES ANALYSIS
CAPABILITY ANALYSIS
PEST ANALYSIS
RESOURCE-BASED VIEW
POSITIONING
BLUE OCEAN
STRATEGY MAP

กลยุทธ์ที่มี
ประสิทธิผล
และสมดุล
3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ (Tools) การบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล การวัดผล
การดาเนินงาน การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การกาหนด วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ที่สาคัญ การค้นหาความได้เปรียบ
และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร การวิเคราะห์โอกาสเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์โอกาสในการสร้างนวัตกรรม
และการถ่ายทอด/แปลงยุทธศาสตร์สู่แผนงานโครงการ/กิจกรรม
4. แนวทางในการนาความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน
มีดังนี้
1. นาความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการดาเนินงานของฝ่ายวิชาการตามเกณฑ์ EdPEx
2. นาความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการจัดทารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ของฝ่าย
วิชาการ
5. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการนาความรู้ และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ความยากในการดาเนินงานเพื่อแสดงให้เห็นถึงการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล การวัดผล
การดาเนินงาน การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การกาหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ การค้นหาความได้เปรียบ และ
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร การวิเคราะห์โอกาสเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์โอกาสในการสร้างนวัตกรรม และ
การถ่ายทอด/แปลงยุ ทธศาสตร์ สู่ แผนงานโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นรูป ธรรม และมี ความสอดคล้ องกันในทุ ก
ประเด็น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ) ............................................................
(นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
(ลงชื่อ) ............................................................
(นางสาววรรณทิพย์ หนูหลง)

ทั้งนี้ได้แนบเอกสารประกอบการฝึกอบรมมาพร้อมนี้ ได้แก่
1. คู่มือ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2558-2561

