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บทที่  1บทที่  1  

                บทน าบทน า  
 
ความเป็นมา 
 
 สืบเนื่องจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของสถาบันโดยระบุ
เป็น “สถาบันการศึกษาสาธารณสุขชั้นน าในภูมิภาคเอเซีย” และมีพันธกิจด้านการเรียนการสอน    
การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารราชการที่ดี เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น คณะสาธารณสุขศาสตร์จึงก าหนดให้มีการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2550 - 2554 และแผนปฏิบัติการประจ าปี
เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งหวังให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ประชาคมได้
ร่วมกันก าหนดไว้  

ส าหรับในปี 2551 – 2552 ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา กระแสเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานของคณะ-    
สาธารณสุขศาสตร์ได้ปรับเปลี่ยนและให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยรอบด้าน คณะ-  
สาธารณสุขศาสตร์จึงก าหนดแนวทางการปรับกลยุทธ์ในการด าเนินงาน โดยทบทวนเป้าหมายและผลการ-
ด าเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์สิ่งแวดล้อม เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
ต่อไปในอนาคตให้สอดคล้องกับบริบทท่ีมีการผันแปรไปอย่างรวดเร็ว 

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ตลอดจนสามารถรองรับกับสถานการณ์ของโลกได้ทันเหตุการณ์ 
รวมทั้งสอดคล้องกับทิศทาง นโยบายของมหาวิทยาลัย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
เป้าหมายของชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงด าเนินการปรับแผนยุทธศาสตร์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนผลงานและปรับแผนยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานให้เหมาะสม และบรรลุเป้าหมาย
ในการด าเนินงานของคณะฯ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การด าเนินงาน  :    

1. ทบทวนผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ปี 2550-2552 
2. วิเคราะห์สถานการณ์/ผลกระทบในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์

โลก 
3. ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/แผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ปี2552 - 2555 
 
ขอบเขตการด าเนินงาน  

การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ฉบับนี้ เป็นการรวบรวมผลการประชุม
เชิงปฏิบัติการ มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะกรรมการประจ าคณะ และเลขานุการคณะ หัวหน้า
งาน/หัวหน้าหน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินงานขององค์กร ตลอดจนได้



 2 
น าผลการด าเนินงานจากปี 2550 - 2552 มาทบทวนเพื่อก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ
คณะฯ ในปี 2553 – 2554 ต่อไป โดยมีกรอบการด าเนินการ ดังนี้ 
 
กรอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
 

 
    

     
 

แผนภูมิที่ 1 :  กรอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
   ปีงบประมาณ 2553 – 2555  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ ค่าเป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ โครงการ 

ตัวชี้วัด งบประมาณ 
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กรอบแนวคิดการด าเนินงาน 
 
 การปรับแผนยุทธศาสตร์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2553 - 2555 มีกรอบแนวคิดใน
การด าเนินงาน โดยการทบทวนยุทธศาสตร์ประกอบด้วย วิเคราะห์สถานการณ์ มีการทบทวนวิสัยทัศน์/ 
พันธกิจ/แนวทาง/โครงการ จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งมีการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อก าหนด
แผนงาน/โครงการของคณะฯ ในปี 2553 – 2555 ดังแผนภูมิที่ 2 

 

 
 
แผนภูมิที่ 2 :  กรอบแนวคิดการด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2553-2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การทบทวนยุทธศาสตร์ 
ปี 2550 - 2551 

วิเคราะห์สถานการณ์ 

ทบทวนวิสัยทศัน์/พันธกิจ/ 
แนวทาง/โครงการ 

จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์คณะฯ 

ประชุมเพื่อก าหนดข้อสรุป 
แผนยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ 

ของคณะ ปี 2553 - 2555 

SWOT Analysis 



 4 
ขั้นตอนการวางแผนก ากับงานการปรับแผนยุทธศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 
2553 – 2555 
 

เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ ผู้ด าเนินการจึงก าหนดข้ันตอนการด าเนินงานและการ
ก ากับงาน ดังแผนภูมิที่ 3 

 
                       
               เริ่มต้น 

 
                           ต่อ 

แผนภูมิที่ 3 : ขั้นตอนการวางแผนก ากับงานการปรับแผนยุทธศาสตร์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2550-2554 

 

จัดท าหนังสือเวียนแจ้งภาควิชา/หน่วยงานเพื่อทบทวน SWOT และวิสัยทัศน์ใหม่ 
(เวียนรายบุคคล)  (ประมาณปลายเดือนธันวาคม 2551) 

แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์แผนพัฒนาฯ  
(ประมาณปลายเดือนธันวาคม 2551 

รวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ SWOT /วิสัยทัศน์ใหม่  และจัดท า 
(ร่าง) SWOT/ วิสัยทัศน์ใหม่  (ประมาณเดือนมกราคม 2552) 

น าเสนอ (ร่าง) SWOT /วิสัยทัศน์/แผนงาน/โครงการ เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย จะเป็น 1 ใน 100 อันดับ
มหาวิทยาลัยโลก  (ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2552) 

1. งานนโยบายฯ ด าเนินการ จัดท าบันทึกขอความร่วมมือจาก 
ภาควิชา/สถานฯ แล้วน าเสนอรองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ 

งานนโยบายและแผนด าเนินการรวบรวมฯ แล้วน าเสนอรอง
คณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ 

1.งานนโยบายฯ ด าเนินการจัดท าบันทึกขอความร่วมมือจาก
ภาควิชา/หน่วยงานส่งผู้แทนมาเป็นคณะกรรมการฯ 

2. งานนโยบายฯ จัดท า(ร่าง)ค าสั่งคณะกรรมการวิเคราะห์แผนฯ  
แล้วน าเสนอรองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ เพื่อเสนอคณบดี
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ 

 

1. งานนโยบายและแผนด าเนินการน าเสนอ (ร่าง) SWOT 
น าเสนอรองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ เพื่อพจิารณา 

2. รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ พจิารณาแล้วน าเสนอ (ร่าง) ต่อ
คณะกรรมการวิเคราะห์แผนพัฒนาฯ 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนวิสยัทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
วัตถุประสงค์/แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด เพื่อตอบสนอง 1 ใน 100 
อันดับมหาวิทยาลัยโลก (ประมาณ 16-27กุมภาพันธ์ 2552) 

ฝ่ายแผนพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการเตรียมการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

จัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ปี 2553-2555 สรุปผลจาก
การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (ประมาณ 27 กุมภาพันธ์ 2552) 

1. งานนโยบายฯ ด าเนินการรวบรวมผลการประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ และจัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ปี 
2553-2555 เพือ่น าเสนอรองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ 

2. รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ พจิารณาทบทวนฯ แล้วแจ้งงาน
นโยบายฯ จัดท าเร่ืองขอความร่วมมือจากภาควิชาให้ทบทวน
ฯ ทบทวน/ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ปี 2553-2555 

(ประมาณ 3 เมษายน (ส่งกลับ 30เมษายน 2552) 
1. งานนโยบายฯ ด าเนินการจัดท าบันทึกขอความร่วมมือจาก
ภาควิชา/สถานฯ เพื่อทบทวนฯ 

2. ภาควิชา/สถานฯ ด าเนินการทบทวน/แก้ไข และให้
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแผนยุทธศาสตร์ฯ 

จัดท าสรุปแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ปี 2553-2555 
(ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม 2552) 

1. งานนโยบายฯ ด าเนินการจัดท าสรุปแผนยุทธศาสตร์ปี 2553-
2555 ตามข้อเสนอแนะของภาควิชา/สถานฯ เพื่อน าเสนอรอง
คณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ 

2. รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ พจิารณา แล้วน าเสนอ
คณะกรรมการวิเคราะห์แผนพัฒนาฯ 
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                                        จบ 

 
แผนภูมิที่ 3 : ขั้นตอนการวางแผนก ากับงานการปรับแผนยุทธศาสตร์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2550-2554 (ต่อ) 

 

น าเสนอแผนยุทธศาสตร์ปี 2553-2555 ต่อคณะกรรมการ 
ประจ าคณะฯ เพื่อพจิารณา 

(ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม 2552) 

รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ ด าเนินการ 

น าส่งแผนยุทธศาสตร์ฯ ปี 2553-2555 ไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล 
(ประมาณเดือนมิถุนายน 2552) 

1. งานนโยบายฯ ด าเนินการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะฯ แล้วน าเสนอรอง
คณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ เพื่อพิจารณา 

2. งานนโยบายฯ จัดท าบันทึกส่งแผนยุทธศาสตร์ปี 2553-2555 ไป
ยังมหาวิทยาลัย 

จัดท าหนังสือขอความร่วมมือจากภาควิชา/สถานฯ ให้ด าเนินการ
ปรับแผน/โครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ 
และนโยบายมหาวิทยาลัยจะเป็น 1 ใน 100 อันดับมหาวิทยาลัยโลก 

(ประมาณต้นเดือนมิถุนายน 2552) 

1. งานนโยบายฯ ด าเนินการจัดท าสรุปแผนยุทธศาสตร์ปี 2553-
2555 ตามข้อเสนอแนะของภาควิชา/สถานฯ เพื่อน าเสนอรอง
คณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ 

2. รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ พจิารณา แล้วน าเสนอ
คณะกรรมการวิเคราะห์แผนพัฒนาฯ 

รวบรวมจัดท าสรุปแผนงาน/โครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนา
การศึกษาของคณะฯ ปี 2553-2555 และเสนอคณะกรรมการ 

วิเคราะห์แผนพัฒนาฯ  
(ประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2552) 

1. งานนโยบายฯ ด าเนินการรวบรวม/จัดท าสรุปแผนงาน/โครงการ
เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาฯ ของคณะฯ ป ี2553-2555 น าเสนอ     
รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ 

2. รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ พจิารณา แล้วน าเสนอ
คณะกรรมการวิเคราะห์แผนพัฒนาฯ 

จัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาของคณะฯ ปี 2553-2555 
(ประมาณเดือนสิงหาคม 2552) 

1. งานนโยบายฯ ด าเนินการจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาของ
คณะฯ ปี 2553-2555 แล้วน าเสนอรองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ 
เพื่อพิจารณา 

2. รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ พจิารณาแล้วน าเสนอ
คณะกรรมการวิเคราะห์แผนฯ เพื่อพิจารณา 

น าเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาของคณะฯ เสนอ
คณะกรรมการวิเคราะห์แผนพัฒนาฯ 
(ประมาณต้นเดือนกันยายน 2552) 

รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ ด าเนินการ 

เสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาของคณะฯ ต่อคณะกรรมการ 
ประจ าคณะฯ (ประมาณปลายเดือนกันยายน 2552) 

1. งานนโยบายฯ ด าเนินการปรับปรุงฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการฯ และน าเสนอรองคณบดีฯ พิจารณา 

2. รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ พจิารณาแล้วน าเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อทราบ 

จัดส่งแผนพัฒนาการศึกษาของคณะฯ ปี 2553-2555 ไปยัง
ภาควิชา/หน่วยงาน (ประมาณต้นเดือนตุลาคม 2552) 

1. งานนโยบายฯ ด าเนินการแก้ไขแผนพัฒนาการศึกษาของคณะฯ 
ปี 2553-2555 แล้วน าเสนอรองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ เพื่อ
พิจารณา 

2. รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ พจิารณาแล้วแจ้งภาควิชา/
หน่วยงาน เพื่อพิจารณา 

ทบทวน/ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ปี 2553-2555 
(ประมาณปลายเดือนมีนาคม 2552) 

1. งานนโยบายฯ ด าเนินการจัดท าบันทึกขอความร่วมมือจาก
ภาควิชา/สถานฯ เพื่อทบทวนฯ 

2. ภาควิชา/สถานฯ ด าเนินการทบทวน/แก้ไข และให้ข้อเสนอแนะ
เก่ียวกับแผนยุทธศาสตร์ฯ 
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บทที่  2บทที่  2  

ทบทวนวรรณกรรมทบทวนวรรณกรรม   
 
 การด าเนินการศึกษานี้ ผู้วิเคราะห์ได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจ าแนกออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี  1   แนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ 
 ส่วนท่ี  2   กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ 
 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ส่วนที่  1   แนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ 
1.1 ความหมายการวางแผนยุทธศาสตร์ 

การวางแผนยุทธศาสตร์มาจากค า 2 ค า คือ “การวางแผน” และ “ยุทธศาสตร์ หรือ กลยุทธ์” โดย
นักวิชาการให้ความหมายของค า 2 ค า ดังนี้ 

Dubrin (2003) ให้ความหมายการวางแผน หมายถึง การก าหนดแนวทางปฏิบัติในงานและ
จุดมุ่งหมายที่ต้องการในอนาคต เพื่อให้องค์กรเจริญเติบโตและก้าวหน้า และให้ความหมายการวางแผน   
กลยุทธ์เป็นการวางแผนโดยรวม ซึ่งช่วยให้องค์กรด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน 

Dessler (2001) ให้ความหมายยุทธศาสตร ์หมายถึง แนวทางปฏิบัติที่อธิบายการด าเนินงานว่าจะ
ท าอย่างไร ไปทิศทางใดจากปัจจุบัน และให้ความหมายการวางแผนกลยุทธ์ หมายถึง กระบวนการในการ
ก าหนดหรือต้องการให้ธุรกิจเป็นอย่างไรในอนาคต และช่วยท าให้บรรลุผลส าเร็จ 

กล่าวโดยสรุป การวางแผนยุทธศาสตร ์หมายถึง กระบวนการในการคิดวางแผนในการปฏิบัติงาน
ขององค์กรในอนาคต เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จขององค์กร 

 
1.2 ความส าคัญของการวางแผนยุทธศาสตร์ต่อองค์กร 

การวางแผนยุทธศาสตร์มีความส าคัญต่อองค์กร ดังนี้ 
1) ท าให้องค์กรปรับตัว ปรับแผนงบประมาณ และกิจกรรมให้เหมาะสม 
2) ได้ประโยชน์สูงสุดจากแนวทางที่มีการปรับเปลี่ยนในกิจกรรมใหม่ที่มีความไม่แน่นอนสูง 

 
1.3   กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ มีการด าเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยเทคนิค SWOT Analysis มีแนวทาง ดังนี้ 

1.3.1 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอก 
การก าหนดยุทธศาสตร์โดยตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เพื่อประเมินโอกาส 

(Opportunities) และข้อจ ากัดหรือภัยคุกคาม (Threats) การตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การ
ประเมิน แจกแจง และวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารจากสภาพแวดล้อมภายนอกให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรภายใน
องค์กรได้รับทราบ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก นักวางแผนต้องตระหนักว่ามีตัวแปรที่เกี่ยวข้องมากมาย 
แต่โดยท่ัวไปแล้วจะจ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
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1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยทั่วไป (General Environment) 
2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเชิงปฏิบัติการ (Operating Environment) 
3) การสังเคราะห์ปัจจัยของสภาพแวดล้อมภายนอก 

 
 ในที่นี้ผู้ศึกษากล่าวรายละเอียดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยทั่วไป และ
สภาพแวดล้อมภายนอกเชิงปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.3.1.1  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไป (General Environment) หลัก ทั่วไปใน
การวิเคราะห์คือ ใช้หลักที่เรียกกันว่า “PEST Analysis” ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ดังนี ้
 (1) การเมือง (Political Component = P) เป็นการวิเคราะห์นโยบายและกฎเกณฑ์
ต่างๆ ของภาครัฐบาล ที่น่าจะมีผลทั้งในเชิงบวกและเชิงลบต่อการด าเนินงานขององค์กร ตัวอย่างเช่น  
นโยบายรัฐบาล ความม่ันคงของรัฐบาล และพฤติกรรมทางการเมือง  
  (2) เศรษฐกิจ (Economic Component = E) เป็นการวิเคราะห์สภาวะทางการเงินและ
เศรษฐกิจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์กร เช่น การค้าระหว่างประเทศและดุลการช าระเงิน อัตรา
ดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราการว่างงาน ภาวะการจ้างงานและค่าแรง การลงทุน
ภาคเอกชน อัตราเพิ่มของระดับราคาและดัชนีราคา ราคาน้ ามันดิบ ภาษีอากรและการใช้จ่ายของรัฐบาล หนี้
สาธารณสุขเงินคงคลัง การเงินการธนาคาร และอื่นๆ 
  (3) สังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Component = S) เป็นการวิเคราะห์สภาวะ
ทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึงโครงสร้างทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์กร อาทิเช่น 
ระดับการศึกษาและอัตราการรู้หนังสือของประชากร จ านวนประชากร โครงสร้างของประชากร 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ค่านิยมและวัฒนธรรม แบบแผนการด าเนินชีวิตและพฤติกรรม การ
ประกอบอาชีพ คุณภาพชีวิต ลักษณะของชุมชนและการตั้งถิ่นฐาน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การกระจายรายได้และความเป็นธรรมในสังคม สภาพของบ้านเมืองและลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและการติดต่อสื่อสาร และอื่นๆ 
  (4) เทคโนโลยี (Technological Component = T) เป็นการวิเคราะห์สภาพการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่จะมีผลต่อการด าเนินงาน เช่น การผลิตคิดค้นเทคโนโลยีต่างๆ 
เครื่องจักรกลทางอุตสาหกรรม ความรู้และวิทยาการแขนงต่างๆ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร การ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างองค์กร ความก้าวหน้าด้านวิจัยและพัฒนาในสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการให้บริการ โดยใช้อุปกรณ์อัตโนมัติต่างๆ 
 1.3.1.2  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเชิงปฏิบัติการ (Operating Environment) 
สภาพแวดล้อมภายนอกเชิงปฏิบัติการเป็นปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการด าเนินงานขององค์กร 
ส าหรับในภาครัฐแล้วสภาพแวดล้อมภายนอกเชิงปฏิบัติการจะพิจารณาจากองค์ประกอบส าคัญ 5 ประการ 
ได้แก่ 
  (1) สภาพปัญหาของสาขาการพัฒนาหรือภาคบริการ ท าการวิเคราะห์จากข้อมูล
พื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาการพัฒนาหรือภาคบริการนั้นๆ โดยเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อม 
  (2) ผู้รับผลประโยชน์และผู้รับบริการ จากการจ าแนกประเภทของกลุ่มเป้าหมายของ
ประชากรโดยค านึงถึงลักษณะความแตกต่างของกลุ่มสังคมที่ให้บริการ 
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  (3) ความต้องการได้รับบริการ จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นโอกาสและภัยคุกคาม ทั้ง
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ ฯลฯ 
  (4) ความพร้อมในการให้บริการ จากการวิเคราะห์การกระจายของกลุ่มผู้รับบริการ 
ความเพียงพอในระบบการบริหารการให้บริการทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพ และความเพียงพอของ
หน่วยงานที่ต้องเชื่อมประสานกันในการควบคุมการจัดหาบริการ และการส่งทอดการให้บริการไปถึง
ผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  (5) กลุ่มบุคคลผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับความต้องการได้รับบริการ และ
ความพร้อมในการให้บริการ จากการวิเคราะห์ภาวะความเป็นผู้น า ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการที่มีผล
ต่อการสนับสนุนและคัดค้านการด าเนินงานตามแผนงานในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
 นอกจากนี้ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเชิงปฏิบัติการของหน่วยงานภาครัฐ จะต้อง
ค านึงถึงขอบข่ายของการบริการโดยพิจารณาองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 

1) ขอบเขตการด าเนินงานของแผนงาน (Scope) โดยพิจารณาปริมาณและ/หรือคุณภาพของ
การให้บริการและพื้นท่ีการด าเนินงาน 

2) ความแตกต่างของสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ที่จะให้บริการ (Diversity) เพื่อจัดบริการที่
เหมาะสมในแต่ละท้องถิ่นตามลักษณะทางภูมิศาสตร์และลักษะทางสังคมการเมือง 

3) ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม (Uncertainly) ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

1.3.2 การวิเคราะห์สภาพภายในองค์กร 
  การวิเคราะห์สภาพภายในองค์กรเป็นการตรวจสอบสมรรถนะขององค์กรที่จะช่วยบ่งบอกถึงจุด
แข็งที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์ กับจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข อันจะท าให้ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดต่อไปมี
ความหมายมากยิ่งขึ้น ถึงแม้ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกจะเป็นเชิงบวกก็ตาม แต่ถ้าหากภายในองค์กร
ขาดความพร้อม การด าเนินงานก็ยากที่จะประสบความส าเร็จได้ 
  โดยทั่วไปขอบเขตของการวิเคราะห์สภาพภายในองค์กร ผู้วิเคราะห์ได้พิจารณาจากประเด็น
ต่อไปนี ้

1. ปัจจัยหลักสู่ความส าเร็จ (Critical success factors) 
2. ความเชื่อมโยงของคุณค่าหรือค่านิยม (Value chain) 
3. กระบวนการหลักและระบบสนับสนุนการด าเนินงาน (Core processes and 

Support systems) 
4. การประเมินจุดแข็งจุดอ่อนภายในองค์กร (Strength and weakness analysis) 
5. การสังเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร (Internal factors synthesis) โดยแต่ละ

ประเด็นมีรายละเอียด ดังนี้ 
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 1. ปัจจัยหลักสู่ความส าเร็จ (Critical Success Factors) ปัจจัยหลักสู่ความส าเร็จ หมายถึง 
วิธีการรู้จักใช้ขีดสมรรถนะอันโดดเด่นขององค์กร (Core Competencies) ให้ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อ
ประโยชน์ในการสร้างความส าเร็จให้เกิดขึ้นภายใต้บริบทที่มีสภาวะการแข่งขันขององค์กร โดยอาจจะ
พิจารณาจากองค์ประกอบทางการบริหาร อาทิเช่น 
 1.1  การวางแผน (Planning) 
 1.2  องค์กรและโครงสร้าง (Organization and structure) 
 1.3  ด้านทรัพยากรบุคคล (Human resources) 
 1.4  ระบบการท างาน (Working system) 
 1.5  ระบบบัญชี/การเงิน (Accounting/Financial system) 
 1.6  ระบบพัสดุ (Supply system) 
 1.7  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology system) 
 1.8  ต าแหน่งหรือสถานะในการแข่งขัน (Competitive position) เม่ือเปรียบเทียบกับองค์กร 

อื่นๆ ในประเภทเดียวกัน 
 1.9  การพัฒนาองค์กร (Organizational Developments) 
 1.10  อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 2. การเชื่อมโยงคุณค่าหรือค่านิยม (Value Chain) การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของคุณค่า
เป็นวิธีการประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน โดยแบ่งหน่วยงานออกเป็นกิจกรรมหลักที่ต้องเชื่อมโยงกัน (Linked 
activities) ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะสร้างคุณค่าให้แก่ผู้รับบริการ (Customer values) 
  ค่านิยมของผู้รับบริการ โดยท่ัวไปจะประกอบด้วยค่านิยมพื้นฐาน 3 ประการ ได้แก่ 
  1. ค่านิยมที่ มีต่อความแตกต่างหรือความหลากหลายของสินค้าและบริการ (Product 
differentiation) ที่ดีกว่า 
  2. ค่านิยมด้านราคา (Prices) ผู้รับบริการต้องการซื้อสินค้าที่มีราคาถูกในเชิงเปรียบเทียบ 
เพื่อท าให้มีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่ า (Cheaper) 
  3. ค่านิยมด้านบริการ (Services) ผู้รับบริการต้องการบริการที่รวดเร็วกว่า (Faster) 
 
 3. กระบวนการหลักและระบบสนับสนุนการด าเนินงาน (Core Processes and System) 
กระบวนการหลัก หมายถึง การเชื่อมโยงกิจกรรมของหน่วยงานในสายงานหลัก (Line functions) ในการ
พัฒนาการผลิต การตลาด การขายสินค้าและการให้บริการแก่ผู้รับบริการ โดยอาศัยการเกื้อหนุนของผู้จัดหา 
หรือจัดส่งวัตถุดิบหรือสินค้า ฯลฯ 
  ส่วนระบบสนับสนุนการด าเนินงาน หมายถึง การเชื่อมโยงกิจกรรมของสายงานอ านวยการ 
(Staff functions) ซึ่งท าหน้าที่ในการสนับสนุน (Supportive activities) ในการจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง การ
บริหารทรัพยากรบุคคล และการควบคุมการด าเนินงาน ฯลฯ 
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  การวิเคราะห์กระบวนการหลักและระบบสนับสนุนการด าเนินงาน ควรพิจารณาดังนี้ 
  3.1 กระบวนการหลัก (Core Processes) ในองค์กรทุกประเภท กระบวนการหลักจะมีกลุ่ม
กิจกรรมพื้นฐานที่ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอยู่ 3 กลุ่ม โดยจะต้องมีกิจกรรม
เชื่อมโยงกันคือ 

3.1.1 กระบวนการพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการ (Product development process) 
เป็นกิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการทั้งการผลิตซ้ า และการริเริ่มหรือเสนอนวัตกรรมต่างๆ เพื่อผลิตสินค้า
และบริการใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์และกรรมวิธีการด าเนินงาน ฯลฯ 

3.1.2 กระบวนการจัดการด้านความต้องการของผู้รับบริการ (Demand management 
process) เป็นกิจกรรมด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ การจัดการด้านการตลาด การ
โฆษณา การขาย การติดตามหรือการให้บริการหลังการขาย ความหลากหลายของผลผลิตสัดส่วนทาง
การตลาด และการจัดการด้านการสั่งซ้ือสินค้า การคลังสินค้า ฯลฯ 

3.1.3 กระบวนการสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ (People fulfillment process) 
เป็นกิจกรรมด้านการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการด้วย การจัดระบบบริการที่ดีมีความ -เข้าใจ
เกี่ยวกับผู้รับบริการและความต้องการของผู้รับบริการ ฯลฯ 
 3.2 ระบบสนับสนุนการด าเนินงาน (Support System) ในทุกองค์กรจะต้องมีระบบ
สนับสนุนด้านทรัพยากร (Researching systems) กับระบบการควบคุม (Control systems) เพื่อให้การ
ด าเนินกิจกรรมหลักเป็นไปอย่างเรียบร้อย ระบบสนับสนุนมี 1 ระบบย่อย คือ 

3.2.1 ระบบทรัพยากร (Researching systems) จ าแนกเป็น 
   1) ทรัพยากรประเภททุน (Capital researching) คือ การระดมและการจัดสรร
เงินทุน รวมทั้งการแสวงหาปัจจัยประเภททุนอื่นๆ เช่น เครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยี ที่ดิน อาคาร
สถานท่ี โรงงาน คลังสินค้า ยานพาหนะ ฯลฯ 
   2) ทรัพยากรมนุษย์ (Human researching) คือ การสรรหา การคัดเลือก การ
อบรม การให้ความรู้ การก าหนดค่าตอบแทน การพัฒนาบุคลากร ฯลฯ 
   3) ทรัพยากรสารสนเทศ (Information researching) 

3.2.2 ระบบการควบคุม (Control systems) 
    1) เป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงระหว่างการวางแผน การติดตาม การควบคุม และ
การประเมินผลการใช้ทรัพยากรต่างๆ โดยทั่วไปแล้วในกระบวนการควบคุมจะมีตัวแปรเกี่ยวกับเรื่องการ
บริหารทั่วไป การมอบอ านาจ การกระจายอ านาจ กฎระเบียบ การประสานงาน การงบประมาณ ฯลฯ เป็น
ต้น 
 
 4. การประเมินจุดแข็งจุดอ่อนภายในองค์กร  เพื่อให้การประเมินจุดแข็งจุดอ่อนภายใน
องค์กรมีความสมบูรณ์ครบถ้วน จะมีวิธีการประเมิน ดังต่อไปนี้ 
  4.1 การก าหนดค่าข้อมูลสู่ดุลยภาพ (Balanced Scorecard) หมายถึง การพิจารณาและให้
คะแนนต่อปัจจัยภายในต่างๆ อย่างครอบคลุม ในที่นี้จะพิจารณาและให้ความส าคัญต่อปัจจัยภายใน 4 ด้าน
ประกอบกัน ดังนี ้
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4.1.1 ด้านการเงิน (The Financial Perspective) พิจารณาจากประเด็นต่างๆ คือ 

   1) การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (Economic value added) 
   2) การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร (Profitability) 
   3) การวิเคราะห์ความเจริญเติบโตขององค์กร (Growth)  
   4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4.1.2 ด้านภายนอกองค์กร (The External Perspective) พิจารณาสมรรถนะในการ
เสนอสิ่งที่ดีให้แก่ผู้รับบริการและสังคมโดยค านึงถึงประเด็นท่ีส าคัญๆ อาทิเช่น 
   1) การสร้างความหลากหลายของผลผลิต (Product differentiation = Better) 
   2) การเป็นผู้น าด้านต้นทุน (Cost leadership = Cheaper) 
   3) ความรวดเร็วในการบริการ (Quick response = Faster) 
   4) ตลอดจนผลกระทบท่ีมีต่อสังคม (Impact on Society) 
   5) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4.1.3 ด้านนวัตกรรม (The Innovation Perspective) พิจารณาระดับประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของกระบวนการหลัก คือ 
   1) การพัฒนาการผลิต (Product development) 
   2) การจัดการด้านความต้องการ (Demand management) 
   3) การสร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการหรือลูกค้า (Order fulfillment) 
   4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ในการที่จะผลิตสินค้าและบริการได้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการจ าเป็นต้องทราบว่าใน
บรรดาปัจจัยทั้งสาม ปัจจัยใดจ าเป็นต้องปรับปรุงเพื่อที่จะสร้างคุณค่าให้ผู้รับบริการได้มากขึ้น และจะมี
วิธีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาปัจจัยที่มีช่องว่างได้อย่างไรบ้าง 

4.1.4 ด้านภายในองค์กร (The Internal Perspective) เป็นการวิเคราะห์สมรรถนะของ
องค์กรในการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ความผูกพันร่วมกันของบุคลากรต่อ
จุดมุ่งหมายมีมากน้อยเพียงใด องค์กรเรียนรู้จากบทเรียนแห่งความผิดพลาดมากน้อยแค่ไหน  ในการ
แก้ปัญหาสามารถลงลึกไปสู่รากเหง้าของปัญหาหรือไม่ โดยพิจารณาประเด็นต่อไปนี้ 
   1) บทบาทของผู้น า (Leadership)  
   2) การเรียนรู้ภายในองค์กร (Organization learning) 
   3) ความก้าวหน้าของพนักงาน (Employee growth) 
   4) สมรรถนะในการเปลี่ยนแปลง (Ability to change) 
   5) ตัวแบบ 7 ปัจจัยคือ ระบบ (System) โครงสร้าง (Structure) ยุทธศาสตร์ 
วิสัยทัศน์ร่วม (Shared vision) โดยท้ัง 7 ปัจจัยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1  Mckinsey’s 7 s Model ของ R. Waterman 
ที่มา : ชัยสิทธิ์  เฉลิมมีประเสริฐ. (2544). มาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 Hurdles กับการจัดท า 
          งบประมาณระบบใหม่. กรุงเทพฯ: 
 
 4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเปรียบเทียบ การที่จะประเมินจุดแข็งจุดอ่อนภายในองค์กรได้
อย่างแม่นย าเพียงใด ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้มาตรฐานการเปรียบเทียบที่เหมาะสม ในเรื่องนี้นักวิชาการส่วน
ใหญ่ได้เสนอมาตรฐานในการเปรียบเทียบไว้ 3 ประการคือ 

4.2.1 บรรทัดฐานขององค์กร (Organizational norms) บรรทัดฐานขององค์กรอาจ
ก าหนดโดยรัฐบาล หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรระหว่างประเทศ เงื่อนไขทางการค้าระหว่าง
ประเทศ องค์กรทางวิชาชีพแขนงต่างๆ สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคมธนาคาร องค์กร
ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน มูลนิธิ ฯลฯ 

4.2.2 ประวัติการด าเนินงาน (Historical performance) ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา
อาจใช้เป็นฐานในการวัด เพื่อปรับปรุงมาตรฐานในอนาคตให้สูงขึ้น มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4.2.3 การเทียบเคียงมาตรฐาน (Benchmarking) การเปรียบเทียบเคียงมาตรฐาน หรือ
การเปรียบเทียบกับองค์กรชั้นน า หมายถึง การที่ผู้บริหารพิจารณาองค์กรอื่นที่ประสบความส าเร็จ แล้ว
น ามาเป็นบทเรียนและพยายามปรับปรุงองค์กรของตน ให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมกับองค์กรที่ประสบ
ความส าเร็จ ซึ่งอาจจะกระท าได้ 2 ทางคือ 
   1) พิจารณาจากภารกิจของคู่แข่งขัน (Competitive benchmarking) เพื่อใช้
เป็นตัวอย่างส าหรับการเปรียบเทียบผลผลิต คือ สินค้า หรือบริการต่างๆ 
   2) พิจารณาจากหน้าที่ทั่วไป (Functional benchmarking) เพื่อใช้เป็น
ตัวอย่างส าหรับการเปรียบเทียบกระบวนการด าเนินงานทั่วไป (Generic process) 
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 อนึ่ง ในการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรมีความจ าเป็นต้องใช้การวิเคราะห์ทั้งในเชิงปริมาณ 
(การวิเคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ) และในเชิงคุณภาพ (วัฒนธรรมองค์กรและ
ภาวะผู้น า ความเข้มแข็งในการบริการ ความชอบธรรม ชื่อเสียงและภาพพจน์ ฯลฯ) ประกอบกัน ดังนั้น  
นักวิเคราะห์จึงจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือหรือเทคนิคการวิเคราะห์ทั้งสองด้านเทคนิคเชิงปริมาณ อาทิ 
(Statistical tecniques : Forecasting techniques, Time series analysis, ตลอดจนเทคนิคการวิเคราะห์
การด าเนินการวิจัย (Operations research) เทคนิคเชิงคุณภาพ อาทิ Judgmental analysis, Delphi 
technique ฯลฯ เป็นต้น 
 
1.4  การประเมินสถานการณ์องค์กร 

หลังจากวิเคราะห์โดยหลัก SWOT Analysis แล้ว ผู้วิเคราะห์น าผลที่ได้มาสรุปเพื่อท าการ
ประเมินสถานภาพองค์กรในภาพรวมว่ามีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางใดทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 
โดยมีการด าเนินการ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ระบุและจัดท ารายการประเด็นด้านโอกาสและด้านภัยคุกคามต่างๆ รายการละ 5 ถึง 
10 ประเด็น กรอกลงในแถวแนวตั้งที่ 1 

ขั้นที ่2 ถ่วงน้ าหนักของประเด็นแต่ละประเด็นแล้วกรอกลงในแถวแนวตั้งที่  2 โดย
ก าหนดให้ส าคัญมากที่สุดมีน้ าหนัก = 1 ไปจนถึงไม่ส าคัญเลย มีน้ าหนัก = 0 ทั้งนี้โดยพิจารณาว่าประเด็น
เหล่านั้นมีผลกระทบต่อองค์กรเพียงใด ประเด็นที่มีน้ าหนักมากที่สุดก็จะถือว่ามีระดับความส าคัญส าหรับ
ฝ่ายบริหารมากที่สุดด้วย ทั้งนี้ผลรวมของน้ าหนักทั้งหมดต้องเป็น 1.00 ไม่ว่าจ านวนประเด็นจะมีกี่ประเด็นก็
ตาม 

ขั้นที่ 3 ให้คะแนนแต่ละประเด็นในแถวแนวตั้งที่ 3 เรียงตามล าดับจากคะแนนสูงสุด = 5 สูง 
= 4 ปานกลาง = 3 ต่ า = 2 และต่ ามาก = 1 ซึ่งคะแนนเหล่านี้คิดในลักษณะที่ฝ่ายบริหารพยายามที่จะ
ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมภายนอก ระดับคะแนนนี้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะผู้วิเคราะห์ 

ขั้นที่ 4 คูณน้ าหนักในแถวแนวตั้งที่ 2 กับคะแนนในแถวแนวตั้งที่ 3 แล้ว กรอกลงในแถว
แนวตั้งที่ 4 และแถวแนวตั้งที่ 5 

ขั้นที่ 5 บันทึกข้อพิจารณาเพื่อแสดงถึงเหตุผลว่าท าไมถึงเลือกประเด็นนั้นๆ ในแถวแนวตั้ง
ที่ 5 

ขั้นที่ 6  รวมน้ าหนักคะแนนในแถวแนวตั้งที่ 4 โดยรวมน้ าหนักคะแนนของโอกาส และรวม
น้ าหนักคะแนนของภัยคุกคาม ซึ่งคะแนนของโอกาสและคะแนนของภัยคุกคามนี้จะน าไปก าหนดจุดเพื่อหา
ต าแหน่งขององค์กร 
   
ขั้นที่ 2  การก าหนดพันธกิจ วัตถุประสงค์และกลยุทธ์องค์กรมีแนวทางโดยการส ารวจและทบทวนพันธ
กิจขององค์กรและพิจารณาว่าควรมีการปรับอย่างไรบ้างนั้น ในภาครัฐเป็นการวางในส่วนของพันธกิจและ
เป้าประสงค์ ส่วนภาคธุรกิจนั้นจะเป็นการวางในด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามใน
เอกสารฉบับนี้ ขอกล่าวถึงค าส าคัญที่ใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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 1.  วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง ความคาดหวังในอนาคตขององค์กรที่ต้องการจะเป็น (โดยมิได้
ก าหนดวิธีการไว้) โดยเป็นข้อความซึ่งก าหนดทิศทางของพันธกิจ/ภารกิจ เป็นสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
(หรือหลายๆ อย่าง ที่องค์กรมุ่งหมาย มุ่งหวัง หรือประสงค์ที่จะมีหรือที่จะเป็นในอนาคตนั่นเอง) 
 

ลักษณะวิสัยทัศน์ท่ีดี ควรมีแนวทางการพิจารณาดังนี้ 
1.   มีขอบเขต (Scope) ของการปฏิบัติงาน 
2.   มีความชัดเจนและสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
3.   เป็นภาพในเชิงบวก (Positive image) ที่ทุกคนในองค์กรมุ่งม่ัน ศรัทธา และสะท้อน

ความเป็นเลิศขององค์กร 
4.   เป็นข้อความในเชิงบวกที่ปลุกเร้า (Motivating) และดึงดูดใจ (Inspiring) 
5.   ทุกคนทั้งระดับผู้บริหารและสมาชิกทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการก าหนด 
6.   ค านึงถึงความต้องการ (Needs) ของผู้ใช้บริการเป็นส าคัญ (Customer oriented) 
7.   มีความสอดคล้องกับแนวโน้มในอนาคต (Future trend) 
 
ปัจจัยที่ก าหนดวิสัยทัศน์ 
การก าหนดวิสัยทัศน์ที่เหมาะสม มีปัจจัยท่ีควรค านึงถึง ดังต่อไปนี ้
1.   ข้อมูลข่าวสาร (Information) ทั้งที่เป็นข้อมูลภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ซึ่งควร

ถูกต้องครอบคลุม ครบถ้วน และทันสมัยเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์กรให้มากที่สุด 
2.   องค์ความรู้ (Knowledge) ของบุคลากรในองค์กรน้ันๆ 
3.   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) ซึ่งควรเป็นการคิดที่ไม่ยึดติดกับรูปแบบหรือ

วิธีการเดิมๆ 
4.   ความคาดหวัง (Expectation) ของผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร (Stakeholders) 
5.   การใช้จินตนาการผสมผสานกับดุลยพินิจทั้งด้านศักยภาพ ความสามารถของบุคลากร 

ทักษะ ประสบการณ์โดยเป็นในลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ หมายถึง องค์กรที่มีการสร้างเพื่อให้พร้อมรับกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีการ
ขยายขอบเขตตามความสามารถในการสร้างอนาคตของตนเองอย่างต่อเนื่องโดยการเรียนรู้ เพื่อความอยู่
รอด (Survival Learning) ปรับตัวสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในตนเอง ซึ่งปัจจัยที่พัฒนา
องค์กรให้เป็นองค์กรเรียนรู้ ประกอบด้วย 

5.1 การเรียนรู้พัฒนาการเพื่อการแก้ปัญหาและท าความเข้าใจว่าอะไรสมควร หรืออะไรไม่
ควรปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 

5.2  สมาชิกองค์กรต้องมีความคิดกว้างไกลเปิดกว้างและกล้าทดลองสิ่งใหม่ๆ 
5.3  สมาชิกมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความช านาญ มนุษยสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสารและ

การแลกเปลี่ยนความรูก้ับบุคคลอื่นๆ 
5.4  การติดต่อสื่อสารเป็นปัจจัยที่สร้างความส าเร็จ โดยพนักงานควรเข้าถึงข้อมูลอย่างทั่ว

ทั้งองค์กรได้อย่างรวดเร็ว ด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในเรื่องขององค์ความรู้ 
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5.5  ใช้กระบวนการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อพัฒนา และท าให้สมาชิกในองค์กรมี

ความรู้สึกที่ดีต่อกันร่วมกัน 
5.6  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ทุ่มเทการท างานทั้งกายและใจเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในองค์กร (ณัฐฐพันธ์ เขจรนันท์, 2544: 84-85) 
5.7  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร และแนวโน้มต่างๆ ได้

อย่างแม่นย าด้วยวิธีการคิดเชิงระบบ (Systemic Approach) 
5.8  เป็นการก าหนดทางเลือก (Alternatives) ขององค์กรในการเดินทางไปสู่อนาคตว่าจะใช้  

ยุทธศาสตรใ์ดเป็นตัวน า 
5.9  เป็นการรวมพลังของความมุ่งม่ันต่อการสร้างนวัตกรรม (Innovative) เพื่อให้เกิดการ-

เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม 
 
ประโยชน์ของวิสัยทัศน์ต่อองค์กร 
วิสัยทัศน์มีประโยชน์ต่อการบริหารองค์กร ดังนี้ 
1.   เป็นการก าหนดอนาคต (Future Oriented) ที่เกิดจากความมุ่งม่ัน ศรัทธา และร่วมมือ

ร่วมใจของสมาชิกในองค์กรท้ังของผู้บริหารและพนักงานทุกคน 
2.   ก าหนดทิศทางท่ีต้องการขององค์กร 
3. เป็นสิ่งที่ช่วยท านายเพื่อให้องค์กรสามารถฟันฝ่าอุปสรรคและน าพาองค์กรไปยัง

จุดหมายท่ีฝันใฝ่ โดยไม่ยึดติดกับอดีตที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นความท้าทายใหม่ (New challenge) 
4. การท างานเป็นทีม โดยมุ่งม่ันไปสู่จุดหมายเดียวกันอย่างชัดเจน 
 

2.   พันธกิจ (Mission) 
Kolter และ Murphy (1981 อ้างถึงใน รศ.ภูษิตา  อินทรประสงค์, 2552) ให้ความหมาย  

พันธกิจ หมายถึง จุดมุ่งหมายพื้นฐานขององค์การ ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์กรควรท าและพยายามด าเนินการให้
บรรลุผล 

พันธกิจ หมายถึง การก าหนดขอบเขตงานหรือบทบาทหน้าที่ที่องค์กรจะต้องด าเนินการเพื่อ
บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนด 

 
ข้อความพันธกิจ (Mission statement) 
ข้อความพันธกิจเป็นข้อความที่มีแนวทางอย่างกว้างๆ ในการแสดงแนวคิด วิธีการด าเนิน -

งานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนด โดยมีการสื่อระบุภารกิจที่องค์กรพยายามด าเนินการเพื่อใคร ด าเนินการ
อะไรและที่ใด ซึ่งจะระบุขอบเขตการปฏิบัติงานขององค์กรเกี่ยวกับการผลิตและการให้บริการ (Dessler, 
2001:161) ข้อความพันธกิจที่ชัดเจนจะอธิบายถึงค่านิยมและความส าคัญขององค์กร บ่งบอกทิศทางอนาคต
ขององค์กร โดยก าหนดขอบเขตเพื่อเสนอแนะการก าหนดยุทธศาสตร์ และในการก าหนดยุทธศาสตร์ 
ข้อความพันธกิจจะมุ่งที่จุดมุ่งหมายและทางเลือกที่เป็นไปได้ 
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ความส าคัญของพันธกิจต่อองค์กร มีดังนี ้
1.  เป็นหลักส าคัญในการก าหนดจุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ ทิศทางขององค์กร 
2.  ก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานในการจัดการทรัพยากรขององค์กร 
3.  เพื่อความสะดวกในการแปลความหมายของวัตถุประสงค์ในโครงสร้างการท างาน การ

ออกแบบงาน และการก าหนดความรับผิดชอบภายในองค์กร ด้วยการค านึงถึงต้นทุน เวลา ตัวชี้วัดการ
ท างานที่ครอบคลุม และประเมินผลได้ 

 
องค์ประกอบที่ส าคัญของข้อความพันธกิจ ได้แก่ 
1.  ผู้ใช้บริการ (Customer) โดยตอบค าถามว่าใครคือผู้ใช้บริการ 
2.  ผลผลิต/บริการที่ส าคัญคืออะไร 
3.  องค์กรมีการแข่งขันในตลาดใด 
4.  เทคโนโลยีพื้นฐานขององค์กรคืออะไร 
5.  องค์กรต้องการบรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับความอยู่รอด ความเจริญเติบ โต และ

สามารถสร้างก าไรในลักษณะใด 
6.  ปรัชญา ค่านิยม ความเชื่อ ความพึงพอใจขององค์กรคืออะไร 
7.  ความโดดเด่นหรือความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กรคืออะไร 
8.  ความเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ชุมชน โดยองค์กรมีการตอบสนองต่อสังคม ชุมชน และ

สภาพแวดล้อมอย่างไร 
9.  ความเกี่ยวข้องกับพนักงานเป็นอย่างไร 
 

  นอกจากนี้ Ferdinand de Bakker (Cited in Foster, 1993) ได้เสนอแนะว่า ข้อความ   
พันธกิจควรมีลักษณะ ดังนี้ 

1) อธิบายธุรกิจขององค์กร 
2) เป็นข้อความอธิบายกว้างๆ หรือบางครั้งอาจจะอธิบายแบบสั้นๆ และมีผลในการ     

บ่งบอกถึงความตั้งใจในการบรรลุวิสัยทัศน์ 
3) บอกจุดแข็งขององค์กร 
4) จูงใจให้มุ่งสู่ผลส าเร็จ 
5) บ่งบอกค่านิยมขององค์กร 
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แนวทางการก าหนดพันธกิจ ควรตอบค าถามต่อไปนี้ 
1.  อะไรคือเหตุผลในการก่อตั้ง คงอยู่ขององค์กร 
2.  อะไรคือจุดมุ่งหมายพื้นฐานขององค์กร 
3.  ลักษณะเด่นขององค์กรคืออะไร 
4.  ความแตกต่างด้านภารกิจขององค์กรเรา กับองค์กรอื่นในช่วง 3-5 ปี ข้างหน้าเป็น

อย่างไร 
5.  กลุ่มประชากรผู้ใช้บริการหลักคือกลุ่มใด 

 
3.   เป้าหมาย (Goals) หมายถึง สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นเป็นข้อความกว้างๆ กล่าวถึงผลลัพธ์

บริการอันเน่ืองจากหน้าที่หลักขององค์กร และสอดคล้องกับพันธกิจ 
 เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ (Strategic Goals) หมายถึง เป้าหมายต่างๆ ที่ต้องการบรรลุใน

แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต้กรอบแนวคิดการประเมินผลสัมฤทธิ์ 4 มิติ 
  เป้าประสงค์ต้องมีตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือที่จะบ่งช้ีว่า 
  1)  เป้าประสงค์ส าเร็จหรือไม่? 
  2)  จะประเมินจากสิ่งใด? 
 
 เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ (Strategic Goals) คือสิ่งที่องค์กรต้องการให้บรรลุผลส าเร็จ โดย
แปลงมาจากแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรเพื่อให้เกิดความ-ชัดเจนน าไปสู่การกระท าและบรรลุวัตถุประสงค์ 
เป้าประสงค์ควรเขียนในรูปของค ากริยา (Action verb) เช่น เพิ่มความเร็วในการให้บริการ พัฒนาความรู้
บุคลากร เป็นต้น ดังนั้นเป้าประสงค์จึงเป็นข้อความกว้างๆ บ่งบอกจุดมุ่งหมายระยะยาว อธิบายผลลัพธ์ที่
ต้องการ แต่บ่งถึงธงชัยที่องค์กรน าไปปักไว้ในจุดที่ต้องการไปให้ถึง 

 
4.  วัตถุประสงค์ (Objectives) เป็นข้อความที่สามารถตรวจวัดผลส าเร็จของแผนงาน/โครงการ

ที่คาดว่าจะท าได้ภายในเวลาที่ก าหนด หรือผลผลิตที่ต้องท าให้ส าเร็จและสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายของ
องค์กรได้ 
  ลักษณะวัตถุประสงค์ที่ดี มีดังนี ้

1. เฉพาะเจาะจงชัดเจน (Specific) 
2. วัดผลได้ (Measurable) 
3. ตกลงร่วมกัน (Agreement) 
4. สมเหตุสมผล (Realistic) 
5. มีระยะเวลาชัดเจน (Time) 
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ความแตกต่างระหว่างเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ มีดังนี้ 

วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ 
1. มีลักษณะเป็นข้อความที่บอกจุดมุ่งหมายเฉพาะ 1. ระบุเป็นข้อความกว้างๆ 
2. แสดงความสนใจเฉพาะ 2. สนใจในเรื่องทั่วไป 
3. สัมผัส รับรู้ในเชิงรูปธรรม 3. เป็นลักษณะนามธรรม 
4. วัดได้ 4. วัดยาก 

 
ขั้นที่ 3  การก าหนดกลยุทธ์องค์กร 

หลังจากวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในองค์กรแล้ว จนสามารถสังเคราะห์โอกาสและ
ภัยคุกคาม กับจุดแข็งและจุดอ่อน ขั้นตอนต่อไปจะต้องด าเนินการประมวลข้อมูลทั้งสองด้านเข้าด้วยกัน เพื่อ
สรุปเป็นตารางความสัมพันธ์แบบเมตริกซ์ของปัจจัยทั้งสองด้าน เพื่อดูแนวโน้มของสภาวะแวดล้อมของ
องค์กร โดยใช้เทคนิค TOWS Matrix แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 การจัดท า TOWS Matrix 

ปัจจัยภายใน จุดอ่อน (Weaknesses = W) 
ระบุรายการจุดอ่อนภายใน 
จ านวน 5-10 ประเด็น 

จุดแข็ง (Strengths = S) 
ระบุรายการจุดแข็งภายใน 
จ านวน 5-10 ประเด็น 

 
ปัจจัยภายนอก 

โอกาส 
(Opportunities = O) 

ระบุรายการโอกาสภายนอก 
จ านวน 5-10 ประเด็น 

WO Strategies 
ก าหนดกลยุทธ์ในช่องนี้โดยใช้
โอกาสจากภายนอกมาปิดจุดอ่อน 

SO Strategies 
ก าหนดกลยุทธ์ในช่องนี้โดยใช้จุด
แข็งประสานกับโอกาสจาก
ภายนอก 

ภัยคุกคาม 
(Threats = T) 

ระบุรายการภัยคุกคามภายนอก 
จ านวน 5-10 ประเด็น 

WT Strategies 
ก าหนดกลยุทธ์โดยระมัดระวัง
จุดอ่อนและหลบหลีกภัยคุกคาม 

ST Strategies 
ก าหนดกลยุทธ์ในช่องนี้โดยใช้จุด
แข็งและหลบหลีกภัยคุกคาม 

  
 นอกจากการวิเคราะห์โดยใช้ TOWS Matrix แล้วยังมีแนวทางการวิเคราะห์เพื่อดูแนวโน้มส่วน
แบ่งทางการตลาด และวิเคราะห์การเติบโตขององค์กรเพื่อเทียบกับคู่แข่ง โดยวิธี BCG & Growth – Share 
Matrix ซึ่งจะมีการแปลผลเป็น 4 ภาพ ดังนี้ 
 
 เส้นแบ่งระหว่างฐานะทางการแข่งขันสูงและต่ าอยู่ที่ระดับ 1.5 เท่า หน่วยธุรกิจที่มีความเข้มแข็ง
มากกว่า 1.5 เท่าจะอยู่ในต าแหน่ง “แม่วัวเงิน” หรือ “ดาวเด่น” แต่หากหน่วยธุรกิจที่มีค่าต่ ากว่า 1 เท่า จะอยู่
ในต าแหน่ง “สุนัข” แต่ละหน่วยธุรกิจหรือสายผลิตภัณฑ์จะแสดงด้วยวงกลมในตาราง ขนาดของวงกลมเป็น
การแสดงถึงขนาดของหน่วยธุรกิจ หรือสายผลิตภัณฑ์เมื่อพิจารณาจากสินทรัพย์ หรือยอดขายที่สร้างขึ้น 
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 1. กรณี “เติบโตสูง – ส่วนแบ่งตลาดต่ า” เรียกกว่า “Question Marks” หรือ “เครื่องหมาย
ค าถาม” เป็นผลิตภัณฑ์หรือหน่วยธุรกิจใหม่ซึ่งมีศักยภาพในการประสบผลส าเร็จ แต่ต้องอาศัยการลงทุนสูง 
หากผลิตภัณฑ์นั้นมีส่วนแบ่งการตลาดมากพอที่จะเป็นผู้น าตลาดในอุตสาหกรรมได้ ผลิตนั้นจะกลายเป็น 
“ดาวเด่น” ดังนั้น ผู้วิเคราะห์ต้องพิจารณาว่าจะลงทุนต่อหรือจะถอดตัวเพราะว่าถ้ายังคงจะต่อสู้ต่อไปเพื่อให้
เป็น “ดาวเด่น” จะต้องลงทุนเพิ่ม (Build Market Share) 
 2. กรณี “เติบโตสูง – ส่วนแบ่งตลาดสูง” เรียกว่า “Stars) หรือ “ดาวเด่น” ซึ่งเป็นลักษณะของ
องค์กรท่ีประสบความส าเร็จเป็นผู้น าตลาดในอุตสาหกรรมและสามารถเก็บเกี่ยวผลตอบแทนได้สูงเพื่อรักษา
ส่วนแบ่งตลาดที่สูงในอนาคตได้ แต่เม่ืออัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมลดลง หน่วยธุรกิจนั้นจะกลายเป็น 
“แม่วัวเงิน” 
 3. กรณี “เติบโตต่ า – ส่วนแบ่งตลาดสูง” เรียกว่า “Cash Cows” หรือ “แม่วัวเงิน” เป็นช่วงที่
อุตสาหกรรมเริ่มขยายตัวลดลง แต่หน่วยธุรกิจนั้นคงเป็นผู้น าในตลาด ท าให้เป็นหน่วยธุรกิจที่สร้างกระแส
เงินสดให้กับกลุ่มธุรกิจเพื่อน าไปลงทุนในหน่วยธุรกิจที่อยู่ในต าแหน่ง “เครื่องหมายค าถาม” ถ้าต้องการคง
ลักษณะน้ีต่อไปก็ต้องพยายามรักษาส่วนแบ่งไว้ (Hold Market Share) 
 4. กรณี “เติบโตต่ า – ส่วนแบ่งการตลาดต่ า” เรียกว่า “Dogs” หรือ “สุนัข” เป็นต าแหน่งซึ่งมี
ส่วนแบ่งตลาดต่ าและตลาดไม่มีศักยภาพ ซึ่งเป็นลักษณะขององค์กรที่ อยู่ในภาวะที่อ่อนแอ และถ้าไม่
สามารถพลิกสถานการณ์ได้ต้องถอนตัวออกไป (Diverts) 
 
 แม้ว่า BCG Matrix เป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย เนื่องจากง่ายต่อการใช้และมี
การแสดงให้เห็นเป็นปริมาณที่ชัดเจน แต่ BCG Matrix ก็มีข้อจ ากัด ดังต่อไปนี ้

1) การใช้เกณฑ์อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมสูงหรือต่ า เพื่อแบ่งกลุ่มต าแหน่งหน่วยธุรกิจ
นั้นเป็นเกณฑ์ที่ง่ายเกินไป 

2) การที่หน่วยธุรกิจมีส่วนแบ่งตลาดสูงไม่จ าเป็นต้องมีก าไรสูงเสมอไป เนื่องจากมีบางธุรกิจที่มี
ส่วนแบ่งตลาดต่ าแต่เป็นธุรกิจที่สร้างก าไรได้เป็นอย่างดี 

3) อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาความน่าสนใจของ
อุตสาหกรรม 

4) เป็นการพิจารณาหน่วยธุรกิจหรือสายผลิตภัณฑ์โดยเทียบกับคู่แข่งที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงที่สุด
เท่าน้ัน ท าให้เพิกเฉยต่อการวิเคราะห์คู่แข่งอื่นท่ีมีขนาดเล็ก แต่มีศักยภาพในการเติบโตและการแข่งขันสูง 

5) ส่วนแบง่ตลาดเป็นเพียงปัจจัยหน่ึงในการพิจารณาสถานะทางการแข่งขันของหน่วยธุรกิจ 
 
 ส าหรับการด าเนินงานปรับแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ได้ก าหนดแบบฟอร์มตาราง TOWS 
Matrix และ BCG Matrix ดังตารางที่ 2 และภาพที่ 2 
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ตารางที่ 2  แบบฟอร์มตาราง SWOT Matrix เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์   
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปัจจัยแวดล้อมภายใน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจัยแวดล้อมภายนอก 

จุดแข็ง (S) 
1. ..........................................................                                        
2. .......................................................... 
3. .......................................................... 
4. ..........................................................                                                 
5. .......................................................... 
6. .......................................................... 
7. .......................................................... 

จุดอ่อน (W) 
1. ...........................................................                                                 
2. ........................................................... 
3. ........................................................... 
4. ...........................................................                                        
5. ........................................................... 
6. ........................................................... 
7. ........................................................... 

โอกาส (O) 
1. ....................................................... 

2. ....................................................... 

3. ....................................................... 

4. ....................................................... 

5. ....................................................... 

6. ....................................................... 

7. ....................................................... 

8. ....................................................... 

9. ....................................................... 

10. ..................................................... 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก / ผนึกก าลัง (SO) 
กลยุทธ์ “ผนึกพลัง” ที่เน้นการใช้จุดแข็ง 
เพ่ือเปิดโอกาสใหม่การแข่งขันขององค์กร 

=  รุก  = Maxi-Maxi Strategy 
Venture/Practive/Prospector (จอมทัพ) 

.................................................................                                                

.............................................................. ... 

................................................................. 

.................................................................                                          

................................................................. 

............................Star......................... 

ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา (WO) 
กลยุทธ์ “ทดแทน” แก้ไขจุดอ่อน 
เพ่ือใช้โอกาสที่มีอยู่ขององค์กร 

= พัฒนาองค์การ =  
Mini-Maxi Strategy 

Reactive/Analyzer (ศิราณี) 
.................................................................                                                
.................................................................  
................................................................. 
.................................................................                                          
................................................................. 
........................Question mark............. 

ภาวะคุกคาม (T) 
1. ....................................................... 

2. ....................................................... 

3. ....................................................... 

4. ....................................................... 

5. ....................................................... 

6. ....................................................... 

7. ....................................................... 

8. ....................................................... 

9. ....................................................... 

10. ..................................................... 
 

ยุทธศาสตร์เชิงรับ / โอบล้อม (ST) 
กลยุทธ์ “โอบล้อม”อาศัยจุดแข็งต้านและตรึง 
ภาวะคุกคามที่มีต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร 

= ป้องกันตัว / แตกตัว 
= Maxi-Mini Strategy  

Tnteractive/Reactor (ฤาษี) 
.................... .............................................                                                
................................................................. 
................................................................. 
..........................................Cash  cow....                                          
.................................. 

ยุทธศาสตร์เชิงพลิกแพลง (WT) 
กลยุทธ์ “บรรเทา” หาทางผ่านพ้นจุดอ่อน 

และเล่ียงภาวะคุกคามที่ปิดบัง
วัตถุประสงค์องค์กร = ประคองตัว / ถอย 

= Mini-Mini Strategy 
Inactve/Change Scenario/Defender 

(หมาจนตรอก)                                             
.................................................................  
................................................................. 
................................................                                       
...................... Dog........................... .. 

 
 

 

 

 
 
 
 

SO WO 

WT

T 
ST 

?
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  ต่ า ความโดดเด่น,ความเชี่ยวชาญ,ความแข็งแกร่ง 
ภาพที่ 2  BCG Matrix 

 
 5. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issues) หมายถึง ประเด็นหลักในการพัฒนาหรือประเด็น
หลักที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
  ประเด็นความท้าทายในการก าหนดยุทธศาสตร์ มีดังนี้ 
  5.1 การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issues) 
   5.1.1  สิ่งที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
   5.1.2  ไม่ใช่เป็นการท างานประจ ามากกว่างานตามกลยุทธ์ 
  5.2 การก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Goals) 
   5.2.1  ควรจะเป็น “สิ่งที่ต้องการบรรลุส าหรับแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์” 
   5.2.2  อย่ามองเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเป็นหลัก ไม่ครบถ้วนทุกมิติ ท าให้ขาดการ
ขับเคลื่อน (Drivers) ที่แท้จริง 
   5.2.3 ต้องสามารถสื่อสาร อธิบายสิ่งที่องค์กรต้องการบรรลุให้บุคลากรทั่วทั้ง
หน่วยงานสามารถเห็นภาพและเข้าใจในยุทธศาสตร์ 
 
  แนวทางการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
   การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด าเนินการเม่ือวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ และใช้ในการ
ก าหนดทิศทางองค์กรและวิเคราะห์ยุทธศาสตรใ์หม่ โดยพิจารณาจากสภาพปัจจุบัน ดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
 6.  แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) คือ แผนภาพที่แสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์ขององค์กร
ในรูปแบบของความสัมพันธ์ในเชิงเหตุ-เชิงผล (Cause and Effect Relationship) กล่าวคือ เป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ (Outcome) ที่องค์กรปรารถนา ในมุมมอง 4 มิติตามแนวคิดของ Balanced 
Scorecard ได้แก่ 
  1.  การเงิน (Financial perspective) 
  2.  ลูกค้า (Customer perspective) 
  3.  กระบวนการภายใน (Internal perspective) 
  4.  การเรียนรู้และพัฒนาองค์กร (Learning and Growth perspective) 
 

 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีดังนี ้
1. เพื่อพรรณนาให้เห็นภาพยุทธศาสตร์ของคณะฯ 
2. รวบรวมวัตถุประสงค์ของคณะฯ ตามมิติต่างๆ ในการก าหนดยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นการก าหนด

แบบเชิงเหตุ – เชิงผล น าไปสู่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการก าหนดเป้าหมายทั่วไปที่เป็น
แนวทางเดียวกัน 

3. เพื่อท าให้การปฏิบัติงานและการสนับสนุนของหน่วยสนับสนุนของคณะฯ เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับยุทธศาสตร์ 

 

 ส าหรับรายละเอียดในแต่ละมุมมองมีการก าหนดวัตถุประสงค์ ดัชนีวัดผลผลิต เป้าหมายและ
แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

1.  วัตถุประสงค์ (Objective) คือสิ่งที่องค์กรมุ่งหวังหรือต้องการที่จะบรรลุผลในด้านต่างๆ 
ดังตัวอย่างตารางที่ 3 
 

Organization 
Direction 

Strategic 
How will we 

there? 

Where do we want to go? 

GAP 

Where are we now? 

Strategic 
Analysis 

Current State 
Of the Organization 
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ตารางที่ 3  มุมมองและวัตถุประสงค์ของ 4 มิติ 
มุมมอง (Perspective) วัตถุประสงค์ (Objective) 
ด้านการเงิน มุ่งเน้นให้ทราบว่ายุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดข้ึนมาและการน ายุทธศาสตร์ไปใช้

ในทางปฏิบัติก่อให้เกิดผลดีต่อการด าเนินงานขององค์กรหรือไม่ โดยท่ัวไป
ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ส าคัญ 2 ประการ คือ 

 การเพิ่มขึ้นของรายได้ (Revenue growth) 
 การลดลงของต้นทุน (Cost reduction) หรือ การเพิ่มขึ้นของผลิตภาพ 

(Productivity improvement)  
ด้านลูกค้า ประกอบด้วยวัตถุประสงค์หลักที่ส าคัญ 5 ประการ คือ 

 ส่วนแบ่งตลาด (Market share) 
 การรักษาลูกค้าเดิม (Customer retention) 
 การแสวงหาลูกค้าใหม่ (Customer acquisition) 
 ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer satisfaction) 
 ก าไรต่อลูกค้า (Customer profitability) 

ด้านกระบวนการภายใน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กระบวนการภายในที่ส าคัญๆ สามารถน าเสนอคุณค่าที่
ลูกค้าต้องการและช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้มุมมองด้านการเงิน ทั้งนี้ได้
น าแนวคิดเกี่ยวกับห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value chain) ของ Michael E. Porter 
มาใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการภายในองค์กร ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม
หลักและกิจกรรมรอง 
กิจกรรมหลัก 

 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการได้รับ การขนส่ง การจัดเก็บ และการ
แจกจ่ายวัตถุดิบ (In-bound logistics) 

  กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนหรือแปรรูปวัตถุดิบต่างๆ ออกมาเป็น
สินค้า (Operations) 

 กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดเก็บ รวบรวม จัดจ าหน่ายสินค้า และบริการท่ี
ผลิตแล้วไปยังผู้บริโภค (Out-bound logistics) 

 กิจกรรมที่เกี่ยวกับการชักจูงให้ซื้อสินค้าและบริการ (Marketing and 
sales) 

 กิจกรรมที่ครอบคลุมถึงการให้บริการเพื่อเพิ่มคุณค่าหรือบ ารุงรักษา
สินค้า รวมทั้งการบริการหลังการขยาย (Customer service) 
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มุมมอง (Perspective) วัตถุประสงค์ (Objective) 
ด้านกระบวนการภายใน 
(ต่อ) 

กิจกรรมรอง 
 กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดหาหรือจัดซื้อ (Procurement) 
 กิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยในการเพิ่มคุณค่าแก่สินค้าหรือกระบวนการ 

(Technology development) 
 กิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human resource 

management) 
 กิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการท่ัวไปในองค์กร การวางแผน  

การบัญช ีและการเงิน เป็นต้น (Firm infrastructure) 
ด้านการเรียนรู้และการ
พัฒนา 

ภายใต้มุมมองด้านน้ี องค์การจะต้องพิจารณาว่าในการบรรลุวัตถุประสงค์ด้าน
การเงิน ลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน องค์การจะต้องมีการเรียนรู้ พัฒนาและ
เตรียมตัวอย่างไร ดังนั้นวัตถุประสงค์ในด้านน้ี ได้แก่ 

 ด้านทรัพยากรบุคคล 
o ทักษะความสามารถของพนักงาน 
o ทัศนคติและความพึงพอใจของพนักงาน 
o อัตราการเข้าออกของพนักงาน (Turnover) 

 วัฒนธรรมและระบบจูงใจที่เอื้ออ านวยในการท างานของพนักงาน 
 การมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 ทั้งน้ี วัตถุประสงค์ของมุมมองต่างๆ จะต้องมีความสัมพันธ์กันในเชิงเหตุและผล โดยวัตถุประสงค์
ในมุมมองการเรียนรู้ และการพัฒนาสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในมุมมองกระบวนการภายใน วัตถุประสงค์ใน
มุมมองกระบวนการภายในสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในมุมมองลูกค้า วัตถุประสงค์ในมุมมองลูกค้าสัมพันธ์กับ
วัตถุประสงค์ในมุมมองด้านการเงิน ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันเหล่านี้เป็นจุดส าคัญของลิขิตสมดุลในอันที่
จะบรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์กร ดังภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4  ความสัมพันธ์ของ 4 มุมมองตาม Balanced ScoreCard (BSC) 

 
2.  ดัชนีวัดผลงานหลัก (Measures หรือ Key Performance Indicators : KPIs)    

ได้แก่ ดัชนีวัดของวัตถุประสงค์แต่ละด้าน ซึ่งตัวชี้วัดเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดว่าองค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ในแต่ละด้านหรือไม่ 

 KPIs หมายถึง เครื่องมือ หรือดัชนีที่ใช้วัดความก้าวหน้าในการบรรลุแต่ละเป้าประสงค์ 
ซึ่งจะต้องสามารถวัดและก าหนดเป้าหมายความส าเร็จได้ ทุกเป้าประสงค์ต้องมีตัวชี้วัดเพื่อให้เห็นความ -
ส าเร็จเป็นรูปธรรม แต่ละเป้าประสงค์ไม่ควรมีตัวชี้วัดมากเกินกว่า 3 ตัว ควรสะท้อนผลการด าเนินงานในแต่
ละเป้าประสงค์ให้มากที่สุด 

 
 ค่าของ KPIs แสดงเป็นตัวเลขในลักษณะของ 

 ร้อยละ (Percentage) 
 สัดส่วน (Proportion) 
 อัตรา (Rate) 
 อัตราส่วน (Ratio) 
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 จ านวน (Number) 
 ค่าเฉลี่ย (Average or Mean) 

 
  การประเมินคุณภาพของ KPIs 

 ข้อมูลน าไปใช้ประโยชน์ได้ (Data availability) 
 ข้อมูลเหมาะสม (Data accuracy) 
 ข้อมูลน ามาใช้ทันเวลา (Timely) 
 ต้นทุนการเก็บรวบรวมข้อมูล (Cost of data collection) 
 ความชัดเจน (Clarity of KPI) 
 ความเที่ยงตรง (Validity of KPI) 
 การเปรียบเทียบ (Comparability of KPI) 
 ความสัมพันธภาพกับตัวอื่น (Relationship with other KPI) 

 
ตัวชี้วัด 

ปริมาณ :  ระบุจ านวน/หน่วยนับ เช่น จ านวน ร้อยละ 
คุณภาพ :  ระดับความส าเร็จ 
เวลา :  เช่น ความเร็ว 
คุ้มค่า :  เงินที่ใช้ไปกับผลที่ได้ออกมามากกว่าเป้าหมาย เช่น ร้อยละที่ประหยัด... เป็นต้น 
ลูกค้าพอใจ :  มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 

 
คุณลักษณะส าคัญของดัชนีวัดผลงานหลัก 
คุณลักษณะส าคัญของดัชนีวัดผลงานหลัก มีดังนี้ 
1.  มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์กร 
2.  ควรแสดงถึงสิ่งที่มีความส าคัญต่อองค์กรเท่านั้น โดยดัชนีวัดที่มีความส าคัญแบ่งออกเป็น 

2 ประเภท ได้แก่ 
  2.1 ประเภทที่แสดงถึงผลการด าเนินงานที่ส าคัญขององค์กรหรือที่ เรียกว่า 
Performance Indicators 

 2.2 ดัชนีวัดที่ใช้วัดกิจกรรมหรืองานที่มีความส าคัญแต่อาจไม่ค่อยผิดพลาด แต่ถ้ามี
ความผิดพลาดเมื่อใด จะก่อให้เกิดปัญหาใหญ่หลวงต่อองค์กร ดัชนีวัดนี้เรียกว่า Danger indicators 

 ตัวอย่างเช่น ในการขับรถยนต์ ความเร็ว อัตราเร่ง อัตราการใช้น้ ามัน เป็น 
Performance indicators ในขณะที่มาตรวัดความร้อนของเครื่องยนต์ ไฟสัญญาณเตือนน้ ามันเครื่องเป็น 
Danger indicators 
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3. ดัชนีวัดผลด้านการเงินและด้านอื่นๆ (การเรียนรู้และการพัฒนา กระบวนการภายใน และ

ลูกค้า) เพราะดัชนีวัดผลด้านการเงินบ่งบอกถึงผลการด าเนินงานในอดีตหรือเหตุการณ์ที่ผ่านพ้นมาแล้ว 
องค์กรต้องมีดัชนีวัดอื่นที่ช่วยชี้ให้เห็นถึงผลการด าเนินงานในอนาคต แม้ว่าสิ่งที่องค์กรต้องการวัดหรือ
ประเมินมีเป็นจ านวนมาก แต่องค์การจะต้องคัดเลือกเฉพาะดัชนีวัดที่ส าคัญๆ ทั้งหมดควรมีประมาณ 20 – 
25 ตัวเท่าน้ัน และร้อยละ 80 ควรเป็นดัชนีวัดด้านอื่นท่ีมิใช่ด้านการเงิน 

4.  ดัชนีวัดที่เป็นเหตุชี้น า (Leading indicators) และดัชนีวัดที่เป็นผล (Lagging indicators) 
โดยแต่ละดัชนีมีรายละเอียด ดังนี้ 

 4.1 ดัชนีวัดที่เป็นเหตุ (Leading indicators) เป็นดัชนีวัดตัวชี้น าที่ท าให้เกิดผลจาก
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

 4.2 ดัชนีวัดที่ เป็นผล (Lagging indicators) เป็นดัชนีวัดผลลัพธ์ที่ เกิดจาก
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด ซึ่งเป็นเพียงการบอกให้รู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต 

 ตัวอย่างเช่น 
 วัตถุประสงค์ : เพิ่มความพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ฝึกอบรม 
 ดัชนีวัดที่เป็นเหตุ : ทัศนคติที่ดีต่อศูนย์ฝึกอบรม 
 ดัชนีวัดที่เป็นผล : ลูกค้าเดิมมาใช้บริการท่ีศูนย์ฯ สม่ าเสมอ 
5.  ดัชนีวัดที่สร้างขึ้นจะต้องมีบุคคลหรือหน่วยงานรับผิดชอบทุกตัวชี้วัด 
6.  ดัชนีวัดที่สร้างขึ้นมา ควรเป็นดัชนีวัดที่องค์กรสามารถควบคุมได้อย่างน้อยร้อยละ 80 

ทั้งน้ี เนื่องจากถ้าภายในองค์การประกอบด้วยดัชนีท่ีไม่สามารถควบคุมได้มากเกินไป จะท าให้ดัชนีวัดนั้นไม่
สามารถแสดงถึงความสามารถในการด าเนินงานที่แท้จริงขององค์กร 

7.  สามารถวัดได้ และสามารถหาข้อมูลสนับสนุนในการวัดหรือประเมินได้ 
8.  มีความชัดเจน (Validity of KPI) และเป็นที่เข้าใจของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
9.  สะท้อนให้เห็นถึงผลการด าเนินงานที่แท้จริง (Validity of KPI) หรือแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่

ต้องการวัดหรือประเมิน 
10.  สามารถน าไปเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่น หรือผลการ

ด าเนินงานในอดีต (Comparability of KPI) 
11.  ดัชนีวัดนั้นมีความสัมพันธ์กับดัชนีวัดอื่นในเชิงเหตุและผล (Relationships with other 

KPIs) 
12.  ช่วยให้ผู้บริหารและพนักงานสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ดีว่า การ

ด าเนินงานของตนเองของหน่วยงาน และองค์กรเป็นอย่างไร 
13.  จะต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์กร 
 
การแปลงดัชนีวัดผลงานหลักระดับองค์กรสู่ผู้บริหารระดับต่างๆ 
การแปลงดัชนีวัดผลงานหลักจากระดับองค์กรเป็นระดับผู้บริหารหรือพนักงาน จะท าให้ดัชนี

วัดในการด าเนินงานของผู้บริหารทุกระดับและหน่วยงานทุกหน่วยมีความสอดคล้องกับองค์กร (Alignment) 
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ในการแปลงดัชนีวัดนั้น ผู้บริหารระดับสูงจะพิจารณาว่าดัชนีวัดขององค์กรตัวไหนบ้างที่

ตนเองจะต้องรับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงดัชนีวัดที่เป็นเหตุน าไปสู่ดัชนีตัวอื่นๆ เมื่อสามารถก าหนดดัชนีวัดของตน
ได้แล้ว จึงแปลงลงไปสู่ผู้บริหารระดับรองๆ ลงไป 

การแปลงดัชนีวัดจากผู้บริหารระดับสูงลงมายังพนักงานระดับล่าง สามารถด าเนินการได้
หลายวิธี ได้แก่ 

1.  วิธี Top-down Approach โดยผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ก าหนดดัชนีวัดของผู้ใต้บังคับ- 
บัญชาว่าประกอบด้วยตัวไหนบ้าง วิธีนี้ใช้ในกรณีที่ผู้บริหารมีความรู้หรือมีข้อมูลที่ดีเกี่ยวกับงานที่ผู้ใต้ 
บังคับบัญชาด าเนินการ 

2.  ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันก าหนดดัชนีวัดของพนักงานแต่ละคน โดยจะต้องสอดคล้อง
และเกื้อกูลต่อดัชนีวัดของผู้บริหาร 

 
และการน า Balanced ScoreCard (BSC) มาใช้เพื่อช่วยในการพิจารณาการวัดได้ครบถ้วน

ทุกมุมมองเพิ่มขึ้น และเชื่อมโยงน าสู่แผนงาน/โครงการ แสดงดังภาพที่ 5 
 

 
 

ภาพที่ 5  ความเชื่อมโยงในการจัดท า Balanced ScoreCard (BSC) และแผนงาน โครงการ และตัวชี้วัด 

 
3.  เป้าหมาย (Target) ได้แก่ เป้าหมายหรือตัวเลขที่องค์การต้องการจะบรรลุของดัชนีวัด

แต่ละโครงการ 
4.  แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม (Initiatives) เป็นสิ่งที่องค์กรจะจัดท าเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายที่ก าหนดขึ้น โดยในขั้นตอนนี้ยังมิใช่แผนปฏิบัติการ เป็นเพียงแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
เบื้องต้นท่ีต้องท าเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีต้องการ 

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติเม่ือมีการก าหนดเป้าหมายที่ต้องการวัด หรือประเมินจะต้อง      
มีฐานข้อมูลปัจจุบัน (Baseline Data) ประกอบ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด ทั้งนี้    
เป้าหมายต้องสูงกว่าหรือดีกว่าข้อมูลปัจจุบัน 

Balanced Score Card (BSC)  
ZBSC)Logic 

Vision, Mission 

Core Values, Goals 

STRATEGY 

Objectives 

Action Plan 

Tactic Plan 

Targets Group 

Measurement, Indicators 
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สรุป  จากขั้นตอนการวิเคราะห์ SWOT Analysis แล้วน าไปสู่การเชื่อมโยงขั้นตอน

ด าเนินการ ดังภาพที่ 6 
 

  
 
 
 
 

ภาพที่ 6 การเชื่อมโยงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

ประเด็นหลักของวิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์ 

แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์   เป้าประสงค์        Strategic Map 

แต่ละเป้าประสงค์                              ตัวชี้วัด 

แต่ละตัวชี้วัด                              แนวทางการพัฒนา 
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บทที่  3บทที่  3  

วิธีด าเนินการวิธีด าเนินการ  
 

 ในบทนี้ผู้วิเคราะห์น าเสนอแนวทางการด าเนินงานของคณะฯ ในการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร ์ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรข์ององค์กรกับแผนยุทธศาสตร์ในระดับท่ีสูงกว่า  
 

ในการนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะ
เตรียมการ ระยะด าเนินการ และสรุปผลจัดท าแผนฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1.  ระยะเตรียมการ  
 ฝ่ายแผนพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดท าโครงการจัดประชุมแนวทางการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และท าหนังสือเวียนขอความร่วมมือจากภาควิชา/สถานฯ เพื่อให้ทราบแนวปฏิบัติว่าใน
ปีงบประมาณ 2552 คณะฯ ก าหนดทบทวนปรับแผนยุทธศาสตร์ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
เมื่อวันท่ี 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2552 ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อ.เมือง จ.นครสวรรค์  
 

2.  ระยะด าเนินการ  
2.1 คณะฯ แต่งตั้งกรรมการวางแผนและพัฒนา โดยงานนโยบายและแผนขอความร่วมมือจาก

ภาควิชาต่างๆ ให้ส่งผู้แทนร่วมเป็นกรรมการเพื่อท าหน้าที่วิเคราะห์แผนฯ 
2.2 งานนโยบายและแผนจัดส่งแบบสอบถามแก่ผู้บริหารและบุคลากรคณะฯ เพื่อประเมิน

สถานภาพองค์กร และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนฯ พร้อมวิเคราะห์ผลเพื่อน าไปประกอบการจัดท า
แผนฯ 

2.3 จัดเตรียมเอกสารประกอบการบรรยายและการวิเคราะห์ทบทวนแผนฯ ในวันประชุม โดย
ประกอบด้วยเอกสารประกอบการบรรยายการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ เอกสารนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ระดับชาติ ระดับกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล และผลการประเมินคุณภาพตนเอง จากผลการเยี่ยมส ารวจของผู้ประเมินภายนอก ทั้งนี้ 
ผู้ร่วมประชุมจะต้องใช้ประกอบการก าหนดประเด็นปัจจัยในการวิเคราะห์ SWOT และการก าหนดแนว
ทางการให้คะแนนในการวิเคราะห์ SWOT Analysis 

2.4 คณะฯ จัดการประชุม ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยที่ปรึกษาคณะฯ ผู้บริหารคณะฯ หัวหน้า
ภาควิชาต่างๆ และบุคลากรสายสนับสนุนที่มีส่วนได้เสียในการด าเนินงานในองค์กรเข้าร่วมประชุม การ
ประชุมมีการบรรยายให้ความรู้วิธีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์จ าแนกตามหัวข้อเรื่อง เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ 
SWOT การทบทวนวิสั ยทัศน์  พันธกิ จ  โดยพิ จารณาให้ สอดคล้ อ งกับยุทธศาสตร์ ร ะดั บชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยมหิดลตั้งเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัย 1 ใน 100 อันดับโลก ซึ่ง
มหาวิทยาลัยปรับทบทวนแผนยุทธศาสตร์ใหม่เรียบร้อยแล้ว 

2.5 การวิเคราะห์ SWOT Analysis ได้มีการจัดแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม พิจารณาประเด็นที่เป็น
ปัจจัยส าคัญในการก าหนดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคามในเรื่องการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ การบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการวิเคราะห์ความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตของประชาคมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ใช้เวลาประมาณ 1 -2 ชั่วโมง และก าหนดน้ าหนัก
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คะแนน ต่อจากนั้นผู้วิเคราะห์ชี้แจงแนวทางการให้คะแนนในแต่ละประเด็นและการคิดคะแนน ทั้งนี้  ผู้ร่วม
ประชุมพิจารณาการประเมินสภาพแวดล้อม จุดอ่อน/ภาวะคุกคามหลัก และสถานการณ์ของคณะฯ โดย
พิจารณาจากผลการประเมินแบบสอบถามของผู้ประเมินภายนอก และข้อมูลจุดแข็ง/โอกาสพัฒนาหลักที่
วิทยากรน าเสนอเพื่อก าหนดคะแนน  

2.6 ผู้ร่วมประชุมพิจารณาให้น้ าหนักจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของแต่ละ
ประเด็น และประเมินว่าเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน ภาวะคุกคามหลัก หรือโอกาส เกณฑ์การให้คะแนนประเมิน     
1 - 5 น าเสนอเพื่อสรุปความเห็นร่วมกันในที่ประชุมใหญ่ เพื่อการยอมรับและทราบข้อมูลโดยทั่วกัน และ
สรุปคะแนนรวม พบว่าจุดแข็งภาพรวมคะแนนถ่วงน้ าหนัก = 8.22 จุดอ่อนภาพรวมคะแนนถ่วงน้ าหนัก = 
1.985 SW = 2.59 โอกาสภาพรวมคะแนนถ่วงน้ าหนัก = 7.98 ภาวะคุกคามภาพรวมคะแนนถ่วงน้ าหนัก = 
1.71 OT = 2.47 

2.7 งานนโยบายฯ น าผลการประชุมสรุปจัดท าร่างทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ การประเมิน 
SWOT โดยสรุปคะแนนในแต่ละประเด็น ได้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม อย่างละ 7 ประเด็น และ
ให้คะแนนพร้อมทั้งน ามาวิเคราะห์เพื่อประเมินต าแหน่งองค์กร โดยคะแนนในส่วนจุดแข็ง เท่ากับ 41.32 
จุดอ่อน 9.98 โอกาส 40.11 และภัยคุกคาม 8.60 เม่ือน ามาวิเคราะห์โดยวิธี BCG ได้ต าแหน่ง STAR       
และต่อจากนั้นน าผลมาวิเคราะห์เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์โดยวิธี TOWS MATRIC ได้ประเด็นยุทธศาสตร์    
4 ประเด็น 

รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ น าผลการวิเคราะห์เสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อทราบและน าผลไปประชุมก าหนดเป้าประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนงาน
และโครงการก าหนดเป็นแนวทางการพัฒนา โดยน าข้อมูลไปใช้ในการจัดสัมมนาบุคลากรทุกระดับของ
คณะฯ เพื่อจัดท ายุทธศาสตร์       ที่ จังหวัดชลบุรี ในวันที่  19-21 พฤษภาคม 2552 ผู้ เข้าประชุม
ประกอบด้วยคณะผู้บริหารคณะฯ หัวหน้าภาควิชาฯ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยมีแนวทาง
ด าเนินงาน ดังนี ้

1. การบรรยายเชิงวิชาการวิธีการก าหนดเป้าประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการ
พัฒนาฯ โดยวิทยากร รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาฯ 

2. แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม พิจารณาในด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การพิจารณา
ความก้าวหน้าในต าแหน่งวิชาการ แผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนคณะฯ และสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย
และคุณภาพชีวิต ผลสรุปได้ประเด็นยุทธศาสตร์ จ าแนกเป็น 4 ประเด็น คือ 

2.1 การสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิจัยและการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ 
2.2 พัฒนาวิชาการโดยใช้กลไกการตลาดผ่านเครือข่ายท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
2.3 พัฒนาการบริหารจัดการและบริการวิชาการสู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์ 
2.4 พัฒนาและบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3. ที่ประชุมพิจารณาก าหนดยุทธศาสตร์ โดยใช้แนวคิด Balanced ScoredCard ในด้าน
การเงิน การพัฒนากระบวนการภายใน ผู้รับบริการและการเรียนรู้และความก้าวหน้า สรุปผลจากที่ประชุมได้
ยุทธศาสตรท์ั้งหมด 12 ยุทธศาสตร์ จ าแนกเป็น 

มุมมองด้านการเรียนรู้และความก้าวหน้า 2  ยุทธศาสตร ์
มุมมองด้านกระบวนการภายใน  7  ยุทธศาสตร ์
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มุมมองด้านการเงิน   2  ยุทธศาสตร ์
มุมมองด้านผู้รับบริการ   1  ยุทธศาสตร ์

4. น าผลการวิเคราะห์สรุปเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ เพื่อพรรณนาให้เห็นภาพยุทธศาสตร์
โดยรวมของคณะฯ รวบรวมวัตถุประสงค์ของคณะฯ ตามมิติต่างๆ ก าหนดยุทธศาสตร์ให้เป็นเหตุผล  และ
น าไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ในการก าหนดเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาในทิศทางเดียวกันทุกระดับต่อไป 

5. ที่ประชุมพิจารณาก าหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทาง      
การพัฒนา และแผนปฏิบัติงาน 5 ปี โดยใช้แนวทางจากประเด็นยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ที่ก าหนดทั้ง       
4 มุมมองร่วมกัน 

6. บรรยายเชิงวิชาการวิธีการก าหนดเป้าประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการ
พัฒนาฯ ต่อจากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม และทุกกลิ่มต้องได้หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
การพิจารณาความก้าวหน้าในต าแหน่งวิชาการ แผนและยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนคณะฯ และสิ่งแวดล้อม 
ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต ผลสรุปได้ข้อสรุปจัดท าเป็นแผนคณะฯ ต่อไป 
 
 3.  ระยะสรุปผลผลการด าเนินงาน 
 ฝ่ายแผนพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดท าร่างการปรับแผนยุทธศาสตร์เสนอ
ต่อรองคณบดีฝ่ายแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อน าเสนอที่ประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ เพื่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณา และฝ่ายแผนพัฒนาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ น าไปปรับปรุงสรุปเป็นแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาของคณะฯ และแจ้งภาควิชาฯ 
เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
 
 กล่าวโดยสรุป กระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ เพื่อก าหนดทิศทาง เป้าหมายในการท าแผน
ยุทธศาสตร์ทุกพันธกิจที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัยและชาติ โดยเปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม ในการเข้าร่วมประชุมและระดมความคิดเห็นในการประชุมจัดท าแผนฯ โดย    
ผู้ร่วมด าเนินการประกอบด้วย  ทีมผู้บริหารคณะฯ หัวหน้าภาควิชาฯ กรรมการผู้แทนของภาคฯ และ
บุคลากรสายสนับสนุนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการวิเคราะห์ใช้เอกสารข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่เป็นหลักฐาน
เชิงประจักษ์ในการบ่งชี้สถานภาพตามสภาพความเป็นจริงของคณะฯ ประกอบการพิจารณา และการ
ก าหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ได้น าแนวนโยบายยุทธศาสตร์ของชาติ และมหาวิทยาลัยมาประกอบการ
พิจารณา เพื่อให้ยุทธศาสตร์มี    ความสอดคล้องในทุกระดับ และน าไปถ่ายทอดสู่ระดับปฏิบัติโดยผ่าน
กลไกการขับเคลื่อนท่ีภาควิชาฯ ในการจัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมให้บรรลุภารกิจและประเมินผล
ผ่านตัวชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนดต่อไป 
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บทที่  บทที่  44  

ผลการด าเนินผลการด าเนินงานงาน  
 
 จากการวางแผนในการด าเนินงานปรับแผนยุทธศาสตร์ มีผลการด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  ผลการวิเคราะห์เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมจากปัจจัยภายในและภายนอกคณะ-
สาธารณสุขศาสตรใ์นภาพรวม 
 ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์จากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ส่วนที่ 3  สรุปผลการทบทวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด 
 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมจากปัจจัยภายใน – ภายนอกคณะ-
สาธารณสุขศาสตรใ์นภาพรวม 
 จากการส่งแบบสอบถามแก่บุคลากรของคณะฯ จ านวน 150 ชุด ได้รับกลับคืน 95 ชุด (ร้อยละ 
63.33) เพื่อประเมินสถานการณ์ภายนอกและภายในองค์กร ผลการวิเคราะห์พบว่า คณะฯ มีจุดแข็งในเรื่อง
บุคลากร สถานที่ตั้ง และการมีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งรูปแบบการฝึกอบรม ส่วน
จุดอ่อน พบว่ามีการประเมินในด้านวัฒนธรรมองค์กร ได้แก่ การขาดการวางแผน การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
งานวิจัยท่ีตีพิมพ์ การสื่อสาร และภาวะผู้น า (ตารางที่ 4) 
 
ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถามคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

จุดแข็งหลัก จุดอ่อนหลัก 
สิ่งที่ท าให้คณะฯ เป็นที่ยอมรับ 

(เป็นแห่งเดียวที่เชี่ยวชาญเปน็พิเศษในบรรดาคณะสาธารณสุขศาสตร์ในประเทศไทย 
• ความเชี่ยวชาญและคุณภาพของบุคลากรทุกคนในคณะฯ • ภาวะผู้น า (วฒันธรรมการบรหิาร การก าหนดทิศทาง การ

สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากร ความมั่นใจว่าภารกจิต่างๆ 
ท าเสร็จ เป็นต้น) 

• ความสามารถในการหาแหล่งทุนจากภายนอก • วัฒนธรรมองค์กร (ทัศนคติการท างาน ค่านิยม ความเชื่อ 
การอยู่ภายใต้บรรทัดฐาน) 

• ธรรมาภิบาล (กรอบการท างานตามกฎหมาย กระบวนการ 
ตัดสินใจ วธิีการก าหนดทิศทางการท างาน เป็นต้น) 

• กลไกการวางแผน (การระบุความต้องการ การมองหาทาง
เลือก การก าหนดวัตถุประสงค์ ฯลฯ) 

 • การติดตาม ควบคุม ก ากบั และประเมินผล (การสร้าง
ข้อมูล การติดตามความก้าวหนา้ การตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ท าใหบ้รรลุผล) 

 • ระบบการให้สินน้ าใจและรางวลั 
 • การจัดการความก้าวหน้าในอาชีพการงาน 
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จุดแข็งหลัก จุดอ่อนหลัก 

เอกลักษณ์ของคณะฯ (รู้ว่าเราเป็นใคร และมีดอีะไรบา้ง) 
• เป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์ทีต่ั้งขึ้นเป็นแห่งแรกของ
ประเทศไทย 

• การก าหนดตวัชีว้ัดหรือผลสัมฤทธิใ์นแต่ละมาตรฐาน 

• บุคลากรที่มคีวามเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ • การประชาสัมพันธ์เชงิรุก 
• การบริการวชิาการที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อสังคม
และคืนสู่สังคม 

• การบริหารจัดการระบบกลุ่มภารกิจ (Cluster) 

• เครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ • บูรณาการทรัพยากร 
• การฝึกปฏิบตัิงานจากสถานทีจ่ริง • ผลงานตีพมิพ์วจิัย 
 • ใหค้วามส าคัญในการส่ือสารและสร้างความเข้าใจ 

 
 ในด้านปัจจัยภายนอก คณะฯ มีโอกาสและภาวะคุกคามในด้านต่างๆ และด้านโอกาสพัฒนาพบว่า
ได้รับการสนับสนุนจากประเทศเพื่อนบ้าน องค์กรภาครัฐ ได้แก่ อบต. ได้รับการสนับสนุนงานสาธารณสุข 
รวมท้ังการมีชื่อเสียงของคณะฯ เป็นท่ีรู้จัก 
 ภาวะคุกคามพบว่า ปัจจัยส าคัญได้แก่ การมคีู่แข่ง การเปิดกว้างของตลาดในประเทศเพื่อนบ้าน 
มาตรฐานงานและนโยบายของชาติ (ตารางที่ 5) 
 
ตารางที่ 5 สรุปภาวะคุกคามและโอกาสพัฒนาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ตามการรับรู้ของบุคลากร 

โอกาสพฒันา ภาวะคุกคาม 
• ความต้องการของผู้น ากระทรวงสาธารณสุข • ระบบประกันคุณภาพ 
• ความมั่นใจในคณะฯ ของผู้ใหทุ้นสนับสนุน • ตลาดอินโดจีนเปิดกว้าง 
• ความต้องการการบริการวิชาการที่คณะฯ น าเสนอ • การแขง่กับมหาวทิยาลัยอื่นทีท่ าวิจยัคล้ายกัน 
• การสนับสนุนจากประเทศเพื่อนบ้าน • มาตรฐานนานาชาต ิ
• อบต.รับงานสาธารณสุข • นโยบายของนานาชาต ิ
• การสนับสนุนจากสมาชิกเครือข่ายคณะสาธารณสุขศาสตร์ • การแขง่กับมหาวทิยาลัยอื่นทีส่อนคล้ายกัน 
• ความจริงจังของคณะฯ ในการใช้ electronic technology 
ช่วยท างาน 

• ส่วนที่เป็นจุดอ่อนของคณะฯ ยงัไมม่ีการประกาศอย่างเป็น
ทางการและน าไปแก้ไข 

• เครือข่าย South East Asia • นวัตกรรมใหมท่างการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
• e-learning • มหาวิทยาลัยในก ากบัของรัฐ 
• การสนับสนุนเงินทุนจากนานาชาต ิ • การแขง่ขันกับมหาวิทยาลัยอืน่ที่สอนคล้ายกัน 
• ระบบการประเมินผลของมหาวิทยาลัย  
• เทคโนโลยีทันสมยั  
• นานาชาตติ้องการความเชีย่วชาญการพฒันาชมุชนแบบ
บูรณาการ 

 

• นานาชาตติ้องการความเชีย่วชาญการส่งเสริมสุขภาพ  
• ความพึงพอใจในการบริการของหน่วยงานต่างๆ  
• ชื่อเสียงของคณะฯ  
• ร่วมมือกับสถาบันอ่ืนเพื่อการท างานของคณะ  
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 จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis กลุ่มได้ทบทวนและสรุปประเด็นสิ่งที่ดีและสิ่งที่ต้องปรับปรุง 
โดยสิ่งที่ดีในด้านพันธกิจพบว่า มีการก าหนดความหมายและระบุความส าคัญอย่างเฉพาะเจาะจง วิสัยทัศน์
สื่อถึงอนาคต ส่วนแผนงานได้มาจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และมีการเปลี่ยนแปลงเม่ือความ
ต้องการของผู้รับบริการเปลี่ยนไป 
 
 ส าหรับสิ่งที่ต้องท าใหม่ ในด้านพันธกิจพบว่า คณะกรรมการบริหารคณะฯ และบุคลากรควร
ด าเนินการทบทวนพันธกิจเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไป 
 ในด้านแผนงานควรมีการสนองตอบวิสัยทัศน์ พันธกิจและทักษะของคณะฯ แผนงาน 
 ในส่วนผลลัพธ์ พบว่า ด้านบุคลากรควรมีการเสริมสร้างทักษะ โดยวิเคราะห์ความต้องการในการ
อบรม และก าหนดสิ่งที่ต้องปรับปรุงให้ชัดเจน (ตารางที่ 6) 
 
ตารางที่ 6  สรุปการวิเคราะห์สิ่งที่คณะฯ มีอยู่ 

ใช้ได้ดีอยู่แล้ว ต้องท าใหม ่
พันธกิจที่รองรับวิสยัทัศน์ (สิ่งที่ผูกมัดวา่จะต้องกระท า) 

• พันธกจิที่ก าหนด มีความหมาย ระบุความส าคัญอย่าง
เฉพาะเจาะจง 

• คณะกรรมการบรหิารฯ และบคุลากรทบทวนพันธกิจที่
ก าหนดไว้เป็นระยะๆ และเปล่ียนแปลงเพื่อสะท้อนให้เห็น
การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนไป 

• วิสัยทัศนท์ี่ก าหนดนั้น ส่ือถึงทศิทางอนาคตของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ และผลงาน/ผลสัมฤทธิท์ี่พึงประสงค์ 

• คณะฯ มีการประเมินผลตนเองด้านสอดคล้องกับข้อ
เรียกร้องของชุมชนเป็นประจ า เพื่อเป็นปัจจยัน าเข้าในการ
ก าหนดพันธกจิและกิจกรรม ในอันที่จะได้ผลก าไรกลับคืน
มาสู่คณะฯ 

• คณะฯ เป็นที่ยอมรับของสถาบนัอ่ืน (ไม่ใชย่อมรับเพยีง 1 
หรือ 2 คนภายในคณะฯ เท่านั้น) 

• มีคณะฯ อื่นๆ ที่ก าลังท างานคล้ายกับคณะฯ ของเรา 

 • คณะฯ สามารถอธิบายความหมายได้ว่า “อะไรเป็นส่ิงที่
ส าคัญของคณะฯ รวมทั้งสามารถวัดผลลัพธ์ได้ชัดเจน” 

แผนงาน 
• แผนงานเกิดขึ้นมาจากปัจจัยน าเข้าที่เป็นปัจจุบันและอาจ
ได้มาจากนักศึกษา บุคลากร คณะกรรมการบริหาร ข้อมูล
จากการประเมินผล รวมทัง้การถอดบทเรียนของหน่วยอื่นๆ 

• แผนงานตอบสนองวิสัยทศัน์ พันธกิจ และทักษะความรู้
หลักของคณะฯ 

• แผนงานก าหนดวธิีการวัดความก้าวหน้าและผลลัพธ ์ • แผนงานตอบสนองแผนยทุธศาสตร์ที่ล าดับความส าคญั
แล้ว 

• แผนงานมีการเปล่ียนแปลงเมือ่ความต้องการของลูกค้า
หรือชมุชนเปล่ียนไป 

• แผนงานอยู่บนพื้นฐานความตอ้งการที่ก าหนดเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
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ใช้ได้ดีอยู่แล้ว ต้องท าใหม ่

ผลลัพธ์ (Outcome) และสิ่งทีค่้นพบมีการน าไปใช ้
• เป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนประจ าป ี • จ าแนกประเภทบุคลากรเพื่อก าหนดความต้องการ

ฝึกอบรมและเสริมทักษะ 
• เพื่อส่งเสริมแผนงาน • ก าหนดส่ิงที่ปรับปรุง 
 • เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร 
 • จ าแนกประเภทพันธมติรเพื่อการสร้างเสริมความร่วมมือ 
 • ส่ือสารผลงานให้กับผูท้ี่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 • เพื่อแสดงให้เห็นภาวะความรับผิดชอบต่อผลงานปจัจบุัน/

ต่อผู้สนับสนุนที่คาดหวังไว้กับคณะฯ 
การจัดการงบประมาณ และการท างาน 

 • สมาชิกทีมบรหิารคณะฯ รวมทัง้ผู้บริหารในระดับต่างๆ 
ได้รับการอบรมให้อ่าน แปลความหมาย และส่ิงที่เขียนไว้ใน
งบประมาณของคณะฯ  

 • บริหารสินทรัพย์เป็นระบบ 
 • แถลงกระแสเงินสด/งบประมาณต่อคณะกรรมการบริหาร

ทุกเดือน 
 • คณะฯ ใช้ระบบงบประมาณเป็นเคร่ืองมือในการบรหิาร 

ทีมงานและโครงสร้าง 
• คณะกรรมการบรหิารฯ คาดหวังว่าการติดต่อส่ือสารต้อง
ชัดเจนและเขยีนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

• คณะกรรมการบรหิารฯ และบคุลากรรู้บทบาทตนเอง
ชัดเจนและค าพรรณางานเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

• โครงสร้างคณะตอบสนองต่อความต้องการของคณะฯ • โครงสร้างบคุลากรมีการทบทวนต าแหนง่ทุกๆ 2 – 3 ป ี
การวางแผน 

• แผนยทุธศาสตรท์บทวนเป็นประจ าทุกปโีดยคณะ
กรรมการบริหารฯ และปรับเท่าที่จ าเป็น 

• แผนยทุธศาสตรใ์ช้ได ้

• แผนมีการจ าแนกตามการเปล่ียนแปลงของความต้องการ 
รวมทัง้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม 

• กระบวนการประเมินผลและตวัชี้วัดวัดความก้าวหน้าใน
การบรรลุผลตามเป้าหมายของคณะฯ ทุกๆ ยุทธศาสตร ์

• การวางแผนมีการจัดล าดับความส าคัญตามเป้าหมายของ
คณะฯ และก าหนดระยะเวลาการบรรลุผลส าเร็จ 

• การวางแผนมีการพฒันาวธิีการท างานให้บรรลุเป้าหมาย
ก าหนดประเด็นการแก้ไขปญัหาเฉพาะแต่ละเรื่องบนพื้นฐาน
ปัจจยัน าเข้าทีม่ีอยู่ และเข้าใจความหมายค าว่า “best 
practice” 

• การวางแผนมีการจ าแนกองคป์ระกอบหลัก ความคาดหวัง
การบริการ และวิธีการที่คณะฯ จะตอบสนองได ้
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ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์จากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

  ครั้งที่  1  ผลการการประชุมกลุ่มการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับแผนยุทธศาสตร์ปี 
2550-2554” วันท่ี 16-17 กุมภาพันธ์ 2552 ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 

  ผลการด าเนินงาน 
1. การก าหนดวิสัยทัศน์คณะฯ 

ที่ประชุมระบุวิสัยทัศน์คงเดิม ดังนั้น วิสัยทัศน์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้แก่ “สถาบันการ-
ศึกษาสาธารณสุขชั้นน าในภูมิภาคเอเชีย” 

 
2. ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis 

ในการวิเคราะห์ได้ก าหนดประเด็นต่างๆ ได้แก่ Management, Marketing, Operations, 
Quality management, Innovation Management, Human Resource Management, Finance ซึ่งมี
รายละเอียดสรุปคะแนนถ่วงน้ าหนัก พบว่า ในด้านจุดแข็งมีคะแนน 8.22 จุดอ่อนมีคะแนน 1.985 ส่วน
โอกาสได้คะแนน 7.98, ภาวะคุกคามได้คะแนน 1.71 (ตารางที่ 7 และตารางที่ 8) 

 
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis ในด้านจุดแข็ง – จุดอ่อนจากการประชุมกลุ่ม 

จุดแข็ง (S) น้ าหนัก 
(Weight) 

การประเมิน 
1 = จุดอ่อนหลัก 
2 = จุดอ่อนรอง 
3 = จุดแข็งรอง 
4 = จุดแข็งหลัก 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

(Weighted 
Score) 

คณะท าอะไรได้ดี 
คณะมีอะไรบ้างที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอื่น หรือ 

คณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดลไม่มี 
มีอะไรบ้างที่คณะอื่นๆ มองเห็นว่าเป็นจุดเด่นของคณะฯ 

Skill and Resources    
1.1 Management    
1 บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์มีความรู้ความสามารถและศักยภาพสูง 0.20 4 0.80 
2 มีนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพ 0.07 4 0.28 
3 มีทีมงานสายสนับสนุนที่เข้มแข็ง มีศักยภาพ ทุ่มเทให้องค์กร 0.05 4 0.20 
4 ผู้บริหารระดับสูงของคณะฯ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 0.06 3 0.18 
5 ก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดทุกองค์ประกอบครบถ้วน เหมาะสมทุกด้านและ

เป็นแนวทางน าไปสู่การบรรลุพันธกิจของคณะฯ 
0.05 3 0.15 

6 คณะสาธารณสุขศาสตร์มีระบบและกลไกในการสนับสนุนการวิจัยแบบครบ
วงจร 

0.05 3 0.15 

7 การบริหารแบบระบบกลุ่มภารกิจก่อให้เกิดการรวมพลัง 0.03 3 0.08 
8 ให้ความส าคัญต่อการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ สามารถสื่อสารไปยัง

บุคลากรทุกระดับ 
0.02 3 0.06 

9 ผู้น าให้ความเป็นกันเอง เข้าพบและรับฟังความคิดเห็น 0.01 4 0.04 
10 มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายผ่านช่องทางพันธมิตรทางการศึกษาและ 

Website ของคณะ 
0.01 3 0.03 

11 มีแนวคิดริเร่ิมนโยบายการบริหารแบบระบบกลุ่มภารกิจ 0.01 3 0.03 
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จุดแข็ง (S) น้ าหนัก 
(Weight) 

การประเมิน 
1 = จุดอ่อนหลัก 
2 = จุดอ่อนรอง 
3 = จุดแข็งรอง 
4 = จุดแข็งหลัก 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

(Weighted 
Score) 

คณะท าอะไรได้ดี 
คณะมีอะไรบ้างที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอื่น หรือ 

คณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดลไม่มี 
มีอะไรบ้างที่คณะอื่นๆ มองเห็นว่าเป็นจุดเด่นของคณะฯ 

1.2 Marketing (ต่อ)    
1 คณะฯ เป็นผู้น าด้านวิชาการสาธารณสุขในประเทศและเครือข่ายภูมิภาค 0.16 4 0.62 
2 หลักสูตรนานาชาติมีคุณภาพ โดยเฉพาะหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหา

บัณฑิต ที่เป็นที่ต้องการทางตลาด ดังจะเห็นได้จากมีนักศึกษาต่างชาติ
สนใจจ านวนมากจนต้องก าหนดจ านวนรับ 

0.06 4 0.25 

3 หลักสูตรนานาชาติมีคุณภาพ เป็นที่ต้องการทางตลาด 0.06 4 0.24 
4 มีเครือข่ายการท างานวิจัยในหลายระดับทั้งเครือข่ายชุมชน หน่วยงาน

ราชการ และสถาบันการศึกษาอื่นๆ รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือการวิจัย
ในระดับนานาชาติ 

0.08 3 0.24 

5 หลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถและพัฒนาหลักสูตรสอดคล้อง
กับความต้องการตลาดแรงงาน 

0.06 3 0.18 

6 มีหลักสูตรการอบรมระดับชาติและอบรมนานาชาติ สนองต่อความต้องการ/
เป็นการชี้น าของสังคม 

0.05 3 0.15 

7 ท าเลที่ตั้งอยู่การคมนาคมสะดวก 0.04 3 0.12 
8 มีเครือข่ายกับต่างประเทศ (SEAPHIEN, APACPH, WHO) 0.03 4 0.10 
9 หลักสูตรการเรียนการสอนหลากหลาย 0.03 3 0.09 
10 มีคณาจารย์ที่ไปช่วยเหลือสถาบันในต่างประเทศ ด้านหลักสูตรต่างๆ 0.03 3 0.08 
11 ศิษย์เก่ามีต าแหน่ง ชื่อเสียง มีการประสานงานกับเครือข่ายศิษย์เก่า 0.02 3 0.06 
12 Website ของคณะฯ มีข้อมูลให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่าย 0.02 3 0.06 
1.3 Operations    
1 คณะฯ เป็นผู้น าด้านวิชาการสาธารณสุขในประเทศและเครือข่ายภูมิภาค 0.09 4 0.36 
2 มีงานวิจัยด้านการสาธารณสุขที่สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชน

และการสาธารณสุขของประเทศได้ 
0.06 4 0.25 

3 มีเครือข่ายการท างานวิจัยในหลายระดับทั้งเครือข่ายชุมชน หน่วยงาน
ราชการและสถาบันการศึกษาอื่นๆ รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือการวิจัย
ในระดับนานาชาติ 

0.06 4 0.24 

4 มีงานวิจัยด้านการสาธารณสุขที่สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชน
และการสาธารณสุขของประเทศได้ 

0.05 3 0.15 

5 มีการน าความรู้จากหลักสูตรไปใช้ได้จริงและสามารถก าหนดนโยบาย
สาธารณสุขของประเทศไทยและในอีกหลายๆ ประเทศ 

0.05 3 0.15 

6 มีรูปแบบการบริการวิชาการที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
(OPHETS) 

0.05 3 0.15 

7 ส านักปฏิบัติการกลางมีความพร้อมด้านเคร่ืองมือและการให้บริการที่
สอดคล้องต่อความต้องการของสังคม 

0.05 3 0.15 

8 จัดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจากสถานที่จริง 0.05 3 0.15 
9 มีระบบการติดตามบัณฑิตที่หลายช่องทาง ทั้งทางจดหมายและ website 

 
 

0.03 3 0.08 
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จุดแข็ง (S) น้ าหนัก 

(Weight) 
การประเมิน 

1 = จุดอ่อนหลัก 
2 = จุดอ่อนรอง 
3 = จุดแข็งรอง 
4 = จุดแข็งหลัก 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

(Weighted 
Score) 

คณะท าอะไรได้ดี 
คณะมีอะไรบ้างที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอื่น หรือ 

คณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดลไม่มี 
มีอะไรบ้างที่คณะอื่นๆ มองเห็นว่าเป็นจุดเด่นของคณะฯ 

1.3 Operations (ต่อ)    
10 มีระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัย อาจารย์สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ 

ด้านการวิจัยได้ 
0.03 3 0.08 

11 มีคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด าเนินการโดยคณะฯ 
ซึ่งช่วยเก้ือหนุนและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยให้เป็นสากลตามข้อก าหนดใน
การตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารนานาชาติ 

0.03 3 0.08 

12 มีรูปแบบการบริการวิชาการที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 0.03 3 0.08 
13 มีความหลากหลายของหลักสูตรและเอื้อต่อนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงาน 0.03 3 0.08 
14 มีคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด าเนินการโดยคณะ 

ซึ่งจะช่วยเก้ือหนุนและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยให้เป็นสากลตามข้อก าหนด
ในการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารนานาชาติ 

0.02 3 0.06 

1.4 Quality Management    
1 OPHETS ได้รับการรับรองจากระบบ ISO 9002 0.01 4 0.02 
2 มีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาทุกระดับ 0.01 3 0.02 
3 ทุกภาควิชามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 0.02 3 0.06 
4 มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาร่วมกับเครือข่ายวิชาการทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ มีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ตลอดจนประสานงานความ
ร่วมมือในด้านต่างๆ 

0.02 3 0.06 

5 คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอนตรงกับสาขาและมีแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 0.02 3 0.06 
6 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน 0.01 3 0.03 
7 มีการใช้เครือข่ายวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ แลกเปลี่ยนทาง

วิชาการ ตลอดจนประสานงานความร่วมมือในด้านต่างๆ ให้เป็นประโยชน์
ในด้านวิชาการ 

0.01 3 0.03 

8 มีการพบปะติดตามบัณฑิตหลังจบการศึกษาทั้งในและนอกประเทศ 0.01 3 0.03 
9 ชมรมศิษย์เก่าของหลักสูตรฯ เป็นการช่วยสร้างเครือข่ายในการบริหาร

จัดการต่างๆ ของหลักสูตร 
0.01 3 0.03 

1.5 Innovation Management    
1 กระบวนการฝึกภาคสนาม 0.06 4 0.25 
2 มีความร่วมมือระหว่างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 0.13 3 0.39 
3 มีทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการใน

รูปแบบสหวิทยาการ 
0.03 3 0.09 

1.6 Human Resource Management    
1 การรับบุคลากรเป็นระบบ 0.11 4 0.44 
2 อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิตรงกับสาขา และมีนโยบายพัฒนาอาจารย์อย่าง

ต่อเน่ือง 
0.01 3 0.03 
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จุดแข็ง (S) น้ าหนัก 

(Weight) 
การประเมิน 

1 = จุดอ่อนหลัก 
2 = จุดอ่อนรอง 
3 = จุดแข็งรอง 
4 = จุดแข็งหลัก 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

(Weighted 
Score) 

คณะท าอะไรได้ดี 
คณะมีอะไรบ้างที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอื่น หรือ 

คณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดลไม่มี 
มีอะไรบ้างที่คณะอื่นๆ มองเห็นว่าเป็นจุดเด่นของคณะฯ 

1.7 Finance    
1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีแหล่งทุนสนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ท าวิจัย จัดให้มี

นักวิจัยพ่ีเลี้ยงเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ใหม่ของคณะ 
0.06 4 0.25 

2 มีแหล่งทุนสนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ท าวิจัย จัดให้มีนักวิจัยพ่ีเลี้ยง เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ใหม่ของคณะ 

0.02 3 0.06 

3 มีระบบกลไกในการบริหารการเงิน การพัฒนารายได้ การเพ่ิมพูน/มูลค่าเงิน 0.02 3 0.06 
4 มีงบประมาณสนับสนุนการอบรมในการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเน่ือง 0.01 3 0.03 
5 การบริการวิชาการสามารถน ารายได้เข้าคณะเป็นจ านวนมาก 0.01 3 0.03 

น้ าหนักคะแนนรวม 8.22 
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จุดอ่อน (W) น้ าหนัก 

(Weight) 
การประเมิน 

1 = จุดอ่อนหลัก 
2 = จุดอ่อนรอง 
3 = จุดแข็งรอง 
4 = จุดแข็งหลัก 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

(Weighted 
Score) 

อะไรบ้างที่คณะควรปรับปรุง 
จุดไหนบ้างที่คณะฯ ยังมีทรัพยากรน้อยกว่าที่อื่น 
มีอะไรบ้างที่คนอื่นมองว่าเป็นจุดอ่อนของคณะฯ 

Skill and Resources    
1.1 Management    
1 ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 0.14 1 0.14 
2 ขาดระบบการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า 0.13 1 0.13 
3 ขาดระบบจัดการความรู้ 0.04 1 0.04 
4 สัดส่วนของอาจารย์ต่อหลักสูตรต่ าหรือน้อยเกินไป 0.01 2 0.02 
5 มีผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์น้อย 0.01 1 0.01 
6 การบริการวิชาการขาดการบูรณาการ 0.01 1 0.01 
7 ขาดระบบการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า 0.01 1 0.01 
8 หลักสูตรบางหลักสูตรยังไม่ด าเนินการปรับปรุงให้เรียบร้อย 0.01 1 0.01 
9 การสื่อสารภายในขาดประสิทธิภาพ 0.01 1 0.01 
10 ขาดการสื่อสารภายในให้ทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพ 0.01 1 0.01 
11 งบประมาณมีจ ากัด 0.01 1 0.01 
12 การก าหนดทิศทางและสิ่งที่ได้รับจากเครือข่ายไม่ชัดเจน 0.01 1 0.01 
13 การบริหารจัดการไม่สามารถสนองตอบต่อนโยบายและวัตถุประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
0.01 1 0.01 

1.2 Marketing    
1 ผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารระดับนานาชาติค่อนข้างน้อย 0.11 2 0.22 
2 ขาดหน่วยงานรับผิดชอบด้านการตลาด 0.13 1 0.13 
3 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติค่อนข้าง

น้อย และไม่ถึงเกณฑ์มหาวิทยาลัย 
0.01 1 0.01 

1.3 Operations    
1 ระบบ ICT ยังไม่ได้น ามาใช้ในกระบวนการสอน 0.12 1 0.12 
2 ขาดระบบการติดตามบัณฑิตที่หลากหลายทั้งทางจดหมาย วาจา และ 

website 
0.03 2 0.05 

3 ขาดเครือข่ายการท างานวิจัยในหลายระดับทั้งเครือข่ายชุมชน หน่วยงาน
ราชการ และสถาบันการศึกษาอื่นๆ รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือการวิจัย
ในระดับนานาชาติ 

0.03 2 0.05 

4 ขาดงานวิจัยด้านการสาธารณสุขที่สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนและการสาธารณสุขของประเทศได้ 

0.03 2 0.05 

5 ขาดการน าความรู้จากหลักสูตรไปใช้ได้จริง ดังจะเห็นได้จากศิษย์เก่าเข้า
ปฏิบัติงานในสถาบันของระดับนานาชาติ/ระดับชาติ ที่ท าหน้าที่ก าหนด
นโยบายสาธารณสุขของประเทศไทยและในอีกหลายประเทศ 

0.03 2 0.05 

6 ส านักปฏิบัติการกลางขาดความทันสมัย มีความพร้อมด้านเคร่ืองมือ 0.03 2 0.05 
7 หลักสูตรการเรียนการสอนหลากหลาย 0.03 1 0.03 
8 ขาดการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งที่คณะจัดเอง จัดพร้อมกับพันธมิตร

ทางการศึกษาและ website ของคณะ 
 
 

0.03 1 0.03 
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จุดอ่อน (W) น้ าหนัก 

(Weight) 
การประเมิน 

1 = จุดอ่อนหลัก 
2 = จุดอ่อนรอง 
3 = จุดแข็งรอง 
4 = จุดแข็งหลัก 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

(Weighted 
Score) 

อะไรบ้างที่คณะควรปรับปรุง 
จุดไหนบ้างที่คณะฯ ยังมีทรัพยากรน้อยกว่าที่อื่น 
มีอะไรบ้างที่คนอื่นมองว่าเป็นจุดอ่อนของคณะฯ 

Skill and Resources    
1.3 Operations (ต่อ)    
9 ขาดการจัดกิจกรรมในทุกระดับและมีการเชื่อมโยงระหว่างนักศึกษา

ปริญญาตรีกับบัณฑิตศึกษา มีปฏิสัมพันธ์กันทั้งทางกิจกรรมและวิชาการ 
0.03 1 0.03 

10 กระบวนทัศน์ในการท างานของอาจารย์ยังไม่มุ่งเน้นงานวิจัย 0.01 1 0.01 
11 ทัศนคติของบุคลากรโดยรวมเพ่ือท างานให้มีเป้าหมายสอดคล้องกับ

นโยบายที่ก าหนดจากมหาวิทยาลัยและคณะยังมีน้อย 
0.01 1 0.01 

12 หลักสูตรมากและซ้ าซ้อน 0.01 1 0.01 
13 ระบบฐานข้อมูลไม่สมบูรณ์และไม่ทันสมัย 0.01 1 0.01 
14 มีบุคลากรร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมน้อย 0.01 1 0.01 
1.4 Quality Management    
1 ขาดการติดตามสนับสนุนกลุ่มภารกิจและส านักงานคณบดี 0.13 1 0.13 
2 ระบบการติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาปริญญาโทและเอก ไม่

ครอบคลุมและไม่ต่อเน่ืองท าให้นักศึกษาไม่สามารถจบได้ตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

0.06 1 0.06 

3 ภาควิชามีการบริหารจัดการหลักสูตรอย่างเบ็ดเสร็จในภาควิชาเอง ท าให้มี
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 

0.03 1 0.03 

4 มีการวางแผนและประกันคุณภาพ พร้อมทีมงานคณะชุดต่างๆ ท าให้การ
ประกันคุณภาพรวบรวมข้อมูลการประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้ สมศ. กพร. 
สกว. และของมหาวิทยาลัย 

0.02 2 0.04 

5 มีการก าหนดหน้าที่ของกรรมการหลักสูตรในการจัดการให้เกิด PDCA ตาม
วงรอบการประเมินอย่างเป็นระบบ 

0.02 2 0.04 

6 ชมรมศิษย์เก่าของหลักสูตรในการสร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการต่างๆ 
ของหลักสูตร 

0.02 2 0.04 

7 มีการพบปะติดตามบัณฑิตหลังจบการศึกษาทั้งในและนอกประเทศ 0.02 1 0.02 
1.5 Innovation Management    
1 ขาดการพัฒนาผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ 0.16 1 0.16 
2 มีทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการใน

รูปแบบสหวิทยาการ 
0.02 2 0.04 

3 มีความร่วมมือด้านการวิจัย Knowledge Management เป็น centre of 
excellence  

0.02 2 0.04 

4 มีการพัฒนาผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์น้อย (ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรฯ) 0.02 1 0.02 
1.6 Human Resource Management    
1 ระบบการพัฒนาบุคลากรไม่ชัดเจน 0.02 2 0.04 
2 ระบบการประเมินให้คุณ ให้โทษไม่ชัดเจน 0.02 1 0.02 
3 ระบบการประเมินการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดยังไม่ชัดเจน 0.01 1 0.01 
4 ควรมีการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเพ่ือน าความรู้กลับมาพัฒนาคณะฯ 

 
 

0.001 1 0.001 
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จุดอ่อน (W) น้ าหนัก 

(Weight) 
การประเมิน 

1 = จุดอ่อนหลัก 
2 = จุดอ่อนรอง 
3 = จุดแข็งรอง 
4 = จุดแข็งหลัก 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

(Weighted 
Score) 

อะไรบ้างที่คณะควรปรับปรุง 
จุดไหนบ้างที่คณะฯ ยังมีทรัพยากรน้อยกว่าที่อื่น 
มีอะไรบ้างที่คนอื่นมองว่าเป็นจุดอ่อนของคณะฯ 

Skill and Resources    
1.7 Finance    
1 การก าหนดค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ ทางพันธกิจไม่สามารถตอบสนองต่อ

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
0.002 1 0.002 

2 รายได้จากแหล่งทุนภายนอกได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอต่อพันธกิจของ
คณะ 

0.002 1 0.002 

น้ าหนักคะแนนรวม 1.985 
 

รวม SW 
4.00  10.36 
1.00  2.59 
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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ SWOT ในด้านโอกาส – อุปสรรคจากการประชุมกลุ่ม 

โอกาส (O) น้ าหนัก 
(Weight) 

การประเมิน 
1 = จุดอ่อนหลัก 
2 = จุดอ่อนรอง 
3 = จุดแข็งรอง 
4 = จุดแข็งหลัก 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

(Weighted 
Score) 

มีโอกาสคืออะไรบ้าง ส าหรับคณะฯ 
มีแนวโน้มอะไรบ้างที่เปิดโอกาสดีๆ ให้กับคณะฯ 

เราจะเปลี่ยนจุดแข็งให้เป็นโอกาสของคณะฯ ได้ด้วยวิธีใดบ้าง 

Skill and Resources    
1.1 Management    
1 การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐของมหาวิทยาลัยมหิดล 0.20 4 0.80 
2 หากคณะสาธารณสุขศาสตร์เปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอกขึ้นอีกตามแผน

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 30 โอกาสที่จะเพ่ิมงานวิจัยของ
อาจารย์และนักศึกษาเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศจะมีมากขึ้น 

0.15 4 0.60 

3 มีศิษย์เก่าที่จบคณะสาธารณสุขศาสตร์กระจายอยู่หลากหลายสาขาอาชีพ
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

0.07 3 0.02 

4 มีเครือข่ายทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ 0.07 3 0.20 
5 มีทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกและรางวัลเพ่ือสร้างนวัตกรรม 0.07 3 0.20 
6 มหาวิทยาลัยออกนอกระบบมีความคล่องตัว – ยกระดับคุณภาพ, ก าหนด

นโยบาย แผนงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัด ด้านบริการวิชาการที่แสดงถึงอัต
ลักษณ์ในภาพรวมของคณะฯ 

0.05 4 0.20 

7 แผนการเพ่ิมก าลังคนด้านสาธารณสุขของภาครัฐ การพัฒนาก าลังคน 0.06 3 0.18 
8 นโยบายของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัย 0.06 3 0.18 
9 นโยบายสุขภาพแห่งชาติเอื้อต่อการท าวิจัยและการบริการวิชาการ สร้าง 

น า ซ่อม ที่เอื้อต่อบทบาทของคณะสาธารณสุข 
0.06 3 0.180 

10 มหาวิทยาลัยออกนอกระบบมีความคล่องตัว 0.06 3 0.18 
11 ในอนาคตอันใกล้ (ประมาณ 5 ปี) สถานบริการสาธารณสุขถ่ายโอนอ านาจ

ให้องค์กรส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแล 
0.06 3 0.18 

12 มีเครือข่ายความร่วมมือทางด้านสาธารณสุข 0.06 3 0.18 
13 มีเทคโนโลยีสอนทางไกล 0.06 3 0.18 
14 พรบ.มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 48 เน้นผู้เรียนและระบบประกันคุณภาพ 0.06 3 0.18 
15 มหาวิทยาลัยได้ประกาศเป็น Research University 0.05 3 0.15 
16 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล สกอ. สมศ. ให้

คณะสามารถพัฒนาตนเอง 
0.01 3 0.03 

17 ระบบการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยระดับชาติ นานาชาติ 0.01 3 0.03 
1.2 Marketing    
1 มีศิษย์เก่าที่จบคณะสาธารณสุขศาสตร์กระจายอยู่หลากหลายสาขาอาชีพ

ทั้งภาครัฐและเอกชน 
0.1 3 0.30 

2 การถ่ายโอน สอ.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการเพ่ิมโอกาสให้
บัณฑิตในการท างานเพ่ิมขึ้น 

  0.00 

3 พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ.2542 เปิดโอกาสให้มีการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือ
พัฒนาคน เปิดโอกาสให้สถานศึกษาจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบตาม
อัธยาศัย และสามารถเทียบโอนได้ 

  0.00 

4 มีเครือข่ายทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ 0.08 3 0.24 
5 มีเครือข่ายความร่วมมือทางด้านสาธารณสุข 

 
  0.00 
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โอกาส (O) น้ าหนัก 

(Weight) 
การประเมิน 

1 = จุดอ่อนหลัก 
2 = จุดอ่อนรอง 
3 = จุดแข็งรอง 
4 = จุดแข็งหลัก 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

(Weighted 
Score) 

มีโอกาสคืออะไรบ้าง ส าหรับคณะฯ 
มีแนวโน้มอะไรบ้างที่เปิดโอกาสดีๆ ให้กับคณะฯ 

เราจะเปลี่ยนจุดแข็งให้เป็นโอกาสของคณะฯ ได้ด้วยวิธีใดบ้าง 

Skill and Resources    
1.2 Marketing (ต่อ)    
6 มีศิษย์เก่าที่จบคณะสาธารณสุขศาสตร์กระจายอยู่หลากหลายสาขาอาชีพ

ทั้งภาครัฐและเอกชน 
0.05 4 0.20 

7 การมีพันธมิตรเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน 0.02 3 0.06 
1.3 Operations    
1 คณะฯ มีแนวคิดในการจัดท าวารสารนานาชาติ THAIPHIEN และ 

Supplement วารสาร ซึ่งหากด าเนินการได้ส าเร็จก็จะรองรับการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาได้ 

0.1 3 0.30 

2 ระบบการเลือกและการใช้บุคลากรผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ความรู้และ
ทรงคุณวุฒิจ านวนมากที่จะสามารถท าประโยชน์ให้กับคณะตามตัวชี้วัด
หลักคุณภาพได้ 

0.09 3 0.27 

3 ระบบการบริหารจัดการสื่อของมหาวิทยาลัยเอื้อต่อคณะฯ 0.05 4 0.20 
4 มีเครือข่ายสนับสนุนการฝึกภาคสนาม/คลินิก 0.05 4 0.20 
5 มีเครือข่ายพญาไทสนับสนุนให้มี/หรือประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้ช่วย

บรรณาธิการผลงานวิจัยฉบับภาษาอังกฤษ 
0.05 4 0.20 

6 THAIPHIEN มีแนวคิดในการจัดท าวารสารนานาชาติ และ Supplement 
วารสาร 

0.05 4 0.20 

7 มีความร่วมมือระหว่างสถาบันเครือข่ายในการจัดท าวารสาร 0.02 3 0.06 
8 นโยบายทางด้านระบบสารสนเทศการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์

ระดับประเทศและมหาวิทยาลัย 
0.01 3 0.03 

1.4 Quality Management    
1 แนวทางการจัดการเพ่ือให้การด าเนินงานได้ผลลัพธ์ตามระบบคุณภาพ 0.24 4 0.56 
2 มีสถาบันสนับสนุนและติดตามผลงานในระบบคุณภาพให้เป็นไปตาม

ข้อก าหนด 
0.02 3 0.06 

1.5 Innovation Management    
1 นโยบายของรัฐบาล, เอกชน และมหาวิทยาลัยมีการผลักดันให้การวิจัยและ

บริการวิชาการด าเนินการอย่างครบวงจร 
0.05 4 0.20 

1.6 Human Resource Management    
1 ระบบการประเมินบุคลากรและการท า PA ที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย 0.10 3 0.30 
2 มหาวิทยาลัยมีนโยบายการพัฒนาบุคลากร 0.05 4 0.20 
3 มีหน่วยงานภายนอกทั้งในระดับประเทศและนานาชาติในการพัฒนา

บุคลากร 
  0.00 

1.7 Finance    
1 มีการควบคุมก าหนดแนวทางปฏิบัติให้โปร่งใสจากส านักงานตรวจเงิน

แผ่นดิน 
0.05 3 0.15 

น้ าหนักคะแนนรวม 7.98 
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ภาวะคุกคาม (T) น้ าหนัก 

(Weight) 
การประเมิน 

1 = จุดอ่อนหลัก 
2 = จุดอ่อนรอง 
3 = จุดแข็งรอง 
4 = จุดแข็งหลัก 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

(Weighted 
Score) 

มีโอกาสคืออะไรบ้าง ส าหรับคณะฯ 
มีแนวโน้มอะไรบ้างที่เปิดโอกาสดีๆ ให้กับคณะฯ 

เราจะเปลี่ยนจุดแข็งให้เป็นโอกาสของคณะฯ ได้ด้วยวิธีใดบ้าง 

Skill and Resources    
1.1 Management    
1 วิกฤตการเมือง เศรษฐกิจของประเทศ 0.08 2 0.15 
2 ทิศทางการบริหารไม่ชัดเจน 0.15 1 0.15 
3 งบประมาณมีจ ากัด 0.14 1 .014 
4 ผู้เรียนสนใจ จบจากมหาวิทยาลัยง่ายๆ 0.08 1 0.08 
5 มีคู่แข่งขันเพ่ิมมากขึ้น 0.08 1 0.08 
6 ยังไม่มีสภาวิชาชีพ 0.07 1 0.07 
7 วิกฤตการเมือง เศรษฐกิจของประเทศ 0.07 1 0.07 

1.2 Marketing    
1 มีคู่แข่งขันเพ่ิมมากขึ้น 0.10 1 0.10 
2 ตลาดและคู่แข่งขันมาก 0.05 1 0.05 

1.3 Operations    
1 ภาระงานที่มากขึ้น 0.08 2 0.16 
2 การประเมิน 0.07 1 0.07 
3 ภาระงานของอาจารย์ 0.07 1 0.07 
4 ขาดช่องทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 0.07 1 0.07 
5 ขาดโปรแกรมเมอร์ที่ช านาญระบบสารสนเทศ 0.07 1 0.07 

1.4 Quality Management    
1 การติดตามประเมินสถาบันสมทบไม่เป็นมาตรฐานเดียวกับคณะฯ เช่น การ

สอบ Exit exam ส าหรับตรวจสอบมาตรฐานนักศึกษาก่อนจบการศึกษา 
0.08 2 0.15 

1.5 Innovation Management    
 -    

1.6 Human Resource Management    
1 ขาดการเตรียมความพร้อมบุคลากร 0.20 1 0.20 

1.7 Finance    
 -    

น้ าหนักคะแนนรวม 1.71 
 

รวม OT 
4.00  9.89 
1.00  2.47 
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SW 2.59 

3. การก าหนดต าแหน่งยุทธศาสตร์ 
  จากผลการวิเคราะห์ SWOT เมื่อน าผลที่ได้มาก าหนดต าแหน่งยุทธศาสตร์ ของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ตารางที่ 9) โดยเทคนิค BCG Matrix 
 
  ซึ่งเม่ือก าหนดตามต าแหน่งใน BCG Matrix จะพบว่า อยู่ในต าแหน่ง SO มาก ใกล้เคียงกับ
ดาวรุ่ง (ภาพที่ 7) 
 
ตารางที่ 9 ค่าน้ าหนักคะแนน คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

รายการ มีน้ าหนักคะแนนรวมสูงสุด
ล าดับที ่

คะแนนถ่วงน้ าหนัก หรือร้อยละ.... ของคะแนน
ทั้งหมด 

1. จุดแข็ง 1 8.22 41.32 
2. โอกาส 2 7.98 40.11 
3. จุดอ่อน 3 1.99 9.98 
4. ภาวะคุกคาม 4 1.71 8.60 
 
 เมื่อก าหนดตามต าแหน่งใน BCG Matrix จะพบว่าอยู่ในต าแหน่ง SO มาก ใกล้เคียงกับดาวรุ่ง 
 BCG Matrix 

   4 3 2 1 
  สูง 4.00-3.00 2.99-2.00 1.99-1.00 0.99-00.00 
 4 

3.0
0-
4.0

0     

 3 

2.0
0-
2.9

9     

 2 

1.0
0-
1.9

9     

 1 

0.0
0-
0.9

9     

  ต่ า ความโดดเด่น,ความเชี่ยวชาญ,ความแข็งแกร่ง 
 
ภาพที่ 7  ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเทคนิค BCG Matrix 

 
 
 

โอ
กา
สก
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 ? 

OT 2.47 
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ส่วนที่  3  สรุปผลการทบทวนการวางแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด 

ผลการวิเคราะห์ SWOT โดยข้อมูลจากแบบสอบถามและผลการประเมินคุณภาพตนเอง ปี 2551 
ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียด ดังตารางที่ 10 
 

ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ SWOT จากแบบสอบถามและผลการประเมินคุณภาพตนเอง 
จดุแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

S1 บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์มีความรู้ความสามารถ
และศักยภาพสูง 

W1 ขาดการประชาสัมพันธ์เชงิรุก 

S2 คณะฯ เป็นผู้น าด้านวิชาการสาธารณสุขในประเทศและ
เครือข่ายภมูิภาค 

W2 ผลงานวิชาการตีพมิพใ์นวารสารระดับนานาชาติค่อนข้าง
น้อย 

S3 มีงานวจิัยด้านการสาธารณสุขที่สามารถน าไปสู่การ
แก้ไขปญัหาของชุมชนและการสาธารณสุขของประเทศได้ 

W3 ระบบ ICT ยังไม่ได้น ามาใชใ้นกระบวนการสอน 

S4 ทุกภาควชิามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา W4 ขาดระบบการติดตามบัณฑติที่หลากหลายทั้งทาง
จดหมาย วาจา และ website 

S5 มีความร่วมมือระหว่างเครือข่ายทัง้ในและต่างประเทศ W5 ขาดการติดตามสนับสนุนกลุ่มภารกิจและส านักงานคณบดี 
S6 การรับบุคลากรเป็นระบบ W6 ขาดการพัฒนาผลงานวจิัยไปสู่เชิงพาณิชย ์
S7 คณะสาธารณสุขศาสตร์มีแหล่งทุนสนับสนุนให้อาจารย์
ใหม่ท าวจิัย จัดใหม้ีนักวจิัยพี่เลีย้ง เพื่อพฒันาศักยภาพของ
อาจารย์ใหม่ของคณะ 

W7 ระบบการพัฒนาบุคลากรไมช่ัดเจน 

S8 ศิษย์เก่ามตี าแหน่ง ชื่อเสียง มีการประสานงานกับ
เครือข่ายศิษย์เก่า 

W8 การติดตามประเมินสถาบันสมทบไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
เดียวกันกับคณะฯ 

 W9 การก าหนดค่าใชจ้่ายในกิจกรรมต่างๆ ทางพันธกิจไม่
สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของตัวชี้วัด 

โอกาส (O) ภาวะคุกคาม (T) 
O1 การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากบัของรัฐของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

T1 วิกฤตการเมือง เศรษฐกจิ ของประเทศ 

O2 มีศษิย์เก่าทีจ่บคณะสาธารณสุขศาสตร์กระจายอยู่
หลากหลายสาขาอาชีพทัง้ภาครฐัและเอกชน 

T2 มีคู่แข่งขันเพิ่มมากขึ้น 

O3 คณะฯ มแีนวคิดในการจัดท าวารสารนานาชาติ 
THAIPHIEN และ Supplement วารสาร ซ่ึงหากด าเนินการ
ได้ส าเร็จก็จะรองรับการตพีิมพ์ผลงานวิจัยของอาจารย์และ
นักศึกษาหลักสูตรบัณฑติศึกษาได้ 

T3 ทศิทางการบริหารไม่ชัดเจน 

O4 แนวทางการจัดการเพื่อให้การด าเนินงานได้ผลลัพธ์ตาม
ระบบคุณภาพ 

T4 ขาดเอกภาพและความเป็นอสิระของสถาบัน 

O5 นโยบายของรัฐบาล, เอกชน และมหาวิทยาลัยมีการ
ผลักดันให้การวจิัยและบริการวชิาการด าเนินการอย่างครบ
วงจร 

T5 งบประมาณมีจ ากัด 

O6 ระบบการประเมินบุคลากรและการท า PA ที่ก าหนดโดย
มหาวิทยาลัย 

 

O7 มีการควบคุมก าหนดแนวทางปฏิบัตใิหโ้ปร่งใสจาก
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
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การวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้ TOWS Matrix ในการวิเคราะห์ผลเพื่อน ามาก าหนดในตาราง 

TOWS Matrix สรุปว่ามียุทธศาสตร์ ดังรายละเอียดในตารางที่ 11 
 

ตารางที่ 11 การวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้ TOWS Matrix 
ปัจจัยแวดล้อมภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจัยแวดล้อมภายนอก 

จุดแข็ง (S) 
S1 บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตรม์ีความรู้ 
ความสามารถและศักยภาพสูง 
S2 คณะฯ เปน็ผู้น าดา้นวิชาการสาธารณสุขใน
ประเทศและเครือข่ายภูมิภาค 
S3 มีงานวิจยัด้านการสาธารณสุขท่ีสามารถ
น าไปสูก่ารแก้ไขปญัหาของชุมชนและการ
สาธารณสุขของประเทศได ้
S4 ทุกภาควิชามีระบบการประกันคณุภาพ
การศึกษา 
S5 มีความร่วมมือระหว่างเครือข่ายท้ังในและ
ต่างประเทศ 
S6 การรับบุคลากรเปน็ระบบ 
S7 คณะสาธารณสุขศาสตร์มีแหล่งทุนสนบัสนุน
ให้อาจารย์ใหม่ท าวิจยั จัดให้มีนกัวิจยัพีเ่ลี้ยง เพื่อ
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของคณะ 
S8 ศิษย์เกา่มีต าแหน่ง ชื่อเสยีง มกีาร
ประสานงานกบัเครือข่ายศิษย์เก่า 

จุดออ่น (W) 
W1 ขาดการประชาสัมพันธ์เชงิรุก 
W2 ผลงานวิชาการตีพมิพ์ในวารสารระดบั
นานาชาตคิ่อนข้างน้อย 
W3 ระบบ ICT ยังไม่ได้น ามาใช้ในกระบวนการ
สอน 
W4 ขาดระบบการติดตามบณัฑิตท่ีหลากหลายท้ัง
ทางจดหมาย วาจา และ Web 
W5 ขาดการติดตามสนบัสนนุกลุม่ภารกจิและ
ส านกังานคณบด ี
W6 ระบบการพัฒนาผลงานวิจยัไปสู่เชิงพาณิชย์ 
W7 ระบบการพัฒนาบคุลากรไม่ชดัเจน 
W8 การติดตามประเมินสถาบันสมทบไมเ่ป็นไป
ตามมาตรฐานเดียวกันกับคณะฯ 
W9 การก าหนดค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ ทาง
พันธกิจไมส่ามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของ
ตัวชี้วัด 

โอกาส (O) 
O1 การเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐของ
มหาวิทยาลัยมหดิล 
O2 มีศิษย์เก่าที่จบคณะสาธารณสุขศาสตร์
กระจายอยู่หลากหลายสาขาอาชีพท้ังภาครัฐและ
เอกชน 
O3 คณะฯ มแีนวคิดในการจดัท าวารสาร
นานาชาติ THAIPHIEN และ Supplement 
วารสาร ซึ่งหากด าเนินการได้ส าเร็จก็จะรองรับ
การตพีิมพ์ผลงานวิจยัของอาจารย์และนกัศึกษา
หลักสูตรบณัฑิตศึกษาได ้
O4 แนวทางการจัดการเพื่อให้การด าเนินงาน
ได้ผลลพัธ์ตามระบบคณุภาพ 
O5 นโยบายของรฐับาล เอกชน และมหาวิทยาลัย
มีการผลักดันให้การวิจยัและบรกิารวิชาการ
ด าเนินการอย่างครบวงจร 
O6 ระบบการประเมินบคุลากรแผนการท า PA ท่ี
ก าหนดโดยมหาวิทยาลยั 
O7 มีการควบคมุก าหนดแนวทางปฏิบัติให้
โปร่งใสจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก / ผนึกก าลัง (SO) 
กลยุทธ์ “ผนึกพลัง” ที่เน้นการใช้จุดแข็ง 
เพ่ือเปิดโอกาสใหม่การแข่งขันขององค์กร 
=  รุก 
1. สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายงานวจิัยและ 
    การศึกษาในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
    (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, O1, O2, O3,  
    O4, O5, O6, O7) 

ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา (WO) 
กลยุทธ์ “ทดแทน” แก้ไขจุดอ่อน 
เพ่ือใช้โอกาสที่มีอยู่ขององค์กร 

= พัฒนาองค์การ 
1. พัฒนาการบริหารจดัการงานวิจัยหลักสูตร 
    ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและบริการ 
    วิชาการสู่การแข่งขันเชงิพาณิชย์ 
    (W1, W2, W3, W4, W5, O4, O5) 

ภาวะคุกคาม (T) 
T1 วิกฤตการเมือง เศรษฐกิจของประเทศ 
T2 มีคู่แข่งขันเพิ่มมากข้ึน 
T3 ภาระงานที่มากข้ึน 
T4 การติดตามประเมินสถาบันสมทบไม่เป็นตาม
มาตรฐานเดียวกันกบัคณะฯ 
T5 ขาดการเตรียมความพร้อมบคุลากร 

ยุทธศาสตร์เชิงรับ / โอบล้อม (ST) 
กลยุทธ์ “โอบล้อม”อาศัยจุดแข็งต้านและ
ตรึง ภาวะคุกคามที่มีต่อวัตถุประสงค์ของ

องค์กร 
= ป้องกันตัว / แตกตัว 

1. พัฒนาวิชาการโดยใช้กลไกการตลาดผ่าน 
    เครือข่ายในระดับชาติและนานาชาต ิ
    (S1, S2, S3, S4, S5, S7, T1, T2, T4, T5) 

ยุทธศาสตร์เชิงพลิกแพลง (WT) 
กลยุทธ์ “บรรเทา” หาทางผ่านพ้นจุดอ่อน 

และเล่ียงภาวะคุกคามที่ปิดบัง
วัตถุประสงค์องค์กร = ประคองตัว / ถอย 

1. พัฒนาและบริหารทรพัยากรใหเ้กดิประโยชน์ 
    สูงสุด (Optimal resources) 
    (W1, W6, T2, T5) 

?
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ส่วนที่ 4  การจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (The Strategy Map)  

   ผลจากการวิเคราะห์น ามาจัดท าแผนท่ียุทธศาสตร์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ทั้งหมด สรุป     
ดังภาพที่ 8 
 

               
 
ภาพที่ 8 แผนทียุ่ทธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

 
 
 
 
 
 
 
 

พันธกิจ :  ผลิตบัณฑิต การวจิัย การพัฒนา IT ของคณะฯ การบรกิารวชิาการ การท านุบ ารุงศิลปะและภูมปิัญญาไทย 
             การร่วมมือกบัมหาวิทยาลัยนานาชาติ และการสร้างเครือข่ายวิชาชพีสาธารณสุข 
 

                                        วิสยัทัศน์ : สถาบันการศึกษาสาธารณสุขชั้นน าในภมูภิาคเอเชยี” 

C1  สร้างบัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ให้มีคุณภาพและเอกลกัษณ ์

Str4 พัฒนาและบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน ์
       สูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Str2 พัฒนาวชิาการโดยใช้กลไกการตลาดผ่าน 
       เครอืข่ายท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F1 ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 
F2 แสวงหาทุนวิจัยและทุนสนบัสนุน 
    วชิาการเพิ่มขึ้น 

I5 เพิ่มความคล่องตัวในการบริหาร I4 พัฒนาการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

I3 สร้างธรรมาภิบาล 
    การบริหาร 

I3 สร้างความสามารถการแข่งขันให้สูงขึ้น โดยใช ้
   กลไกตลาด 

Str3 พฒันาการบริหารจัดการงานวิจยั หลกัสูตร  
       ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการและบริการ 
       วชิาการสู่การแข่งขันเชิงพาณชิย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Str1 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายงานวิจัยและ 
      การศกึษาในระดบัชาติและนานาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การ 
    บริหารและการบริการวิชาการ 

I1 เพิ่มบทบาทคณะสาธารณสขุศาสตร์ในสงัคม 
   ประเทศไทยและนานาชาติ 

L2 ส่งเสริมให้มกีารน าความรู้และ 
    ประสบการณ์จากการบริการวชิาการ/การ 
    วจิัยสูก่ารเรียนการสอน 

L1 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและ 
    วจิัยท้ังในศาสตรเ์ดียวกันและการบูรณาการ 
    ระหว่างศาสตร์และเครือข่ายในสังคม 
    ประเทศไทยและนานาชาติ 

I4 พัฒนาระบบ 
   บริหารของคณะ 

การเรียนรู้
และ 
ความกา้ว
หนา (L) 

 
 
 
 
 

กระบวน
การ

ภายใน 
(I) 

การเงิน 
(F) 

ผู้รับ 
บริการ 
(C) 
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ส่วนที่ 5  การก าหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย และแนวทางการพัฒนา 
   ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ จังหวัดชลบุรี น ามาก าหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย และแนวทาง
การพัฒนา โดยการปฏิบัติงานในแต่ละเป้าประสงค์ตามแผนที่ยุทธศาสตร์จ าเป็นต้องมีตัวชี้วัด ซึ่งตัวชี้วัด  
การปฏิบัติงานมีทั้งแบบ Lag indicators (การวัดด้านการเงิน และการวัดด้านผู้ใช้บริการ) และตัวชี้วัดที่
แสดงถึงการปฏิบัติงานในอนาคตที่สามารถเพิ่มขึ้นได้ด้วย Lead indicators (การวัดด้านกระบวนการภายใน 
และการเรียนรู้ และความก้าวหน้า) เป้าหมายเป็นสิ่งที่ต้องรายงานในแต่ละช่วงเวลาที่ก าหนดเพื่อให้ได้ผล
การปฏิบัติงานถึงระดับที่ก าหนดไว้ โดยท่ัวไปแล้วตัวชี้วัดเหล่านี้ต้องรวบรวมและประเมินสภาพทุกเดือน 
เพื่อที่จะได้ทบทวนช่องว่างระหว่างการปฏิบัติงานกับสิ่งที่ก าลังเกิดขึ้นท่ีคณะฯ ต้องหาช่องว่างเหล่านี้ และ
ปิดช่องว่างให้เร็วที่สุด ผลการประชุมสรุปดังตารางที่ 12 
 
 

ตารางที่ 12 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

1. สร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายงานวิจัยและ
การศึกษาในระดับชาติและ
นานาชาติ 

1.1 เพ่ิมบทบาทคณะสาธารณสุขศาสตร์
ในสังคมประเทศไทยและนานาชาติ 

1.1.1 จ านวนบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ  

1.1.2 ร้อยละของดัชนีการอ้างอิงที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบ
กับปีงบประมาณที่ผ่านมา 

1.1.3 จ านวนงานวิจัยที่จดทรัพย์สินทางปัญญา  
1.1.4 ร้อยละผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ใน

ระดับประเทศ  
1.2 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทาง

วิชาการและวิจัยทั้งในศาสตร์เดียวกัน
และการบูรณาการระหว่างศาสตร์และ
เครือข่ายในสังคมประเทศไทยและ
นานาชาติ 

1.2.1 จ านวนโครงการความร่วมมือทางวิชาการ/วิจัย
ระหว่างศาสตร์และเครือข่ายในประเทศและ
นานาชาติ  

2. พัฒนาวิชาการโดยใช้กลไก
การตลาดผ่านเครือข่ายทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ 

2.1 สร้างความสามารถการแข่งขันให้
สูงขึ้น โดยใช้กลไกตลาด 

2.1.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
2.1.2 อัตราการได้งานของบัณฑิต 

 2.2 แสวงหาทุนวิจัยและทุนสนับสนุน 
วิชาการเพ่ิมขึ้น 

2.2.1 อัตราส่วนระหว่างทุนสนับสนุนที่ได้รับต่อแหล่ง
ทุนที่เสนอขอ 

  2.2.2 ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับจากหน่วยงาน
ภายนอก เมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 

 2.3 พัฒนาการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 2.3.1 ร้อยละของการรับรู้ของประชาคมในคณะ  
  2.3.3 จ านวนเรื่อง/โครงการที่ด าเนินการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

3. พัฒนาการบริหารจัดการ
งานวิจัย หลักสูตร ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ
และบริการวิชาการ สู่การ
แข่งขันเชิงพาณิชย์ 

3.1 ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการบริการวิชาการ/
การวิจัยสู่การเรียนการสอน 

3.1.1 จ านวนเอกสารค าสอนและต าราที่เรียบเรียง
จากผลงานวิชาการและวิจัยของตนเองและนัก
คิดอื่น 

 
 3.1.2 ร้อยละของงานวิจัยที่น าไปสู่การเรียนการสอน 

เมื่อเทียบกับจ านวนงานวิจัยทั้งหมด  
 3.2 สร้างบัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ให้มีคุณภาพและเอกลักษณ์ 
3.2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกระดับ
3.2.2 จ านวนรางวัลที่บัณฑิตได้รับจากสังคม 

 3.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารและการบริการ
วิชาการ 

3.3.1 จ านวนฐานข้อมูลที่ทันสมัย  
 3.3.2 จ านวนสารสนเทศที่ผู้บริหารน าไปใช้ในการ

บรหิารและบริการวิชาการ 
4. พัฒนาและบริหาร

ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

4.1 สร้างธรรมาภิบาลการบริหาร 4.1.1 จ านวนเรื่องร้องเรียน  

 4.2 ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 4.2.1 ร้อยละอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ลงทุน/รายจ่ายรวม  

  4.2.2 ร้อยละความส าเร็จตามเป้าหมายผลผลิต   
 4.3 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรของ

คณะ 
4.3.1 จ านวนชั่วโมงต่อบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม

เพ่ือพัฒนาตนเอง 
 4.4 เพ่ิมความคล่องตัวในการบริหาร 4.4.1 ร้อยละความส าเร็จของหน่วยงานในการลด

ระยะเวลาการให้บริการของหน่วยงานบริการ 
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บทที่  บทที่  55  

สรุปสรุปผลการด าเนินผลการด าเนินงานงาน  
 
 จากการด าเนินงานทบทวนการปรับแผนยุทธศาสตรเ์พื่อน าผลมาจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ของ
คณะฯ สรุปว่า ในปี 2553 - 2555 คณะฯ มีทิศทางในภาพรวมของการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
 วิสัยทัศน์ : สถาบันการศึกษาสาธารณสุขชั้นน าในภูมิภาคเอเชีย 
 
 พันธกิจ : 1.   จัดการศึกษาด้านสาธารณสุขทุกระดับ 

2. ด าเนินการวิจัยด้านสาธารณสุข 
3. บริการวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสร้างเครือข่ายเพื่อสังคมสุขภาวะ 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
5. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (บริหารจัดการที่ดีอย่างมีคุณธรรม) 
 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1   สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายงานวิจัยและการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ 
    เป้าประสงค์ 

1.1 เพิ่มบทบาทคณะสาธารณสุขศาสตร์ในสังคมประเทศไทยและนานาชาติ 
1.2 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและวิจัยท้ังในศาสตร์เดียวกันและ 
  การบูรณาการระหว่างศาสตร์และเครือข่ายในสังคมประเทศไทยและ

นานาชาติ 
 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2   พัฒนาวิชาการโดยใช้กลไกการตลาดผ่านเครือข่ายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
    เป้าประสงค์ 

2.1 สร้างความสามารถการแข่งขันให้สูงขึ้นโดยใช้กลไกตลาด 
2.2 แสวงหาทุนวิจัยและทุนสนับสนุนวิชาการเพิ่มขึ้น 
2.3 พัฒนาการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย หลักสูตร ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและ 
    บริการวิชาการ สู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์ 

เป้าประสงค์ 
3.1  ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการ/การวิจัยสู่

การเรียนการสอน 
3.2 สร้างบัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ให้มีคุณภาพและเอกลักษณ์ 
3.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการวิชาการ 
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 ยุทธศาสตร์ท่ี 4   พัฒนาและบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
   เป้าประสงค์ 

4.1  สร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร 
4.2 ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 
4.3 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรของคณะฯ 
4.4 เพิ่มความคล่องตัวในการบริการ 
 

 ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 
 ตัวชี้วัด : 1.1.1  จ านวนบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
     เป้าหมาย  :  เฉลี่ย 0.8 เรื่อง/คน/ปี (ปี 2553) และเฉลี่ย 1 เรื่อง/คน/ปี  
          (ปี 2554, 2555) 

1.1.2 ร้อยละของดัชนีการอ้างอิงที่เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
เป้าหมาย  :  ร้อยละ 10 ต่อปี 

1.1.3 จ านวนงานวิจัยท่ีจดทรัพย์สินทางปัญญา 
เป้าหมาย  :  1 ชิ้นงาน / ปี 

1.1.4 ร้อยละผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ในระดับประเทศ 
เป้าหมาย  :  ร้อยละ 10 ของผลงานวิจัย 

1.2.1 จ านวนโครงการความร่วมมือทางวิชาการ/วิจัยระหว่างศาสตร์และเครือข่าย 
ในประเทศและนานาชาติ  

          เป้าหมาย  :  5 โครงการ/ปี 
    2.1.1   ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
     เป้าหมาย  :  ไม่ต่ ากว่าระดับ 4 ต่อ 5 คะแนน 
  2.1.2 อัตราการได้งานของบัณฑิต (ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย) 
  2.2.1 อัตราส่วนระหว่างทุนสนับสนุนที่ได้รับต่อแหล่งทุนที่เสนอขอ 
    เป้าหมาย  :  1 : 2 
  2.2.2 ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก เมื่อเทียบกับ

ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
    เป้าหมาย  :  ร้อยละ 50 
  2.3.1 ร้อยละการรับรู้ของประชาคมในคณะ 
    เป้าหมาย  :  ร้อยละ 80 
  2.3.2 ร้อยละจ านวนเร่ืองที่ได้รับการประชาสัมพันธ์ในคณะ  
    เป้าหมาย  :  ร้อยละ 80 
  2.3.3 จ านวนเรื่อง/โครงการท่ีด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในระดับประเทศ   

และระดับนานาชาติ 
    เป้าหมาย  :  ระดับประเทศร้อยละ 20 , ระดับนานาชาติ ร้อยละ 5 
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  3.1.1 จ านวนเอกสารค าสอนและต าราที่เรียบเรียงจากผลงานวิชาการและวิจัยของ

ตนเองและนักคิดอื่น 
    เป้าหมาย  :  เอกสารค าสอน 20 ชุด/ปี , ต ารา 10 เล่ม/ปี 
  3.1.2 ร้อยละของงานวิจัยท่ีน าไปสู่การเรียนการสอน เม่ือเทียบกับจ านวนงานวิจัย

ทั้งหมด  
    เป้าหมาย  :  ร้อยละ 80 
  3.2.1 ระดับความพึงพอของผู้ใช้บัณฑิตทุกระดับ  
    เป้าหมาย  :  ร้อยละ 80 
  3.2.2 จ านวนรางวัลที่บัณฑิตได้รับจากสังคม  
    เป้าหมาย  :  10 รางวัล/ปี 
  3.3.1 จ านวนฐานข้อมูลที่ทันสมัย  
    เป้าหมาย  :  ทุกฐานข้อมูล 
  3.3.2 จ านวนสารสนเทศที่ผู้บริหารน าไปใช้ในการบริหารและบริการวิชาการ  
    เป้าหมาย  :  10 เรื่อง 
  4.1.1 จ านวนเรื่องร้องเรียน 
    เป้าหมาย  :  ไมเ่กินร้อยละ 5 เม่ือเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  4.1.2 ร้อยละบุคลากรท่ีได้รับค าชมเชย  
    เป้าหมาย  :  ร้อยละ 20 
  4.2.1 ร้อยละอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน/รายจ่ายรวม  
    เป้าหมาย  :  ร้อยละ 95 
  4.2.2 ร้อยละความส าเร็จตามเป้าหมายผลผลิต  
    เป้าหมาย  :  ร้อยละ 85  
  4.3.1 จ านวนชั่วโมงต่อบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง 
    เป้าหมาย  :  20 ชั่วโมง/คน 
  4.4.1 ร้อยละความส าเร็จของหน่วยงานบริการในการลดระยะเวลาการให้บริการ 

เป้าหมาย  :  ร้อยละ 30 
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��� �	!$����8! ���'� �
��/�!��* '�� <7���4�!
'
"5�����%�.	;�����-�.���� �	!$�'(���
�'(��(�����
�����$�
����. �.���� �	!

0.03 3 0.08

8 ���+(%��
���� 
��� 4�
��������
���!%�'(�(�/!4����	��� 0.03 3 0.08
10 ���������
���!�����	
�+��%�'�"5�����.$�
��?
(= �	� ��� 0.03 3 0.08
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���� SWOT ���	�
���	���	��� 3

���������	
(Rating)

	����	��
(Weight

��		
���	����	��

1.4 Quality Management 0.00
6 OPHETS ���	�
���	������
��� ISO 9002 0.01 4 0.02
3 ��
-��� 4� ������
��(�
	����-�.
���7
8� 0.02 3 0.06
4 �
��
���������>��
���7
8����
	�'��"���!� 4�
���	5�$�(�'��%����(�'�� ��

��%�
'(���!����� 4�
�� ������(����������� ����"�$�������#

0.02 3 0.06

10 �����; ��������!0+������
	�����%���%0�.	;���!����'�"��� 0.02 3 0.06
1 �����
��(�
	����-�.
���7
8����4	��� 0.01 3 0.03
2 ��
��$4'��"���!� 4�
���	5�$�(�'��%����(�'�� %�
'(���!����� 4�
�� ������
(���������������"�$�������# $�'(�(�/!4�$����� 4�
��

0.01 3 0.03

3 ��
���	�
 �
���(�����	�.	��������	
�7
8���
��	� 0.01 3 0.02
4 ��
��.�(� �����	�: ���	���
���7
8��	5�$�%���
(�'�� 0.01 3 0.03
5 4���� 8!'
������	
�+��* '(�
��4�!����'��"���!$�
���� ����	�
�����# ���
��	
�+��

0.01 3 0.03
1.5 Innovation  Management 0.00

3 
����
��?
-������$�6 0.06 4 0.25
2 ����������"������'��"���!�	5�$�%����(�'�� 0.13 3 0.39
1 ����	.!�
����'�"5���
���	�
���7
8� 
��� �	! %�
���� 
��� 4�
��$��+(%����� �!�
�� 0.03 3 0.09

1.6 Human Resource Management
4 �����
���	������
� 0.11 4 0.44
1 �����!0+����������; ���
	����� %����/!��!.	;�������!�!����'�"��� 0.01 3 0.03

1.7 Finance
1 ���������������� ��%��������	�����$������!$������ �	! �	�$����	
� �	!.��'��5!� 
'."��.	;���	
!-�.��������!$�������

0.06 4 0.25

1 ��%��������	�����$������!$������ �	! �	�$����	
� �	!.��'��5!� '."��.	;���	
!-�.���
�����!$�������

0.02 3 0.06

3 ����� 
��
$�
���� ���
��'� � 
��.	;����!�� 
��'. ��.+�/�+���'� � 0.02 3 0.06
2 ����(������	�����
������$�
��.	;�������!�!����'�"��� 0.01 3 0.03
3 
���� 
��� 4�
�������,�����!��'���� '(���������
 0.01 3 0.03���������		����	�� ��		���������	

(Rating)
����	 (W) 1 = ��������	

��������������(�	�(��� 2 = ���������

��������������*!	�����	.!�
���!
����"�� 3 = ���%�&����
��������������"�������'(������������* 4 = ���%�&���	


1.1 Managemet
3 ���
��(�4��	�.	��'4 ���
 0.14 1 0.14
6 ��	
�+�������	
�+��!	������'� �
��(�	�(���$�'��!���! 0.10 3 0.30
5 ������
���� ����	�
��
��$4��	.!�
����
	��!������� 0.13 1 0.13
8 �������	�
�������+ 0.04 1 0.04
1 �	������������!����	
�+������ ��"���!'
 ��( 0.01 2 0.02
2 ��0+��������%������������!��! 0.01 1 0.01
4 
���� 
��� 4�
�����
���+���
�� 0.01 1 0.01
5 ������
���� ����	�
��
��$4��	.!�
����
	��!������� 0.01 1 0.01
6 ��	
�+�������	
�+��!	������'� �
��(�	�(���$�'��!���! 0.01 1 0.01
7 
���"�����-�!$����(�� �� -�. 0.01 1 0.01
9 ���
���"�����-�!$�$��	��,7��!����(�� �� -�. 0.01 1 0.01

10 ��(���������
	� 0.01 1 0.01
11 
��
������ ����%�� ��������	���
'��"���!��4	�'�� 0.01 1 0.01
12 
���� ����	�
���������,����������/!��! %��	�,�(����'4 �!�������� $����


������'�� ����-�.
0.01 1 0.01

1.2 Marketing
1 0����� 4�
����. �.$���������	�����4�� ��������! 0.11 2 0.22
1 
��'0!%.�0�������� 4�
����. �.$���������	�����4�� ��������!%���,7�
'
�:���� �!��	!

0.01 1 0.01

8 ������!����	�0 �4�����
������ 0.13 1 0.13
1.3 Operations 0.00

2 ������
��� �����	�: �������
���! �	5���������! ���� %� website 0.03 2 0.05
3 ���'��"���!
��������� �	!$����!��	��	5�'��"���!4��4� ���!�����4
�� %�
�,��	�
���7
8��"��# ����	5�'��"���!��������"�
��� �	!$���	�����4�� 

0.03 2 0.05

5 ������� �	!���
����������� ��������,����(�+
��%
��(6�����4��4�%�
��
������������(�'����

0.03 2 0.05

	����	��
(Weight

)

��		
���	����	��
(Weighted 

Score)
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���� SWOT ���	�
���	���	��� 4

���������	
(Rating)

	����	��
(Weight

��		
���	����	��

7 ���
����������+��
��	
�+���($4���� � �	��'�&�����
� 8!'
�'��(= �	� ���$�
�,��	������	�����4�� /��	�4��  ������������
������/!��!������������(�'��
��!%�$���
���!(�'��

0.03 2 0.05

9 ����	
(= �	� 
�����������	���	! ������.������'��"����"� 0.03 2 0.05
3 ��� ICT !	����������$4$�
����
����� 0.12 1 0.12
2 ��	
�+��
��'��!�
��������
���! 0.03 1 0.03
6 ���
��(�4��	�.	��������
���!�	5�������	�'�� �	�.���
	�.	��� �����
���7
8� 
%� website   �����

0.03 1 0.03

14 ���
���	�
 �
���$���
��	�%���
��'4"���/!�������	
�7
8�(� 66����
	�
�	�: ��7
8� ����(= �	�.	��
	��	5����
 �
���%�� 4�
��

0.03 1

1 
�����	��$�
����������������!!	������'������ �	! 0.01 1 0.01
2 �	���� ��������
�/�!���'."��������$���'(����!�������
	��/!��!���
�������

���� �!��	!%���!	�����!

0.01 1 0.01

4 ��	
�+����
%�<5��<�� 0.01 1 0.01
5 ���>�����+������+��%����	���	! 0.01 1 0.01
6 �������
����
 �
���� �(�	;�������! 0.01 1 0.01

1.4 Quality Management 0.00
4 ���
��� ������	�����
���-��
 �%�����	
�������� 0.13 1 0.13
1 ���
��� ��������
���������	
�7
8�(� 66�/�%�'�
 ����������%�����'�"���
 ���$��	
�7
8��������,�������'
�:������� �!��	!
�����

0.06 1 0.06

1 -��� 4���
���� ����	�
����	
�+���!��'�&�'��&�$�-��� 4�'�� ���$������������	�$�

���� ����	�
��

0.03 1 0.03

2 ��
�����%0�%�(�
	����-�. .�����������4�����#���
��(�
	����-�.������
���+�
��(�
	����-�.����	���4�5 ���. 
.�. �
�. %�������� �!��	!

0.02 2 0.04

5 ��
��
��������������
���
����	
�+��$�
���	�
��$�'
 � PDCA  ��������
��(�'� �
�!��'(����

0.02 2 0.04

8 ��
��.�(� �����	�: ���	���
���7
8��	5�$�%���
(�'�� 0.02 1 0.02
9 4���� 8!'
������	
�+��4�!$�
������'��"���!$�
���� ����	�
�����# �����	
�+�� 0.02 2 0.04

1.5 Innovation  Management 0.00
1 ��
��.	;��0����� �	!�(�+'4 �.�� 4!��! (� �� �� C � �� �	�� *) 0.02 1 0.02
2 ���
��.	;��0����� �	!�(�+'4 �.�� 4! 0.16 1 0.16
1 ����	.!�
����'�"5���
���	�
���7
8� 
��� �	! %�
���� 
��� 4�
��$��+(%����� �!�
�� 0.02 2 0.04

3 ����������"����
��� �	! /knowledge management/  '(�centre of excellence 0.02 2 0.04
1.6 Human Resource Management

5 �����
��.	;�������
� 0.02 2 0.04
1 ���
��(�'� �
��(= �	� ���%��	�4�5�	�!	���4	�'�� 0.01 1 0.01
2 �����
��.	;�������
�������	
!-�.�+� '."����������+
�	���.	;���� 0.001 1 0.001
6 �����
��(�'� � $���� $�/�8 0.02 1 0.02

1.7 Finance
1 
��
�������$4��!$�
 �
������#���.	��
 ��������,���������'(����!���
�	�4�5�	�

0.002 1 0.002

2 ��!����
%������-�!��
���	�
����	�������'.�!�.���.	��
 ������ 0.002 1 0.002��� 4.00 10.36
1.00 2.59
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                      3

��������
(Weight)

���	�
���
(Rating)

�
��������������
(Weighted Score)����� (O) 1 = ���������	
�� (Response is poor)

����������	
���� ���������	� 2 = �����������	�������������� (Response is average)
���������	
����� �������������� �������	� 3 = �����������	��	����������� (Response is above average)

��� 	��!��"� #��$%�����������$����	� 
���"�'(������? 4  = �����������	� (Response is superior)
1.1 Managemet

5 �����	��(����#$)��*� ����!���,*��	�����'--����$./����*���0� �����).�1�
�	����#��).�1�2������ 30 �������� 	�3'������' �"$���� ��"�!	���).�1��34��*�3'�3��
������*����	��) 	�����$./�

0.15 4 0.60

6 ����'�"�!�"�������	���������!��*�� - "��	����#�6�3, ��������"��" �0����
������" �!	*��8�/��� �����'����'8�����������9.���*!��1�/���!��1� ��6�3���$��
��	�

0.05 4 0.20

4 ����������'�"�!�"��������$����:$������'�"�!�"��'�! 0.2 4 0.80
1 �	�������	����#�6�3���).�1�$������'�"�!�" ���. ��). ����	�����93�;��*���� 0.01 3 0.03

2 ����'�"�!�"
���	��)��� Research University 0.05 3 0.15
3 �	����� ��������$������'�"�!�" �	���8�*' ����8�*' 0.01 3 0.03
8 �0�����3'�����!���������(����#$ $��6����: ���3�;�����!���� 0.06 3 0.18
9 ��"��"$������'�"�!�" �������' �" 0.06 3 0.18

10 ��"��"�#$6�3���8�*'��4/�*��������' �"�!	�����'����'8���� ���� ��� <�� �����4/�*�
�����$����	��(����#$

0.06 3 0.18

11 ����'�"�!�"�������	���������!��*�� 0.06 3 0.18
14 ������*�����! (��	��� 5 �) �9����'�����(����#$9�"�������� ����������

���9'�����0,�,�!
0.06 3 0.18

5 �����4�$�"��������4���������(����#$ 0.06 3 0.18
6 ��)'1"������ ���	��(����#$)��*���	 �"�",�!���!�"��$���8�3��/�6����: �!	���8� 0.07 3 0.20

7 �����4�$�"��/�6�"��-�����	��) 0.07 3 0.20
9 ��������!"�������
�! 0.06 3 0.18
3 3��.����'�"�!�"��'�! � 48 ���0,���"��!	�	����	����#�6�3 0.06 3 0.18
4 ���#��' �" �����"���6�"��� �!	�����!�34���������*���� 0.07 3 0.20

1.2 Marketing
3 �����9��'����'8����/�' �"
�*������*������!���!�"��$���/�6����:/���8� 0.05 4 0.20
5 ��)'1"������ ���	��(����#$)��*���	 �"�",�!���!�"��$���8�3��/�6����: �!	���8� 0.05 4 0.205 ��)'1"������ ���	��(����#$)��*���	 �"�",�!���!�"��$���8�3��/�6����: �!	���8� 0.05 4 0.20

1 �����3���'*����4�$�"��������4����6����:�!	���8� 0.02 3 0.06
6 ��)'1"������ ���	��(����#$)��*���	 �"�",�!���!�"��$���8�3��/�6����: �!	���8� 0.1 3 0.30

7 �����4��$�"��/�6�"��-�����	��) 0.08 3 0.24
1.3 Operations 0.00

1 �	�������'��� ������4��$������'�"�!�"��4/�*���	� 0.05 4 0.20
2 �����4�$�"������#����>�6������/�!'�'� 0.05 4 0.20
3 �����4�$�"3-�
�������#�����/��4���	������0,����#��#;' �34����8�"�����('��
0!����' �"2���6�1�����@1

0.05 4 0.20
4  THAIPHIEN ������'������ ���������������8�*' �!	 Supplement ������ 0.05 4 0.20
1 ��"��"�������	���������)���).�1��!	���3"�����#1"�	�����	��)�!	
����'�"�!�"

0.01 3 0.03

2 �	������!4���!	����8�#�!���0,�8��"�8�-����	�����������,�!	����#��#;' �����
������ 	�����9�����	�"8��������	*��*��8�/����!���#�6�3
�

0.09 3 0.27

3 ����������4��	�����9�������4�$�"����� ����������� 0.02 3 0.06
7 ��	� ������'������ ���������������8�*' THAIPHIEN �!	 Supplement ������ <.�����
�����'����
������% �% 	���������*�3'�30!����' �"$���� ��"�!	���).�1��!���,*�
���A'*).�1�
�

0.1 3 0.30

1.4 Quality Management 0.00
1 ��������� ������34������������'����
�0!!�3(*���	���#�6�3 0.24 4 0.96
2 ���9����������#��!	*'�*��0!������	���#�6�3�����
�*��$������� 0.02 3 0.06

1.5 Innovation  Management 0.00
1 ��"��"$����:��!, ���8� �!	����'�"�!�"�����0!�����������' �"�!	��'����'8����
�����'�����"������� �

0.05 4 0.20

1.6 Human Resource Management
2 ����'�"�!�"����"��"���3�;���#�!��� 0.05 4 0.20
1 �	�������	��'��#�!����!	������ PA �����������"����'�"�!�" 0.1 3 0.30

1.7 Finance
1 ���������#��������������B'��*'�������� �����������*�� ��'��0��'� 0.05 3 0.15
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                      4

��������
(Weight)

���	�
���
(Rating)

�
��������������
(Weighted Score)���
������ (T) 1 = ���������	
�� (Response is poor)

���������	
��������� 	�$����#������	� 2 = �����������	�������������� (Response is average)
���	
�����������,�$���������������!�����? 3 = �����������	��	����������� (Response is above average)
���	
����������!���#���� #����$����	? 4  = �����������	� (Response is superior)

1.1 Managemet
12 �'�@*�����4�� �)�1:�'  $����	��) 0.08 2 0.16

2 �')��������'���
�8��� � 0.15 1 0.15
4 ����	����� ����� 0.14 1 0.14

10 0,���"����  � ������'�"�!�"��"� 0.08 1 0.08
11 ���,�$�$���3'�����$./� 0.08 1 0.08

4 "��
����6��'8�8�3 0.07 1 0.07
4 �'�@*�����4�� �)�1:�'  $����	��) 0.07 1 0.07

1.2 Marketing
3 *!���!	�,�$�$����� 0.06 1 0.06
1 ���,�$�$���3'�����$./� 0.10 1 0.10

1.3 Operations 0.00
1 6��	���������$./� 0.08 2 0.16
2 �����	��'� 0.07 1 0.07
3 6��	���$���� ��" 0.07 1 0.07
4 $��8����������	8����3��(�8'��#� 0.07 1 0.07
6 $���������������8����-�	���������) 0.07 1 0.07

1.4 Quality Management 0.00
1 ��������*'�*����	��'��9�������� ��
���*�:�����"������	� �8� ������ Exit exam 
 �������*�� �����*�:�����).�1���� ����).�1�

0.08 2 0.16

1.5 Innovation  Management 0.00

1.6 Human Resource Management
2 $������*��"�����3����#�!��� 0.2 1 0.20

1.7 Finance

4.00 9.89
1.00 2.47

���
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BCG Matrix �����������	
����� 1

4 3 2 1��� 4.00-3.00 2.99-2.00 1.99-1.00 0.99-0.00
4

4.00
BCG Matrix

?

2.59

3.00
-4

3

2.00
-2.9

9

2

1.00
-1.9

9

1

0.00
-0.9

9

���� ����������,�����������,����	�������

�����
������

	
��	��
�

?

2.47
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SWOT ��������	

  ��������������� 2

������� (S) �	�

��
����
��
���������	�

� (Weighted Score)

�������	���? ����������	��������	 �������������� �	��������� !�������������
��� 1 = #�
������$
����	�������������  ��%�&��� %'�#�
%
�������) 2 = #�
���	��

3 = #�
*�&�	��
4 = #�
*�&����$

Skill and Resources
1.1 Management

3 �����$	�������	��������	����	+������	,*����$�-�.�+� 0.80
4 ��/����$�	�	��%�	����-�. 0.28
4 ��������������������%�*�&� ���$�-�. ��%�!����$	 0.20
1 0+�	���		�
���+�������) ����������$����$� 0.18
5 $����
%'����/���2�3��
��$���'	�$���	�,�� %������$
��*��%'�*���������'�+$�	�		��.���$�#������) 0.15
6 �������	��������	 �	���*��$��$!�$�	��������$�	��#��*���	���#	 0.15
9 $�	�	���	*��	���$��-�	$�#$�!�%$�
$�		�.��� 0.08
3 !���������4��$�	������	*���	�����%��!# ���	,������	�'��������$	��$	�
�� 0.06
2 0+���!����%'�$��%�� %��.�*��	��5������
%�&� 0.04
7 �$�	'	�2���.���������$����0��2�����.�����	���$�	�7$8� *�� website ������ 0.03

10 �*����
	�%	���/����$�	�	���	*��	���$��-�	$�# 0.03
1.2 Marketing

1 ���)%'�0+���
����2�$�	����	����!�'	�%��*��%�	�����-+�-�� 0.62
4 ���$�+�	����2�������-�.  /
�%9.�����$�+�	����	��������	�����:�� ���%'�������$�	������
 
��#�%�&�
�
#�$���$�7$8����2�����!##������$#����$����
#�����	��

0.25

4 ���$�+�	����2�������-�. %'�������$�	������
 0.24
3 . i 0.24
1 ���$�+�	��%��0������:������������	, *��.�;�����$�+�	��
����$��������$�	������
*	���� 0.18
5 ����$�+�	$�	��		�
��2���*����	����2��� ������������$�	/%'�$�	2�3���������� 0.15
3 ���%������3���+$�	������
�$ 0.12
8 �%�	�����$�����'	�%�� (SEAPHIEN, APACPH,WHO) 0.10
2 ���$�+�	$�	%	���$�	������$���� 0.09
7 ����#�	�����'2��%�����,����!����'	�%�� 
�����$�+�	��� 0.087 ����#�	�����'2��%�����,����!����'	�%�� 
�����$�+�	��� 0.08
9 ��8�%$�����*��� 2���%���� �$�	'	�������$��%�	�������8�%$� 0.06
6 website ������)���+�!�0+�	�/-� ���	,%��,7��
��� 0.06

1.3 Operations
1 ���)%'�0+���
����2�$�	����	����!�'	�%��*��%�	�����-+�-�� 0.36
5 ������#��
��$�	����	���� ������	,����'�+$�	*$��'4�����2�2�*��$�	����	�������'	�%���
 0.25
3 �%�	�����$�	��������#��!�����	�
����3�%�	�����2�2� �������	�2$�	 *���,����$�	�7$8�����  	���3�
%�	��������	���$�	��#��!�	�
������2���

0.24

4 �$�	#�
���	���<����+�
��$�	��#�� ��#�	����	,%��,7�*�����+����  
��$�	��#���
 0.00
4 ������#��
��$�	����	���� ������	,����'�+$�	*$��'4�����2�2�*��$�	����	�������'	�%���
 0.15
6 �$�	������	+#�$���$�+�	�'!2�
#	��*�����	,$����
�/��������	�������'	�%�����*��!���$���� 
'	�%��

0.15
7 �	+'*��$�	�	�$�	��2�$�	������$����*��%'�'	�/�2������� (OPHETS) 0.15
8 �����$'=�����$�	$��� ����.	�
��%�	������*��$�	!��	�$�	�����
������������$�	������� 0.15
9 #�
!���$�7$8��
'=��������#�$�,�����#	�� 0.15
2 �	���$�	��
�����:���������2����� ��3����#
��� *�� website 0.08
4 �$�	#�
���	���<����+�
��$�	��#�� ��#�	����	,%��,7�*�����+����  
��$�	��#���
 0.08
6 ����$		$�	.�#�	��#	���		$�	��#��!���8� 
��%���$�	/
����) %�� >7��#�2��%$�3�����*��.�;�����-�.
�����#��!�%'���$�%'��'����$����
!�$�	��.�.�����#��!���	��	����2���

0.08

8 �	+'*��$�	�	�$�	��2�$�	������$����*��%'�'	�/�2������� 0.08
10 �������$����������$�+�	*��%��3�����.!�$�	?$'=�������� 0.08

5 ����$		$�	.�#�	��#	���		$�	��#��!���8� 
��%���$�	/
����) %�� >7��#�2��%$�3�����*��.�;�����-�.
�����#��!�%'���$�%'��'����$����
!�$�	��.�.�����#��!���	��	����2���

0.06

1.4 Quality Management
3 ��$-����2��	���$�	'	�$�����-�.$�	�7$8� 0.06
4 $�	$����
��	<��$�	�7$8�	�$��%�	�������2�$�	��3�!�'	�%��*�����'	�%�� �$�	*�$%'����������2�$�	 
���
#�'	���������� 	���!�
����� 

0.06

10 �����;������#�	�0+����	�$������*���*0�.�;��������%����� 0.06
1 �	���$�	'	�$�����-�.$�	�7$8����2�
#� 0.03
2 �$�	!2%�	�������2�$�	��3�!�'	�%��*�����'	�%�� *�$%'����������2�$�	 ���
#�'	����������	���!�

�����  !�%'�'	�/�2�!�
����2�$�	

0.03

4 �$�	.�'���
�����:������#�$�	�7$8���3�!�*����$'	�%�� 0.03
5 2	��8�%$�������$�+�	) %'�$�	2���	��%�	�����!�$�	�	���	#�
$�	���  ������$�+�	 0.03
6 OPHETS �
	��$�		��	��#�$	��� ISO 9002 0.02
3 �$�	#�
$�#$		'	������.���	�������$�7$8���$	�
�� 0.02
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SWOT ��������	

  ��������������� 3

������� (S) �	�

��
����
��
���������	�

� (Weighted Score)

�������	���? ����������	��������	 �������������� �	��������� !�������������
��� 1 = #�
������$
����	�������������  ��%�&��� %'�#�
%
�������) 2 = #�
���	��

3 = #�
*�&�	��
4 = #�
*�&����$

1.5 Innovation  Management
2 ����	���	�����%�	�������3�!�*�����'	�%�� 0.39
3 $	����$�	?$-�����!�4 0.25
1 ��	�.��$	���%��3���$�	#�
$�	�7$8� $�	��#�� *��$�	�	�$�	��2�$�	!�	+'*���������$�	 0.09

1.6 Human Resource Management
4 $�		�������$	%'�	��� 0.44
1 ��#�	�0+���������;��	�$������ *����/����.�;����#�	�������%����� 0.03

1.7 Finance
1 �������	��������	 �*��������������!���#�	�!������#�� #�
!����$��#��.��%��3�� %.���.�;����$�-�.���
��#�	�!�������

0.25

1 �*��������������!���#�	�!������#�� #�
!����$��#��.��%��3�� %.���.�;����$�-�.�����#�	�!������� 0.06
3 �	��� $��$!�$�	�	���	$�	%��� $�	.�;��	���
 $�	%.��.+�/+���%��� 0.06
2 ���'	�����������$�	��	!�$�	.�;����#�	�������%����� 0.03
3 $�	�	�$�	��2�$�	���	,���	���
%����� %'�#������$ 0.03
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SWOT ��������	

  ��������������� 2

���������	
����
�������	
�������������� (Weighted Score)

���������	
��������
	������������������ 1 = ����������
�
�������	
��������������������� ����� 2 = ���������

3 = ���! "����
4 = ���! "�����

1.1 Management
6 ����#$%��������#$%�������&���'������������(���
����� 0.30
3  ��������)�#�����*�)'���� 0.14
5  �����������'������������()	���������������������� 0.13
8  �����������������$ 0.04
1 #��#�� ��������%�����#$%�%�&� ���������'��� 0.02
2 �
,$�&���%&�!���-�#%��������� 0.01
4 �����'����')���� ������$����� 0.01
5  �����������'������������()	���������������������� 0.01
6 ����#$%��������#$%�������&���'������������(���
����� 0.01
7 ���#���#��.��(� �����#'	*'.�� 0.01
9  �����#���#��.��(�(�	���/0������
���#'	*'.�� 0.01

10 ��������
�&���� 0.01
11 ����&����	'-	��!��#'��	
�������������� ����)����� 0.01
12 �����'�����������#����/#���%��%��1���� !����%/����#���)'���	*-�#%� (�������#����#�'�#� .�� 0.01

1.2 Marketing
1 ,�����')����%
�'��(����#�����������)�%'��� ����� 0.22
8  ������������,'�)��������%��� 0.13
1 ����,�!��,����	���')����%
�'��(����#�����������)�%'��� �����!����/0���2����'	����� 0.01

1.3 Operations
3 ���� ICT ��������&���()(����������#�� 0.12
2  ���������%'�%����2'%	
��������� 	�3�	�������� ���� !�� website 0.05
3  ������� �����	&�����'���(����������	�3������ ��)��)� ���������)��� !��#/�������-0�4�����5 ���	�3�
����� ����������������'���(����������)�%'

0.05

5  ������'���������#�*��#�  	
�#����/�&���#$���!�� �7�� ��)��)�!�����#�*��#�  ������	-�� 0.05
7  ������&������$�������#$%���()����'� �������"������-'4����� ��8'��%'���(�#/���� �����������)�%'/�����)�%' 0.05

������ (W)

7  ������&������$�������#$%���()����'� �������"������-'4����� ��8'��%'���(�#/���� �����������)�%'/�����)�%'
 	
�	&����	
��&�����1����#�*��#�  ������	-�	�!��(��
���������	-

0.05

9 #&�����8'��%'���� ������	��#��� �
��������������������� 0.05
2 ����#$%������
�����#���������� 0.03
6  ��������)�#�����*	
���������	�3�	
��������� �������������*�'%�	�����-0�4� !�� website    ���� 0.03

14  ���������'�����(�	�������!���
����)����1�����������-0�4���'77�%�
�����2'%-0�4� ���
�8'#�����*���	�3�	��
�'�����!���')����

0.03

1 ������	�-�(����	&���� �����������������������'��� 0.01
2 	�-��%' ���������1����������	&����(��
�������#����������1����	
��&�����������'	�����!��������
��� 0.01
4 ����#$%����!��:3&�:�� 0.01
5 ����;�� ��$���#��$�!����	��#��� 0.01
6 �
�����������'�����-'����<�*������ 0.01

1.4 Quality Management
4  �����%'�%��#���#�������.���'�!��#&����������
 0.13
1 �������%'�%������������ �����-0�4���'77�1	!����� ����������!����%������� 	&�(����-0�4���#����/��
��%����2	
�����'	������&����

0.06

1 .���')��
�����'�������������#$%�������"��#�"�(�.���')���� 	&�(��
��������%��(������'��������� 0.03
2 �
������!,�!����������.�� ����	
������)��%��5	&������������.�������� ��$������������.��%��%��
��)
3 #�-. ���. #��. !�� ������'	�����

0.04

5 �
����&�������	
� �������������#$%�(����������(���'� PDCA  %���������������'������������ 0.04
9 )���-'4���� ������#$%�)��(����#�������� ��(������'���������%��5  ������#$%� 0.04
8 �
�������%'�%����2'%���������-0�4�	�3�(�!���������	- 0.02

1.5 Innovation  Management
2  �������<��,�����'�����#$�)'���')� 0.16
1 �
	�������	
����3�%����������-0�4� ����'��� !�������'����')����(��$�!��#��'	����� 0.04
3 �
�����������������'��� /knowledge management/  ���centre of excellence 0.04
1 �
�����<��,�����'�����#$�)'���')���� (�' #'	*'= #'	*'��%� �) 0.02

1.6 Human Resource Management
5 ���������<�����������)����� 0.04
6 ������������'� (��� (�1	4��)����� 0.02
1 ������������'�����8'��%'���!��%��)
3��������)����� 0.01
2 ����
�����<���������	
��
-���.��#$� ������&������$��������<���� 0.001

1.7 Finance
1 ����&������()���(��'�����%��5	�����*�'���#����/%��#���%�������� ��%��)
3��� 0.002
2 ��������!���	��.�������������#���#�������
����%����*�'� ���� 0.002
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SWOT ��������	

 ���������������                      3

���������	
����
����������	
���� ���������	� (Weighted Score)

���������	
����� �������������� �������	�
��� 	��!��"� #��$%�����������$����	� 
���"�'(������?

1 = ���)������
��� (Response is poor)
2 = �����)���������������+!��" (Response is average)
3 = �����)�������,�������+!��" (Response is above average)
4  = �����)�������� (Response is superior)

1.1 Management
4 ����������'�"�!�"��������$����-$������'�"�!�"��'�! 0.80
5 �����	��(����#$.��)� ����!���,)��	�����'00����$12����)���3� �����.1�4��	����#��.1�4�+������ 30 ��������
 	�5'������' �"$���� ��"�!	���.1�4��56��)�5'�5��������)����	��. 	�����$12�

0.60

6 ��.'4"������ ���	��(����#$.��)���	 �"�",�!���!�"��$���7�5��2�8����- �!	���7� 0.20
7 �����6�$�"��2�8�"��-�����	��. 0.20
4 ���#��' �" �����"���8�"��� �!	�����!�56���������)���� 0.20
6 ����'�"�!�"�������	���������!��)�� - "��	����#�8�5, ��������"��" �3���� ������" �!	)��7�2��� �����'���
�'7�����������:1���)!��4�/���!��4� ��8�5���$����	�

0.20

8 �3�����5'�����!���������(����#$ $��8����- ���5�;�����!���� 0.18
9 ��"��"$������'�"�!�" �������' �" 0.18

10 ��"��"�#$8�5���7�)'��62�)��������' �"�!	�����'����'7���� ���� ��� <�� �����62�)������$����	��(����#$ 0.18
11 ����'�"�!�"�������	���������!��)�� 0.18
14 ������)�����! (��	��� 5 �) �:����'�����(����#$:�"�������� �������������:'�����3,�,�! 0.18

5 �����6�$�"��������6���������(����#$ 0.18
9 ��������!"�������
�! 0.18
3 5��.����'�"�!�"��'�! � 48 ���3,���"��!	�	����	����#�8�5 0.18
2 ����'�"�!�"
���	��.��� Research University 0.15
1 �	�������	����#�8�5���.1�4�$������'�"�!�" ���. ��.. ����	�����:5�;��)���� 0.03
3 �	����� ��������$������'�"�!�" �	���7�)' ����7�)' 0.03

1.2 Marketing
6 ��.'4"������ ���	��(����#$.��)���	 �"�",�!���!�"��$���7�5��2�8����- �!	���7� 0.30
7 �����6��$�"��2�8�"��-�����	��. 0.24
3 �����:��'����'7����/�' �"
�)������)������!���!�"��$���2�8����-/���7� 0.20

����� (O)

3 �����:��'����'7����/�' �"
�)������)������!���!�"��$���2�8����-/���7� 0.20
5 ��.'4"������ ���	��(����#$.��)���	 �"�",�!���!�"��$���7�5��2�8����- �!	���7� 0.20
1 �����5���')����6�$�"��������6����8����-�!	���7� 0.06

1.3 Operations
7 ��	� ������'������ ���������������7�)' THAIPHIEN �!	 Supplement ������ <1����������'����
������% �% 	������
���)�5'�53!����' �"$���� ��"�!	���.1�4��!���,)����>').1�4�
�

0.30

2 �	������!6���!	����7�#�!���3,�7��"�7�0����	�����������,�!	����#��#;' ����������� 	�����:�����	�"7�
�������	)��)��7�2����!���#�8�5
�

0.27

1 �	�������'��� ������6��$������'�"�!�"��62�)���	� 0.20
2 �����6�$�"������#����?�8������/�!'�'� 0.20
3 �����6�$�"50�
�������#�����/��6���	������3,����#��#;' �56����7�"�����('��3!����' �"+���8�4�����A4 0.20
4  THAIPHIEN ������'������ ���������������7�)' �!	 Supplement ������ 0.20
3 ����������6��	�����:�������6�$�"����� ����������� 0.06
1 ��"��"�������	���������.���.1�4��!	���5"�����#4"�	�����	��.�!	����'�"�!�" 0.03

1.4 Quality Management 0.00
1 ��������� ������56������������'����
�3!!�5()���	���#�8�5 0.96
2 ���:����������#��!	)'�)��3!������	���#�8�5�����
�)��$������� 0.06

1.5 Innovation  Management
1 ��"��"$����-��!, ���7� �!	����'�"�!�"�����3!�����������' �"�!	��'����'7���������'�����"������� � 0.20

1.6 Human Resource Management
1 �	�������	��'��#�!����!	������ PA �����������"����'�"�!�" 0.30
2 ����'�"�!�"����"��"���5�;���#�!��� 0.20

1.7 Finance
1 ���������#��������������B'��)'�������� �����������)�� ��'��3��'� 0.15
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SWOT ��������	

 ���������������                      3

���������	
����
(Weighted Score)

1 = ���������	
�� (Response is poor)
2 = �����������	�������������� (Response is average)
3 = �����������	��	����������� (Response is above average)
4  = �����������	� (Response is superior)

1.1 Management
12 ������������	 ���� ��! "�	#�$��� 0.16

2 �����	������%��
�&��!� 0.15
4 	�#�$��'��!(��� 0.14

10 )��������+!!�!���%���������	��, 0.08
11 ����-"	"���.������"/0� 0.08

4 ��	
����1���&�&�. 0.07
4 ������������	 ���� ��! "�	#�$��� 0.07

1.2 Marketing
1 ����-"	"���.������"/0� 0.10
3 ���-�$��-"	"����� 0.06

1.3 Operations 0.00
1 1��$	��������"/0� 0.16
2 ���#�$���� 0.07
3 1��$	��"�	��!��� 0.07
4 "�&�	��	���#�$&����.��3�&�	�4� 0.07
6 "��#-���-������&(���5�$���������� 0.07

1.4 Quality Management 0.00
1 ��������#�$�����6��������
��#����� ����������'$8 �&� ������ Exit exam  �(�%������!������� ��
����/������!�����/���

0.16

1.5 Innovation  Management 0.00

1.6 Human Resource Management

���������� (T)
��-������$
���	�����!$�"����4�����'$8
���$
���	����#���-"	+�	���������(���	�(�?
���$
���	����(���	�4����!4���"�	�'$?

1.6 Human Resource Management
2 "��������������.����4����� 0.20

1.7 Finance
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ยุทธศาสตรเชิงรุก/ผนึกกําลัง (SO) ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา (WO)
 - สรางความเขมแข็งของเครือขายในระดับชาติและนานาชาติ (กลุม1)  - สรางระบบการตลาดและการประชาสัมพันธเชิงรุก (กลุม 1)

 - พัฒนานวัตกรรมการวิจัยเพื่อตอบโจทยปญหาสุขภาพของชุมชน
และประเทศ (กลุม 2)

 - วิเคราะหทบทวนหลักสูตรเพื่อบูรณาการลดความซ้ําซอนและ
ประโยชนสูงสุด (กลุม 2)

 - ขยายความรวมมือในการวิจัย (กลุม 2)  - พัฒนาวัฒนธรรมการปฏิบัติการเพ่ือนําไปสูนวัตกรรมละการวิจัย 
การเรียนการสอนและบริการวิชาการ (กลุม 2)

 - สราง/ปรับปรุงหลักสูตรเฉพาะเพื่อตอบสนองความตองการของ
ภาครัฐและเอกชน (กลุม 2)

 - พัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัยหลักสูตรระบบสารสนเทศและ
บริการวิชาการสูการแขงขันเชิงพาณิชย (กลุม 3)

 - ประกันคุณภาพหลักสูตร (กลุม2)  - เสริมสรางการมีสวนรวมของเครือขายในการพัฒนาฐานขอมูล การ
ประชาสัมพันธ การติดตามบัณฑิต (กลุม 4)

 - พัฒนาคณะเปน 1 ใน 100 ของโลก (กลุม 2)

 - การพัฒนาสูความเปนผูนําระดับประเทศและกาวสูระดับนานาชาติ 
(กลุม 3)

(กลุม 4)

 - มีนโยบายและแหลงทุนท่ีเอ้ือตอการวิจัย (กลุม 4)

 - มีเครือขายท้ังภายในและนอกประเทศ (กลุม 4)

เปาประสงค/แนวทางการพัฒนา เปาประสงค/แนวทางการพัฒนา

 - แลกเปลี่ยน/ฝกอบรมรวมระหวางนักศึกษาและอาจารยรางกัน 
(กลุม 1)

 - สรางระบบงาน (หนวยงาน, กลไก) (กลุม 1)

 - พัฒนางานวิจัยรวมกัน (กลุม 1)  - แผนการตลาดระดับชาติและนานาชาติ (กลุม 1)

 - U-Map (กลุม 1)  - แผนติดตามประเมินผล (กลุม 1)

 - จัดระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยอยางมีประสิทธิภาพ (กลุม 3)  - การพัฒนาผลงานวิจัยสูระดับนานาชาติและการพาณิชย    (กลุม 3)

 - พัฒนาเครือขายและศิษยเกาอยางเปนระบบเพื่อการประชาสัมพันธ
เชิงรุก (กลุม 3)

 - พัฒนาการจัดสรรงบประมาณผานเครือขายและศิษยเกา    (กลุม 3)

 - การพัฒนาระบบ ICT รองรับการเรียนการสอนและการวิจัย (กลุม 3)

 - พัฒนาหลักสูตรปริญญาเอกใหตรงตามความตองการของสังคม 
(กลุม 3)

 - พัฒนาวารสารวิชาการสูมาตรฐานสากล (กลุม 3)

 - พัฒนาศักยภาพบุคลากรสูความเปนผูนําดานสาธารณสุข       
(กลุม 3)

(ราง) ประเด็น_เปาประสงคยุทธศาสตรของคณะสาธารณสุขศาสตร

จากผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การปรับแผนยุทธศาสตร ป 2550-2554"

วันท่ี 16 - 17 กุมภาพันธ 2552

 - มีการนําเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษาและการวิจัย 

(ราง)_วิเคราะหประเด็น_goal_ยุทธศาสตรฯ_(16-17_feb)(1).xls/ประเด็นยุทธศาสตร SO_WO
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ยุทธศาสตรเชิงรับ/โอบลอม (ST) ยุทธศาสตรเชิงพลิกแพลง (WT)
 - ประสานความรวมมือกับองคการปกครองสวนทองถิ่น           
(กลุม1)

 - เสริมสรางการมีสวนรวมระหวางสถาบัน องคกร และชุมชน เพื่อให
เกิดการเปนหุนสวนและการรวมทุน (กลุม 1)

 - พัฒนา Road Show หลักสูตร (กลุม 2)  - ประชาสัมพันธเชิงรุกของหลักสูตรเพื่อเพิ่มลูกคาและงบประมาณ 
(กลุม 2)

 - จัดหลักสูตรฝกอบรมตามความตองการของลูกคาภาครัฐและ
เอกชน (กลุม 2)

 - สรางเครือขายบูรณาการวิชาการกับองคกรทางการเมือง (กลุม 2)

 - สรางและพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจาก
แหลงทุนท้ังในประเทศและตางประเทศ (กลุม 2)

 - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธให
ครอบคลุมกลุมเปาหมาย (กลุม 3)

 - วิเคราะหคูแขงเพื่อหากลยุทธในการพัฒนา (กลุม 2)  - แสวงหาความรวมมือและแหลงทุนในการสนับสนุนการเขาถึงระบบ
การศึกษา (กลุม 4)

 - พัฒนาเครือขายเพื่อการแขงขันในตลาดดานวิชาการ (กลุม 3)

 - พัฒนาสภาวิชาชีพเพื่อความเปนมาตรฐานของสถานศึกษา (กลุม 
4)

 - กําหนดมาตรฐานการศึกษาและระบบการประเมิน (กลุม 4)

เปาประสงค/แนวทางการพัฒนา เปาประสงค/แนวทางการพัฒนา

 - ขยายตลาดระดับภูมิภาคและนานาชาติ (กลุม 1)  - การใชทรัพยากรอยางคุมคา (กลุมท่ี 1)

 - เพิ่มสมรรถนะและรักษาฐานตลาดเดิม (กลุม 1)  - บริหารจัดการ (กลุมท่ี 1)

 - สงเสริมความรวมมือของเครือขายวิจัยท้ังในและตางประเทศให
เปนรูปธรรมมากขึ้น (กลุม 3)

 - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุมท่ี 3)

 - แสวงหาความรวมมือและทุนจากตางประเทศ (กลุม 3)  - จัดระบบการประเมินผลใหมีความชัดเจน (กลุม 3)

 - พัฒนาระบบการประชาสัมพันธเพื่อการแขงขัน (กลุม 3)

(ราง) ประเด็น_เปาประสงคยุทธศาสตรของคณะสาธารณสุขศาสตร

จากผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การปรับแผนยุทธศาสตร ป 2550-2554"

วันท่ี 16 - 17 กุมภาพันธ 2552

 - เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายท้ังในและตางประเทศ เพื่อ
สนับสนุนการศึกษาและการวิจัย (กลุม 4)

(ราง)_วิเคราะหประเด็น_goal_ยุทธศาสตรฯ_(16-17_feb)(1).xls/ประเด็นยุทธศาสตร ST_WT
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