การประชุมเชงปฏบตการ
การประชมเชิ
งปฏิบัตกิ าร
การจัดทําแผนกลยทธ์
การจดทาแผนกลยุ
ทธทางการเงน
ทางการเงิน
พ.ศ. 2555 - 2559
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
วันที 19 มีนาคม 2555
โดย
ผศ.เบญจวรรณ อุบลศรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคณทหารลาดกระบั
สถาบนเทคโนโลยพระจอมเกลาเจาคุ
ณทหารลาดกระบงง
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จุดมุ่งหมายของการประชุม
• เพือจัดทําแผนกลยุทธ์ ทางการเงินให้ สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์
สถาบันฯ และบริบทภายนอกทีเปลียนแปลงไป รวมทังเป็ นไป
ตามเกณฑ์
ณ มาตรฐานของตั
ฐ
วบ่ งชีที 8.8.1 ข้ อ 1
• เพือร่ วมกันคิด
• เพือสร้ างความเข้ าใจและมีส่วนร่ วมในการดําเนินงาน
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เป้ าหมายสู งสุ ดขององค์ กรทุกๆ แห่ ง
1. นาพาองคกรสู
นําพาองค์ กรส่ ความสํ
วามสาเรจ
าเร็จ
2. สามารถบรรลุวสิ ั ยทัศน์ ทได้
ี วางไว้
3. ประสบความสํ าเร็จอย่ างยังยืน
4. สามารถก่อให้ เกิดคุณค่ าหรือประโยชน์ ให้ กบั ผู้ทเกี
ี ยวข้ องได้
5. องค์ กรชันเลิศ (Excellence Organization)
6. องค์์ กรทีมี ขี ดี สมรรถนะสู ง (High Performance Organization)
3

ทําไมต้ องมีการวางแผนกลยุทธ์
1. สภาวะแวดล้ อมและบริบทในการดําเนินงาน มีการ
เปลยนแปลงอยางรวดเรว
ปี ป ่
็ และรุนแรงขนึ
2. องค์์ กรต้้ องมีที ศิ ทางและแผนงานทีชี ัดเจน
3. ผู้บริหารต้ องบริหารองค์ กรภายใต้ กรอบทิศทางและ
แผนงาน
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ความหมายของแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan)
1. เอกสารทีรี ะบุ วิสิ ั ยทัศั น์์ (Vision) ภารกิจิ (Mission)
และกลยทธ์
g )
ุ ((Stategies)
2. เป็ นแผนระยะยาว ทีบอกถึงทิศทางการดําเนินขององค์ กร
3. เป็ นเครืองมือเพือช่ วยชีนําแนวทางการตัดสิ นใจ
ของผู้บริหารทุกระดับขององค์ กรทีเกิดจากการระดม
ความคิด ผู้มสี ่ วนเกียวข้ อง “คิดก่ อนทํา”
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ความหมายของแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan)
4.4 เปนเครองมอในการประสานและกากบตดตามการดาเนนงาน
ป็ ื ื ใ ป
ํ ั ิ
ํ ิ
ขององค์ กรให้ เป็ นทิศทางเดียวกัน
5. เป็ นเอกสารทีจัดทําขึนจากการวิเคราะห์ สถานการณ์ ภายนอกและ
ภายในองคกรและกํ
ใ
์
าํ หนดแนวทางการดําํ เนิินงานขององคกร
์
ให้ สอดคล้ องกับแนวโน้ มของสถานการณ์
ใหสอดคลองกบแนวโนมของสถานการณ
6. มีการจัดลําดับความสํ าคัญของกลยุทธ์ เพือช่ วยในการจัดสรร
ทรัพยากรการบริหารให้ สอดคล้ องกับความจําเป็ น
6

กระบวนการในการจัดทําแผนกลยุทธ์

การยึดมันในปปรัชญาแและอุดมการณ์
Philossophy/VValue

กาารวิเคราะะห์ สถานนภาพและศักยภาาพภายในนและ
ภายนอกก SWOTT Analyysis

วิสัยทัศน์
วสยทศน
พันั ธกิจิ

องคกรจะเปนอะไร
องค์
กรจะเป็ นอะไร ถงจุ
ถึงจดหมายใด
ดหมายใด
ใน 3-5 ปี ข้ างหน้ า
องค์์ กรทําํ อะไร
ไ

ประเด็นหลักต้ องคํานึงถึง
ประเด็นยุทธศาสตร์์ ต้ องพัฒนา ต้ องมุ่งเน้ น

เป้าประสงค์

ไ ื ิ ี ์ ้
อะไรคอสงทองคกรตองการ
บรรลุ

เป้าหมาย

สิ งทีบอกว่ า องค์ กรบรรลุ
เป้ าประสงค์ หรือไม่
ตัวเลขหรือค่ าของตัวชีวัด

กลยุทธ์

สิ งทีองค์์ กรจะทําเพือให้ บรรลุ
7
เป้ าประสงค์

ตัวชีวัด

ขันตอนในการวางแผนกลยุทธ์
ขันตอนที 1

ขันตอนที 2

ขันตอนที 3

การวิเคราะห์์
สถานการณ์ และ
ั
ศกยภาพของ
องค์ กร(SWOT
Analysis)

การจัดทําวิสัย
ทัศน์ พันธกิจ
ป ็
ประเดน
ยุทธศาสตร์
เป้ าประสงค์
เปาประสงค

• ปัจจัยภายใน

• องค์ กรต้ องการเป็ นอะไร • องค์ กรต้ องทําสิ ง
ใดบ้ างเพือให้ ผลการ
• มีหน้ าทีรับผิดชอบอะไร ใดบางเพอใหผลการ
ปฏิบัตงิ านบรรลุตาม
• มีประเด็นทางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้ าประสงค์
ทีสํ าคัญอะไรทีต้ องได้ รับ และเป้ าหมายทีกําหนด
การพัฒนา

Strength จุดแข็ง็
Weakness จุดอ่ อน

• ปัจจัยภายนอก
Opportunity โอกาส
Threat อุปสรรค

• มีเป้ าประสงค์ อะไรบ้ าง

กําหนดตัวชีวัด
เป้ าหมาย กลยุุทธ์
KPIs,
TargetStrategies

ขันตอนที 4
การกําหนด
แผนปฏิบัตกิ าร
Action Plan

• การนํากลยุทธ์ ไปสู่
การปฏิบตั ใิ นรปของ
การปฏบตในรู
ปของ
แผนงาน/โครงการ
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การวิเคราะห์ SWOT Analysis
วิเคราะห์ สถานการณ์ ภายนอก

โอกาส(Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

• การเปลียนแปลงของปัจจัย • การเปลียนแปลงของปัจจัย
ภายนอกองค์ กรทีส่ งผล
ภายนอกทีส่ งผลกระทบใน ภายนอกองคกรทสงผล
ภายนอกทสงผลกระทบใน
กระทบในทางลบต่ อองค์ กร
ทางบวกต่ อองค์ กร
•
•
•
•
•

สั งคม
การเมือง
เศรษฐกิจ
เทคโนโลยี
ต่ างประเทศ

• ตลาดแรงงาน
• ลูกค้ า
• คู่แข่ ง
• ชุมชน
• ผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสี ย
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การวิเคราะห์ SWOT Analysis
วิเคราะห์ สถานการณ์ ภายใน
จุดแข็ง(Strengths)

จุดอ่ อน (Weaknesses)

• สิ งทีหน่ วยงานมีความ
โ ่น
โดดเด่

• สิ งทีหน่ วยงานจะต้ องมีการ
พัฒนาหรืือแก้้ ไขปรั
ป บปปรุง

Mckinsey’s 7 Ss
• โครงสราง
โครงสร้ าง ( Structure )
• แนวการบรหาร
แนวการบริหาร ( Style
St l )
• เครืองมือ ( Specific Tools ) • ทักษะ ( Skill )
• ระบบ (System)
• บุคลากร ( Staff
S ff )
• กลยุทธ์ (Strategy)
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การกําหนดวิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ หมายถึง คําบรรยายหรือข้ อความทีแสดงถึงสภาพและการดําเนินงาน
ขององค์์ กรทีต้องการหรืือคาดหวังทีจะเป็ นในอนาคต
ภายใต้ เงือนไขสภาพการณ์ ทศึี กษาไว้
วิสัยทัศน์ ของ สถาบั
วสยทศน
สถาบนเทคโนโลยพระจอมเกลาเจาคุ
นเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคณทหารลาดกระบั
ณทหารลาดกระบงง
“เป็ นสถาบันอุดมศึกษาด้ านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี
1 ใน
ใ 10 ของภูมภิ าคอาเซีียน ในปี
ใ ปี ค.ศ. 2020”
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การกําหนดกลยุทธ์
• กลยุทธ์ หมายถึง แนวทางหรือวิธีการทํางานทีดีทสุี ดเพือให้ องค์ กร
บรรลุเป้าประสงค
ป
์ พนธกิ
ั จิ และวิสิ ั ยทศนที
ั ์ กี าหนดไว้
ํ
ไ้
• การกาหนดกลยุ
การกําหนดกลยทธ์
ทธพจารณาจากผลการศกษา
พจิ ารณาจากผลการศึกษา SWOT Analysis
โโอกาส
Opportunities
อุปสรรค
Threats
e s

จุดแข็ง = Strenghts

จุดอ่ อน = Weaknesses

กลยุทธ์์ เชิงรุ ก
(ใช้ โอกาสและจุดแข็ง
ทําให้ วสิ ั ยทัศน์ สําเร็จ)
ทาใหวสยทศนสาเรจ)
กลยุทธ์ ป้องกัน/ปรับเปลียน
((ใช้ สภาพของโอกาสและ
จุดแข็งป้ องกันอุปสรรค)

กลยุทธ์์ เชิงรับ/แก้้ ไข
(ใช้ สภาพของโอกาสและ
จุจดแข็
ดแขงแกไขจุ
งแก้ ไขจดอ่
ดออน)
อน)
· กลยุทธ์ เลิกราหาแผนใหม่
((ถ้ ามีการแก้ ไขจดอ่
ุ อนและ
ป้ องกันอุปสรรคก็ไม่ ต้องเลิก)
· กลยุทธ์ อสิ ระ (คิดนอกกรอบ SWOT)
ใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ ทําให้
วิสัยทัศน์ สํ าเร็จ
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การกําหนดกลยุทธ์
∙ การทีจะบรรลุภารกิจหรือไม่ อยู่ทการกํ
ี าหนดกลยุทธ์
∙ กลยุทธ์ ต้ อง
¾ มีความเป็ นไปได้
¾ มความสอดคล้
ี
้ องและครอบคลุม
¾ กําจัด ((เอาชนะ)) ข้ อจํากัดทีมี
¾ คํานึงถึงองค์ รวม (Holistics)
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ตัวชีวัดและเป้ าหมาย
∙

ตัวชีวัด (Key Performance Indicators : KPI) หมายถึง เครืองมือ
หรือดัชนีทใช้
ี ในการวัดความก้ าวหน้ า ของการบรรลุแต่ ละเป้าประสงค์

∙

เป้ าหมาย (Targets) หมายถึง เครืองบอกระดับของความสํ าเร็จตาม
ตัวชีวัดทีกําหนด ซึงจะเป็ นตัวเลข

EX.

ตัวชีวัด

เป้ าหมาย

ร้ อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

80

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา

500
14

ขอให้ สนุกกับการจัดทํา
แผนกลยุทธ์์ ทางการเงินิ
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การจัดทําแผนกลยุทธ์ ทางการเงิน พ.ศ. 2555 - 2559
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
วันที 19 มนาคม
วนท
มีนาคม 2555
ณ. ห้ องประชุมบุนนาค อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
โดย
ผศ.เบญจวรรณ อุบลศรี
และ
คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ ทางการเงิน
16

แผนกลยุทธ์ สถาบัน พ.ศ. 2555 – 2563 (ทีเกียวข้ องด้ านการเงิน)
ประเด็นยุุทธศาสตร์ ที 3 การสร้ างความเข้ มแข็งในการพัฒนาสถาบัน
เป้ าประสงค์ ที 3.7 มีรายได้ เพิม
กลยุทธ์

ยุทธวิธี

1.จัดหารายได้เพิม
2.จัดให้มีการใช้ทรัพยากรร่ วมกันเพือลด
ต้นทุน
3.จัดให้มีการคํานวณและวิเคราะห์ตน้ ทุน
ต่อหน่วย รวมทังความคุม้ ค่าของหลักสู ตร
4.สร้างเครื อข่ายกับสถาบันการศึกษาและ
ภาคอุตสาหกรรมทังในและต่างประเทศ
เพือแปลงทรัพย์ส์ ิ นทางปัญญเป็็ นทุน

จัดหารายได้จากทรัพย์สินของสถาบัน......
ส่ งเสริ มการใช้ทรัพยากรร่ วมกัน......
พัฒนาระบบบริ หารและจัดการม.กํากับด้าน
วิธีบริ หารทรัพย์สินและการเงิน.......
แปลงทรัพย์สินทางปั ญญาเป็ นทุนเพือจัดหา
รายได้เพิม
17

ประชุ มปฏิบัตกิ าร 1
SWOT Analysis
y ทางด้ านการเงินของสถาบัน

1. ขอให้ ทุกท่ านร่ วมกันสะท้ อนภาพทีเป็ นจริงทางด้ านการเงินของ
สถาบัน ณ ปัจจุบัน “ภาพทีท่ านเห็น การเงินของสถาบันเป็ นอย่ างไร”
สภาวะแวดล้ อมภายใน ทีเป็ นจุดแข็ง และจุดอ่ อน ในประเด็น ดังนี
1. คุคณภาพของบคลากร(Staff)
ณภาพของบุคลากร(Staff)
2. แนวการบริหาร (Style)
3.3 ทกษะ
ั (Skill)
(S i )
4.4 โครงสร้
โ
้ าง (Structure)
(S
)
5. กลยุทธ์ (Strategy) 6. ระบบ (System)
7. อุดมการณ์ ร่วม (Shared Value)
18

ประชุ มปฏิบัตกิ าร 1
SWOT Analysis
y ทางด้ านการเงินของสถาบัน

จุดแขง:
จดแข็
ง:
2. ขอให้ ทุกท่ านกรอกข้ อมูล “จุดแข็ง” ทีท่ านเห็นว่ า สํ าคัญและจะต้ อง
พัฒ
ั นาให้
ใ ้ ดยี งิ ขึนึ หรืือรัักษาคงไว้
ไ ้ ต่ อไป ในแต่
ใ ่ ละประเด็
ป น็ ลงใน
ใ
กระดาษ A 4 สี ฟ้า
3. โดยให้ เวลาในการดําเนินงาน 20 นาที

19

ประชุ มปฏิบัตกิ าร 1
SWOT Analysis
y ทางด้ านการเงินของสถาบัน

จุดออน:
จดอ่
อน:
2. ขอให้ ทุกท่ านกรอกข้ อมูล “จุดอ่ อน” ทีท่ านเห็นว่ า สํ าคัญและจะต้ อง
พัฒ
ั นาหรืือปปรัับปปรุงใให้้ ดยี งิ ขึนึ หรืือควรยกเลิกิ ในแต่
ใ ่ ละประเด็
ป น็
ลงในกระดาษ A 4 สี เหลือง
3. โดยให้ เวลาในการดําเนินงาน 20 นาที
4.4 จากนน
จากนัน ใหทุ
ให้ ทกกท่ทาน
าน ให้
ใหคะแนน
คะแนน “จดแข็
จุดแขงและจุ
งและจดอ่
ดออน
อน” โดยทุ
โดยทกท่
กทานม
านมี
คะแนนเท่ ากับ 10 คะแนน เมือรวมคะแนนในแต่ ละข้ อทีท่ านให้
คะแนนทังั จุดแข็ง็ และจุดอ่่ อน แล้้ วจะต้้ องไม่
ไ ่ เกินิ 10 คะแนน
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ประชุ มปฏิบัตกิ าร 2
y ทางด้ านการเงินของสถาบัน
SWOT Analysis

1. ขอให้ ทุกท่ านร่ วมกันสะท้ อนภาพทีเป็ นจริงทางด้ านการเงินของ
สถาบัน ณ ปัจจุบัน “ภาพทีท่ านเห็นปัจจัยภายนอกอะไรบ้ างทีมี
ผลกระทบต่ อ การเงิ
ผลกระทบตอ
การเงนของสถาบน”
นของสถาบัน”
สภาวะแวดล้ อมภายนอก ทีเป็ นโอกาส และอุปสรรค ในประเด็น
ดังนี
1.1 สงคม
สั งคม
6.6 ตลาดแรงงาน
2. การเมือง
7. ลูกค้ า
3. เศรษฐกิจิ
8. คู่แข่่ ง
4. เทคโนโลยี
9. ผูู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสี ย
5. ต่ างประเทศ
10. ชุมชน
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ประชุ มปฏิบัตกิ าร 2
y ทางด้ านการเงินของสถาบัน
SWOT Analysis

โอกาส:
2. ขอให้ ทุกท่ านกรอกข้ อมูล “โอกาส” ทีท่ านเห็นว่ า มีผลกระทบในเชิงบวก
ทีสี ถาบันั ควรนํํามาใช้
ใ ้ ให้้ เกิดิ ประโยชน์
ป โ ์ ต่อสถาบัันในแต่
ใ ่ ละประเด็
ป น็
ลงในกระดาษ A 4 สี เขียว
3. โดยให้ เวลาในการดําเนินงาน 20 นาที
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ประชุ มปฏิบัตกิ าร 2
y ทางด้ านการเงินของสถาบัน
SWOT Analysis

อุปสรรค/ภยคุ
อปสรรค/ภั
ยคกคาม:
กคาม:
2. ขอให้ ทุกท่ านกรอกข้ อมูล “อุปสรรค” ทีท่ านเห็นว่ า มีผลกระทบในเชิง
ลบ ควรทีจี ะหลีกี เลียี งหรืือสามารถพลิกิ วิกิ ฤตให้
ใ ้ เป็ นโอกาสได้
โ ไ ้ ในแต่่ ละ
ประเด็น ลงในกระดาษ A 4 สี ชมพู
3. โดยให้ เวลาในการดําเนินงาน 20 นาที
4.4 จากนน
จากนัน ใหทุ
ให้ ทกกท่ทาน
าน ให้
ใหคะแนน
คะแนน “โอกาส
โอกาส และอุ
และอปสรรค”
ปสรรค โดยทุ
โดยทกท่
กทานม
านมี
คะแนนเท่ ากับ 10 คะแนน เมือรวมคะแนนในแต่ ละข้ อแล้ วต้ องไม่ เกิน
10 คะแนน
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ประชุ มปฏิบัตกิ าร 3
กําหนดสภาพทีม่ ุงหวังด้ านการเงินของสถาบัน ((Thee Ideal/vision)
dea /v s o )
วิวสยทศน:
สัยทัศน์
1. ขอให้ ทุกท่ าน กําหนดสภาพทีมุ่งหวังด้ านการเงินของสถาบัน ในอนาคต
5 ปี ข้้ างหน้้ า โดยตอบคํ
โ
าํ ถามในกระดาษ
ใ
A 4 สีี ขาว
“ เราอยากเห็นสถานะด้ านการเงินของสถาบันเป็ นอย่ างไร ”
2. ให้
ใ ้ เวลาในการดํ
ใ
าเนินงาน 20 นาทีี
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สรุปทบทวน เพือความเข้ าใจการเรียนรู้ และการวางแผนต่ อเนือง
• การประชุุ มในวันนี สิ งทีได้ คือ การวิเคราะห์ SWOT ทางด้ าน
การเงินของสถาบัน และวิสัยทัศน์
• ข้ อมูลทีได้ ในวันนี คณะกรรมการฯ จะนําไปร่ างแผนกลยุทธ์ ทาง
การเงนของสถาบน
ิ
ั
• จดประชุ
จัดประชมอี
มอกครง
กครัง เพื
เพอใหทุ
อให้ ทกกท่ทานไดวพากษ
านได้ วพิ ากษ์ (ราง)
(ร่ าง) แผนกลยุ
แผนกลยทธ์
ทธ
ทางการเงินของสถาบัน ควบคู่กบั การนําเสนอ (ร่ าง) แผนกลยุทธ์ ฯ
ต่ อทีประชุ มคณะกรรมการผู้บริหารสถาบัน เพืออนุมตั ิ
• เผยแพร่ แผนกลยุทธ์ ทางการเงิน เพือให้ ทุกส่ วนงานได้ นําไปใช้25

ขอขอบคณทกท่
ขอขอบคุ
ณทุกทานทใหความ
านทีให้ ความ
ร่ วมมือ
รวมมอ
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