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นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  ชํานาญการพิเศษ
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1. ธรรมาภิบาลและการวางแผนเชิงกลยุทธ
1.1 หลักธรรมาภิบาล (ก.พ.ร.)

1. ประสิทธิผล (Effectiveness)
2. ประสิทธิภาพ (Efficiency)
3. การมีสวนรวม (Participation)
4. ความโปรงใส (Transparency)
5. การตอบสนอง (Responsiveness)
6 ภาระรับผิดชอบ (Accountability)
7. นิติกรรม (Rule of Law)
8. การกระจายอํานาจ (Decentralization)
9. ความเสมอภาค (Equity)
10. มุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented)

บทบาทของผูนําระดับสูง
- กําหนดวิสัยทัศน คานิยม  และการถายทอดสูการปฏิบัติ
- สงเสริมพฤติกรรมท่ีปฏิบัติตามกฎหมาย และจริยธรรม

- การสรางองคกรใหมีความยั่งยืน
- พัฒนาและสงเสริมทักษะความเปนผูนํา
- การสื่อสารและการสรางความผูกพันกับบุคลากรท้ังองคกร
- สรางระบบธรรมาภิบาลองคกร
- การรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน
1.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ
การจัดทํากลยุทธ
1. การจัดทํากลยุทธตองตอบสนอง 1. ความทาทายเชิงกลยุทธ 2. ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 3.

โอกาสเชิงกลยุทธ
2. การไดมาซึ่งขอมูล ความทาทายเชิงกลยุทธ ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ และ โอกาสเชิงกลยุทธ

ไดจากขอมูลและสารสนเทศตางๆ เชน นโยบายของรัฐ กฎระเบียบ/ขอบังคับ ขอมูลบุคลากร ความตองการ
ของผูรับบริการ ขอมูลคูแขง ความรูองคกร เทคโนโลยี และ SWOT analysis เปนตน  โดยกําหนดประเด็น
กลยุทธท้ัง 3 ดาน  ดังนี้ ดานการจัดการศึกษา การวิจัย บริการวิชาการ การเงิน บุคลากร การบริหารจัดการ
วิเทศสัมพันธ และดานสังคมและชุมชน



3. กําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  ตองตอบสนอง ความทาทายเชิงกลยุทธ ความไดเปรียบเชิงกล
ยุทธ และ โอกาสเชิงกลยุทธ โดยคํานึงถึงความสมดุลระหวางความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย และ
งบประมาณ

4. การกําหนดกรอบเวลา ระยะสั้น 1 ป สวนระยะยาวไมเกิน 3 ป
5. กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน  เพ่ือใชติดตามความสําเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ

เพ่ือใหการวัดผลโดยรวมสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน  ตัวชี้วัดท่ีดีตองวัดได  ชัดเจน เท่ียงตรง ไมกํากวม
6. กําหนดเปาหมาย เปาหมายท่ีดีตองสามารถวัดผลได ยืดหยุนได สามารถทําใหสําเร็จไดใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด  มีความทาทาย แตสามารถทําใหบรรลุได
การนํากลยุทธไปปฏิบัติ
1. การแปลงกลยุทธสูแผนปฏิบัติการ ดวยการถายทอด สื่อสาร ทําความเขาใจ เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติ

การ อนุมัติงบประมาณ กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ  และติดตามประเมินผลและแกไขปรับปรุง
2. การคาดการณผลการดําเนินงาน  หมายถึง การคาดคะเนผลการดําเนินการในอนาคต  โดยอิงจาก

ผลการดําเนินการของปท่ีผานมา หรือเทียบเคียงกับคูแขงท่ีเทาเทียมหรือเหนือกวา โดยพิจารณาจากโครงสราง
องคกร ขนาด ระดับของเทคโนโลยี เพ่ือคาดการณการเปลี่ยนแปลงขององคกรวาตองมีการปรับปรุงอยางไร
หรือตองสรางนวัตกรรมในเรื่องใด  จึงเปนเครื่องมือสําคัญในการวางแผน

2. การบริหารจัดการองคกรดวย LEAN
Lean เปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการกําจัดความสูญเปลาของกระบวนการทํางาน  เพ่ือเพ่ิมคุณคา

และบริการ  โดยมีปรัชญาวา การผลิตท่ีถือวา “ความสูญเปลา” (wastes) เปนตัวการท่ีทําใหเวลาท่ีใชในการ
ผลิตยาวนานข้ึน  จึงควรนําเทคนิคตางๆ มาใช  เพ่ือกําจัดความสูญเปลาเหลานั้นออกไป Lean จะแฝงอยูใน
Workforce และ Operations ในแผนภูมิ Organizational Profile.  Lean ไมใชเรื่องของการทํางานใหหนัก
ข้ึนหรือเร็วข้ึน  แตเปนการคนหา ความสูญเปลา (Waste) และเปลี่ยนใหเปน

คาคุณ (value)
ข้ันตอนการสรางระบบ Lean เริ่มจากการเตรียมความพรอม ระบุคุณคาของสินคาและบริการใน

มุมมองของผูรับบริการ  สํารวจวิเคราะหกระบวนการข้ันตอนการดําเนินงานตั้งแตตนจนจบ  ประเมินผล
กระบวนการเพ่ือหาจุดท่ีเปนความสูญเปลา  โดยพิจารณาจาก กระบวนการท่ีเพ่ิมคุณคา “ใหคงไว” สวน
กระบวนการท่ีไมเพ่ิมคุณคา  แตจําเปนตองทํา “ใหคงไว” และกระบวนการท่ีไมเพ่ิมคุณคา และไมมีความ
จําเปน “ใหตัดออก” มีระบบพัฒนาและสรางคุณคา กําจัดความสูญเปลาอยางตอเนื่อง

ปจจัยแหงความสําเร็จของระบบ Lean ปลูกฝงแนวความคิดหรือทัศนคติเก่ียวกับการเพ่ิมผลผลิต
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมไปในแนวทางท่ีทําใหทุกคนมีจุดมุงหมายรวมกัน  รวมถึงการออกแบบพัฒนาโครงสราง
ของระบบ Lean ใหเหมาะสม เพราะหนวยงานสวนใหญไดแต “ทําลีน” แตไมได “เปนลีน”

ความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ และความผูกพัน
การมุงเนนลูกคา ตามแนวทาง TQA 2017-2018 ลูกคาของหองสมุด ไดแก นักศึกษา

คณาจารย นักวิจัย บุคลากร



และประชาชนท่ัวไป เสียงของลูกคาจึงเปนสิ่งสําคัญ  จึงควรรับฟงเสียงความตองการของลูกคาแตละ
กลุม ท่ีเปนลูกคาในอดีต ลูกคา

ปจจุบัน  และลูกคาในอนาคต  โดยมีการสํารวจความพึงพอใจ  ความไมพึงพอใจ และรับฟงขอ
รองเรียน ประโยชนจากเสียงของ

ลูกคา ใชกําหนดลูกคาเปาหมาย กําหนดความตองการของลูกคา และกําหนดวิธีการสราง
ความสัมพันธ เพ่ือใชเปนขอมูลในการ

จัดทําแผนกลยุทธ การสรางความผูกพันของลูกคา คิดคนกลไกวิธีการดูแลลูกคา  สรางบริการท่ี
ลูกคาประทับใจ เกินความ

คาดหมาย สวนการบริหารจัดการขอรองเรียน เพ่ือใหขอรองเรียนเหลานั้นไดรับการแกไขอยาง
ทันทวงที  เพ่ือเรียกคืนความ

เชื่อม่ันของลูกคา  เพ่ือสรางความพึงพอใจและความผูกพัน  โดยมีชองทางการรองเรียน เชน กลองรับ
ความคิดเห็น  สายตรงผูบริหาร

สื่อสังคมออนไลนตางๆ โดยมีข้ันตอนบริหารการจัดการขอรองเรียนท่ีชัดเจนเปนระบบ
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