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นายสุรชัย ศรีใส
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชํานาญการพิเศษ
ฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

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
- สงเสริมพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามกฎหมาย และจริยธรรม
- การสรางองคกรใหมีความยั่งยืน
- พัฒนาและสงเสริมทักษะความเปนผูนํา
- การสื่อสารและการสรางความผูกพันกับบุคลากรทั้งองคกร
- 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
กลยุทธทั้ง 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 เพื่อใชติดตามความสําเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ
เพื่อใหการวัดผลโดยรวมสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน ตัวชี้วัดที่ดีตองวัดได ชัดเจน เที่ยงตรง ไมกํากวม
6. กําหนดเปาหมาย เปาหมายที่ดีตองสามารถวัดผลได ยืดหยุนได สามารถทําใหสําเร็จไดใน
ระยะเวลาที่กําหนด มีความทาทาย แตสามารถทําใหบรรลุได
การนํากลยุทธไปปฏิบัติ
1. การแปลงกลยุทธสูแผนปฏิบัติการ ดวยการถายทอด สื่อสาร ทําความเขาใจ เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติ
การ อนุมัติงบประมาณ กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ และติดตามประเมินผลและแกไขปรับปรุง
2. การคาดการณผลการดําเนินงาน หมายถึง การคาดคะเนผลการดําเนินการในอนาคต โดยอิงจาก
ผลการดําเนินการของปที่ผานมา หรือเทียบเคียงกับคูแขงที่เทาเทียมหรือเหนือกวา โดยพิจารณาจากโครงสราง
องคกร ขนาด ระดับของเทคโนโลยี เพื่อคาดการณการเปลี่ยนแปลงขององคกรวาตองมีการปรับปรุงอยางไร
หรือตองสรางนวัตกรรมในเรื่องใด จึงเปนเครื่องมือสําคัญในการวางแผน
2. การบริหารจัดการองคกรดวย LEAN
Lean เปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการกําจัดความสูญเปลาของกระบวนการทํางาน เพื่อเพิ่มคุณคา
และบริการ โดยมีปรัชญาวา การผลิตที่ถือวา “ความสูญเปลา” (wastes) เปนตัวการที่ทําใหเวลาที่ใชในการ
ผลิตยาวนานขึ้น จึงควรนําเทคนิคตางๆ มาใช เพื่อกําจัดความสูญเปลาเหลานั้นออกไป Lean จะแฝงอยูใน
Workforce และ Operations ในแผนภูมิ Organizational Profile. Lean ไมใชเรื่องของการทํางานใหหนัก
ขึ้นหรือเร็วขึ้น แตเปนการคนหา ความสูญเปลา (Waste) และเปลี่ยนใหเปน
คาคุณ (value)
ขั้นตอนการสรางระบบ Lean เริ่มจากการเตรียมความพรอม ระบุคุณคาของสินคาและบริการใน
มุมมองของผูรับบริการ สํารวจวิเคราะหกระบวนการขั้นตอนการดําเนินงานตั้งแตตนจนจบ ประเมินผล
กระบวนการเพื่อหาจุดที่เปนความสูญเปลา โดยพิจารณาจาก กระบวนการที่เพิ่มคุณคา “ใหคงไว” สวน
กระบวนการที่ไมเพิ่มคุณคา แตจําเปนตองทํา “ใหคงไว” และกระบวนการที่ไมเพิ่มคุณคา และไมมีความ
จําเปน “ใหตัดออก” มีระบบพัฒนาและสรางคุณคา กําจัดความสูญเปลาอยางตอเนื่อง
ปจจัยแหงความสําเร็จของระบบ Lean ปลูกฝงแนวความคิดหรือทัศนคติเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิต
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมไปในแนวทางที่ทําใหทุกคนมีจุดมุงหมายรวมกัน รวมถึงการออกแบบพัฒนาโครงสราง
ของระบบ Lean ใหเหมาะสม เพราะหนวยงานสวนใหญไดแต “ทําลีน” แตไมได “เปนลีน”
ความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ และความผูกพัน
การมุงเนนลูกคา ตามแนวทาง TQA 2017-2018 ลูกคาของหองสมุด ไดแก นักศึกษา
คณาจารย นักวิจัย บุคลากร

และประชาชนทั่วไป เสียงของลูกคาจึงเปนสิ่งสําคัญ จึงควรรับฟงเสียงความตองการของลูกคาแตละ
กลุม ที่เปนลูกคาในอดีต ลูกคา
ปจจุบัน และลูกคาในอนาคต โดยมีการสํารวจความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ และรับฟงขอ
รองเรียน ประโยชนจากเสียงของ
ลูกคา ใชกําหนดลูกคาเปาหมาย กําหนดความตองการของลูกคา และกําหนดวิธีการสราง
ความสัมพันธ เพื่อใชเปนขอมูลในการ
จัดทําแผนกลยุทธ การสรางความผูกพันของลูกคา คิดคนกลไกวิธีการดูแลลูกคา สรางบริการที่
ลูกคาประทับใจ เกินความ
คาดหมาย สวนการบริหารจัดการขอรองเรียน เพื่อใหขอรองเรียนเหลานั้นไดรับการแกไขอยาง
ทันทวงที เพื่อเรียกคืนความ
เชื่อมั่นของลูกคา เพื่อสรางความพึงพอใจและความผูกพัน โดยมีชองทางการรองเรียน เชน กลองรับ
ความคิดเห็น สายตรงผูบริหาร
สื่อสังคมออนไลนตางๆ โดยมีขั้นตอนบริหารการจัดการขอรองเรียนที่ชัดเจนเปนระบบ
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