
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 
ณ โรงแรม โรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา  

อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

ศราวุธ ป้อมสินทรัพย์ 
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เครื่องมือทางเทคนิคทีใ่ช้ในการทบทวนแผนฯ 

ส่วนที่  1 เทคนิคการวางแผนด้วยการก าหนดสถานการณ์ 
(scenario planning) โดยเป็นการมองอนาคต ที่
พิจารณาจากแนวโน้มที่เห็นในปัจจุบันและความไม่
แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต 

ส่วนที่ 2  เทคนิคการเขียนแผนด้วยภาพ 
ส่วนที่ 3  เทคนิคการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 
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Scenario Planning และการวางแผนในอนาคต 

 เป็นวิธีหนึ่งของการมองอนาคต สถานการณ์นั้นสร้างขึ้นมาโดยอาศัยโครง
เรื่อง (plot) ที่มาจากแนวโน้ม (trends) ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันและความไม่แน่นอน 
(uncertainties) ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต 
 สถานการณ์ คือ ภาพรวมเหตุการณ์ในอนาคตที่เป็นจริงได้ (plausible) และ
เกี่ยวข้องกับประเด็นที่อยู่ในความสนใจ (relevant) แต่ละภาพจะเป็นการด าเนิน
เรื่องเล่าที่ไม่มีการขัดแย้งภายใน และมีทั้งเหตุการณ์ที่พึงประสงค์และไม่พึง
ประสงค์ กระบวนการสร้างสถานการณ์จะกระตุ้นจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ ท าให้กล้าคิดนอกกรอบปัจจุบัน กล้าหาวิธีการใหม่ในการแก้ไขปัญหา
เดิม การสร้างสถานการณ์เป็นการซักซ้อมอนาคตให้เข้าใจถึงผลการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างแรงผลักดันต่าง ๆ ซึ่งอาจเสริมกันหรือหักล้างกัน ซึ่งอาจชักน าให้เกิดการ
ตัดสินใจในประเด็นที่คั่งค้างอยู่ในใจมานาน และท าให้สามารถวางแผนกลยุทธ์ที่
รอบคอบกว่าเดิม 
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ตัวอย่างการใช้ Scenario Planning (ต่อ) 
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ตัวอย่างการใช้ Scenario Planning “บริษัทเชลล์” 

o ความส าเร็จของการสร้างสถานการณ์ ที่มักมีผู้กล่าวถึงมากคือกรณีของบริษัทเชลล์ 
o บริษัทเชลล์ ได้ตัดสินใจวาดสถานการณภ์าวการณ์น้ ามนัในตลาดโลก ณ เวลาที่น้ ามันในขณะนั้น

มีราคาคงที่ มิได้มี วิกฤตการณ์ใด ๆ มาบีบบังคับ ราคาน้ ามันที่ค่อนข้างคงตัวนี้เองที่ทาให้บริษัท
น้ ามันรายอื่น ๆ มิได้ ใส่ใจกับการเตรียมการการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงใดเป็นพิเศษ 

o กลุ่มพนกังานของบริษัทเชลลท์ี่ไดร้ับมอบหมายให้มองอนาคตไดว้าดสถานการณ์ไว้ 2 ภาพ ภาพ
แรกเป็นภาพเหตุการณ์ราคาน้ ามันคงที่ ธุรกิจซื้อขายน้ ามันด าเนินไปตามปกติ ภาพที่สอง เป็น
ภาพที่ OPEC รวมหัวกันขึ้นราคาน้ ามัน  

o เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ราคาน้ ามันในปี ค.ศ. 1973 บริษัทเชลล์สามารถรับมือกับเหตุการณ์
ดังกล่าวได้ดี และได้ขยับตัวจากการเป็นบริษัทน้ ามันขนาดใหญ่อันดับ 7 ของโลก ขึ้นมาเป็น
อันดับที่ 2 ได้และมีกาไรสูงสุด  

o นอกจากนี้ บริษัทเชลล์ยังได้คาดการณ์ การล่มสลายของระบบคอมมิวนิสต์ในรัสเซียและ
ตัดสินใจไม่เข้าไปลงทุนด้านก๊าซธรรมชาติ ทั้งที่ บริษัทน้ ามันรายอื่น ๆ หลายรายต่างเข้าไป
ลงทุนกัน เมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น บริษัทน้ ามันต่าง ๆ ต้องเผชิญกับความวุ่นวาย และยัง
ขาดทุนจากการลงทุนในรัสเซียด้วย จะเห็นได้ว่าการมองอนาคตของบริษัทเชลล์ให้ผลที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทมาก 
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สรุป output ที่ต้องการในกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ส่วนที่ 1 
Scenario III 

ส่วนที่ 1  
Scenario II 

ส่วนที่ 1  
Scenario I 

ส่วนที่ 1  
Scenario IV 

ส่วนที่ 2  
แผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนา มรภ.สุรินทร์  
(ที่ตอบสนองอนาคต) 

การแปลงแผนไปสู่
การปฏิบัต ิ
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การเขียนแผนด้วยภาพ 
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ตัวอย่างการเขียนแผนด้วยภาพ 
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ตัวอย่างการเขียนแผนด้วยภาพ (ต่อ) 
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Vision 

สถานะใน
ปัจจุบัน 

ปัจจุบันเราอยู่จุดไหน 

วิสัยทัศน์อีก 
5 ปี

ข้างหน้า 

วิสัยทัศน์อีก 
10 ปี

ข้างหน้า 

อีก 5 ปีข้างหน้าเราอยากไปอยู่ในจุดไหน 

อีก 10 ปีข้างหน้าเราอยากไปอยู่ในจุดไหน 
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การน าข้อมูลมาทบทวนรายละเอียดในแผนยุทธศาสตร์ 
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Strategy Map ของแผนพัฒนาและการถ่ายทอด 

ยุทธศาสตร์หลัก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
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หลักการและแนววิธีการถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ 
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ความสัมพันธ์ของหลักการและแนววิธีการถ่ายทอดแผน 

ระดับ กลไกการถา่ยทอด การถ่ายทอดกลยุทธ์ระดับต่าง ๆ KPI 

องค์กร ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร - ยุทธศาสตร์หลัก 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ฝ่าย มาตรการ/แนวทางในแต่ละด้าน - กลยุทธ์ 
- แผนงานโครงการ เช่น  

1.1.1.1 Innovators/Technologists /Researchers 
1.1.1.2 Bilingual proficiency 

- ฯลฯ 
- Project Base 

- โครงการสร้างนักนวัตกรรม เพิ่ม
ทักษะด้านกระบวนการวิจัย ฯ 

- โครงการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้งานในเชิงธุรกิจ 
ฯ 

- ฯลฯ 

KPI โครงการ 
 

• นักศึกษามีทักษะที่ดีในการเป็น
นวัตกรรมและนักวิจัย 

• ระบบทดสอบ English 
Proficiency Entry – Test 

• ฯลฯ 

 
หน่วยงาน 

 
แผนการให้บริการของหน่วยงาน 

 
งาน/โครงการ 

 
KPI งาน/โครงการ 

??? 
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หลักการและแนววิธีการถ่ายทอดแผน 

ระดับองค์กร 

ระดับฝ่าย 

ระดับหน่วยงาน 



ระดับหน่วยงาน 

18 

ระดับองค์กร 

ระดับฝ่าย 

ผ XXX 
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ขั้นตอนการเขียน Scenario Planning  

1) เรื่องเล่าเหตุการณ์ /ประสบการณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
2) การก าหนดขอบเขตสถานการณ์ 
3) การก าหนดประเด็นย่อย ๆ ในสถานการณ์ตามข้อ 1 
4) น าข้อมูลใน ข้อ 3 เขียนร้อยเรียง เชื่อมโยงความสัมพันธ์อาจ

เป็นข้อความเรื่องเล่า หรืออาจเป็นรูปภาพ 
5) การเชื่อมโยง ทบทวนยุทธศาสตร์ ที่จะตอบสนอง ใช้ประโยชน์ 

เตรียมรองรับ ปรับตัวในสถานการณ์ตาม ข้อ 4 
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ตัวอย่างสถานการณ์ (น าร่อง) 

 

1) มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจ านวนมากเกินไป 
อาจมีการยุบรวม 

2) มหาวิทยาลัยบางแห่งยุบตัวลง เมื่อมีการน าประเด็นเรื่อง
คุณภาพมาจับ 

3) จังหวัดสุรินทร์ มีการเจริญเติมโตน้อยที่สุดในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

4) คนวัยแรงงานมีเป็นจ านวนมาก ที่ขาดทักษะการท างาน ว่างงาน
ท าให้ชุมชนเรียกร้องให้มรภ.สุรินทร์ เป็นที่พึ่งของชุมชน 

5) รัฐงดการอุดหนุนงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัย 
6) นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ลดลงเหลือ 1 ใน 3 
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Vision มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (2560)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 ของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีหลักธรรมาภิบาล และผลงานเป็นที่

ยอมรับ ยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 
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มหาวิทยาลัยชั้นน าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปัจจุบนั  
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Vision 

สถานะใน
ปัจจุบัน 

ปัจจุบันเราอยู่จุดไหน 

วิสัยทัศน์อีก 
5 ปี

ข้างหน้า 

วิสัยทัศน์อีก 
10 ปี

ข้างหน้า 

อีก 5 ปีข้างหน้าเราอยากไปอยู่ในจุดไหน 

อีก 10 ปีข้างหน้าเราอยากไปอยู่ในจุดไหน 
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Strategy Map ของแผนพัฒนาและการถ่ายทอด 

ยุทธศาสตร์หลัก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 



วิสัยทัศน์และเป้าประสงค์หลัก 

Vision 

Goal 
เป้าประสงค์

หลัก 
ที่ 1 

Goal 
เป้าประสงค์

หลัก 
ท่ี 2 

Goal 
เป้าประสงค์

หลัก 
ท่ี 3 
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เป้าประสงค์หลักและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

Goal 
เป้าประสงค์

หลัก 
ท่ี 1 

ฐานที่สนับสนุนเป้าประสงค์หลัก 

S 
O 

W T W T 

S 
O 

ปัจจัย
ภายใน 

ปัจจัย
ภายนอก 

ปัจจัย
สนับสนุน 

ปัจจัย
ขัดขวาง 
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Project Idea 

Goal 
เป้าประสงค์

หลัก 
ท่ี 1 

ฐานที่สนับสนุนเป้าประสงค์หลัก 

S 
O 

W T W T 

S 
O 

P
ro

je
ct

 Id
e

a P
ro
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ct Id

ea 

KPI 

KPI 

KPI 

KPI 
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หลักการและแนววิธีการถ่ายทอดแผน 

ระดับองค์กร 

ระดับฝ่าย 

ระดับหน่วยงาน 



ระดับหน่วยงาน 
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ระดับองค์กร 

ระดับฝ่าย 

ผ XXX 
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