
สุทัศน ปลื้มปญญาสุทัศน ปลื้มปญญา

15 15 พฤษภาคม พฤษภาคม 25532553

แผนท่ียุทธศาสตรแผนท่ียุทธศาสตร

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง



• แผนท่ียุทธศาสตรสถาบันวิจยัและพัฒนาพื้นที่สูง

• Work  SMART

ประเด็นนําเสนอ



- ดานการเงิน (ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร)

- ดานลูกคา

- ดานกระบวนการภายใน

- ดานการเรียนรูและการเติบโต

เครื่องมือการบริหารจัดการ ที่นําเอากลยุทธขององคกรไปสูการปฏิบัติ  

มีเปาหมาย และวัดผลไดในทุกองคประกอบที่สําคัญ

โดยอาศัยมุมมอง 4 ประการ คือ

Balanced Scorecard

 สงผลใหเพิ่มความสามารถขององคกร และการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน



- เปนการแสดงกิจกรรมตางๆ ขององคกรที่

เชื่อมโยงกับ Balance Scorecard ทําให

เห็นวาสินทรัพยใดๆ (ไมวาจะจับตองได

หรือจับตองไมได) สามารถนํามาใชให

สรางความมั่งคั่ง หรือความสําเร็จที่จับได

แนวทาง (แผนที่) ที่นําทางองคกร

ไปสูความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม

-  ทรัพยากรมนุษย

-  ฐานขอมูลและสารสนเทศขององคกร

-  ความสัมพันธกับลูกคา

-  ความรูและบริการตางๆ

- ทุนขององคกร – วัฒนธรรมองคกร 

                          การบริหารความรู 

                          ทีมการบริหาร

แผนที่ยุทธศาสตร

ทรัพยสินที่จับตองไมได

คือ



แผนที่ยุทธศาสตร

- การเติบโตของรายไดสุทธิ มูลคาหุน 

ประสิทธิภาพการผลิต
 Financial Perspective

- คุณคาของผลผลิตและบริการตอลกูคา

- ความสัมพันธ

- ภาพพจน (ตราสินคา)

 Customer Perspective

- กระบวนการปฏิบัติการภายใน

- กระบวนการดแูลลูกคา

- กระบวนการพัฒนานวัตกรรม

- กระบวนการเกีย่วกับกฎเกณฑและสังคม

 Internal Process 

Perspective

- ทุนมนุษย

- ทุนขอมูลและสารสนเทศ

- ทุนขององคกร

 Learning and Growth 

Perspective



วิสัยทัศน     มุงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลงานโครงการหลวง
เพื่อใหเกิดการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน รวมทั้งเสริมสรางและพัฒนาสวนราชพฤกษให
เปนแหลงความรูพืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพ และแหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพ
ระดับนานาชาติ

โครงการหลวงเปนศูนยความรู 

(Knowledge Center) ของการ

พัฒนาพื้นท่ีสูง

ชุมชนบนพื้นที่สูงไดรับการพัฒนา

บนฐานความรูและอยูรวมกับสิ่งแวดลอม

อยางยั่งยืน

มิติที่ 1 
ประสิทธิผล

ตาม
ยุทธศาสตร

พัฒนาประสิทธิภาพงานวิจัยใหเกิด

ประโยชนตอชุมชนและสิ่งแวดลอม

บนพื้นที่สูง

พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

สนับสนุนโครงการหลวง และการ

ขยายผลโครงการหลวง

พัฒนามาตรฐานการ

จัดการและการใหบริการ

ของอุทยานหลวง

ราชพฤกษ

พัฒนายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ

งานใหเชื่อมโยงกับกับยุทธศาสตร

การพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศ

พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน

ขององคกรใหกาวหนาอยาง

ตอเนื่อง

ปรับกระบวนทัศนและพัฒนาบุคลากรให

เปนไปตามสมรรถนะขององคกร

พัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ 

และการจัดการความรูเพื่อการวิจัยและ

พัฒนาพื้นที่สูง 

อุทยานหลวงราชพฤกษเปน
ศูนยความรู และแหลง

ทองเท่ียวระดับนานาชาติ

แผนที่ยุทธศาสตร สวพส

มิติที่ 2
คุณภาพการ

ใหบริการ

Customer 
Satisfaction

มิติที่ 3 
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

Internal
Processes

มิติที่ 4 
การพัฒนาองคกร

Learning
and

Growth

พัฒนาอุทยานหลวงราช

พฤกษใหสวยงาม

และมีคุณคา



วิสัยทัศน    มุงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและ

ขยายผลงานโครงการหลวงเพ่ือใหเกิดการพัฒนาพื้นท่ีสูง

อยางยั่งยืน รวมทั้งเสริมสรางและพัฒนาอุทยานหลวงราช

พฤกษใหเปนแหลงความรูพืชสวน ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ และแหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ

Strategic Road Map

แผนที่ยุทธศาสตร



โครงการหลวง

เปนศูนยความรู 

(Knowledge 

Center) ของการ

พัฒนาพื้นที่สูง

โครงการหลวง

เปนศูนยความรู 

(Knowledge 

Center) ของการ

พัฒนาพื้นที่สูง

โครงการหลวง

เปนศูนยความรู 

(Knowledge 

Center) ของการ

พัฒนาพื้นที่สูง

ชุมชนบนพื้นที่สูง

ไดรับการพฒันา

บนฐานความรู

และอยูรวมกับ

สิ่งแวดลอม

อยางยั่งยืน

ชุมชนบนพื้นที่สูง

ไดรับการพฒันา

บนฐานความรู

และอยูรวมกับ

สิ่งแวดลอม

อยางยั่งยืน

ชุมชนบนพื้นที่สูง

ไดรับการพฒันา

บนฐานความรู

และอยูรวมกับ

สิ่งแวดลอม

อยางยั่งยืน

มิติที่ 1
 

ประสทิธผิล
ตามยุทธศาสตร

อุทยานหลวง

ราชพฤกษเปน

ศูนยความรู และ

แหลงทองเที่ยว

ระดับนานาชาติ

อุทยานหลวง

ราชพฤกษเปน

ศูนยความรู และ

แหลงทองเที่ยว

ระดับนานาชาติ

อุทยานหลวง

ราชพฤกษเปน

ศูนยความรู และ

แหลงทองเที่ยว

ระดับนานาชาติ

แผนที่ยุทธศาสตร



พัฒนา

ประสิทธิภาพ

งานวิจัยใหเกิด

ประโยชนตอ

ชุมชนและ

สิ่งแวดลอม

บนพื้นที่สูง

พัฒนา

ประสิทธิภาพ

งานวิจัยใหเกิด

ประโยชนตอ

ชุมชนและ

สิ่งแวดลอม

บนพื้นที่สูง

พัฒนา

ประสิทธิภาพ

งานวิจัยใหเกิด

ประโยชนตอ

ชุมชนและ

สิ่งแวดลอม

บนพื้นที่สูง

พัฒนาคุณภาพ

การปฏิบัติงาน

สนับสนุน

โครงการหลวง 

และการขยายผล

โครงการหลวง

พัฒนาคุณภาพ

การปฏิบัติงาน

สนับสนุน

โครงการหลวง 

และการขยายผล

โครงการหลวง

พัฒนาคุณภาพ

การปฏิบัติงาน

สนับสนุน

โครงการหลวง 

และการขยายผล

โครงการหลวง

พัฒนามาตรฐาน

การจัดการและ

การบริการของ

อุทยานหลวง

ราชพฤกษ

พัฒนามาตรฐาน

การจัดการและ

การบริการของ

อุทยานหลวง

ราชพฤกษ

พัฒนามาตรฐาน

การจัดการและ

การบริการของ

อุทยานหลวง

ราชพฤกษ

แผนที่ยุทธศาสตร

มิติที่ 2

คุณภาพการ
ใหบรกิาร

Customer 
Satisfaction



พัฒนา

ยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติงาน

ใหเชื่อมโยงกบั

กับยุทธศาสตร

การพฒันาพื้นที่

สูงของประเทศ

พัฒนา

ยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติงาน

ใหเชื่อมโยงกบั

กับยุทธศาสตร

การพฒันาพื้นที่

สูงของประเทศ

พัฒนา

ยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติงาน

ใหเชื่อมโยงกบั

กับยุทธศาสตร

การพฒันาพื้นที่

สูงของประเทศ

พัฒนาระบบ

การปฏิบัติงาน

ขององคกรให

มีความกาวหนา

อยางตอเนื่อง

พัฒนาระบบ

การปฏิบัติงาน

ขององคกรให

มีความกาวหนา

อยางตอเนื่อง

พัฒนาระบบ

การปฏิบัติงาน

ขององคกรให

มีความกาวหนา

อยางตอเนื่อง

แผนที่ยุทธศาสตร

มิติที่ 3 

ประสทิธภิาพ

การปฏิบตัิงาน

Internal

Processes

พัฒนาอุทยาน

หลวงราชพฤกษ

ใหมีความ

สวยงามและมี

คุณคา

พัฒนาอุทยาน

หลวงราชพฤกษ

ใหมีความ

สวยงามและมี

คุณคา

พัฒนาอุทยาน

หลวงราชพฤกษ

ใหมีความ

สวยงามและมี

คุณคา



ปรับกระบวนทัศนและ

พัฒนาขีดความสามารถ

ของบุคลากร

ปรับกระบวนทัศนและ

พัฒนาขีดความสามารถ

ของบุคลากร

ปรับกระบวนทัศนและ

พัฒนาขีดความสามารถ

ของบุคลากร

พัฒนาประสทิธิภาพ

ระบบสารสนเทศ 

และการจัดการความรู

เพื่อการวิจัยและพัฒนา

พื้นที่สูง 

พัฒนาประสทิธิภาพ

ระบบสารสนเทศ 

และการจัดการความรู

เพื่อการวิจัยและพัฒนา

พื้นที่สูง 

พัฒนาประสทิธิภาพ

ระบบสารสนเทศ 

และการจัดการความรู

เพื่อการวิจัยและพัฒนา

พื้นที่สูง 

แผนที่ยุทธศาสตร

มิติที่ 4 

การพัฒนา
องคกร

Learning
and

Growth



Strategy  Map  และ Balanced Scorecard

เปาประสงค  (Objectives) ตัวชี้วัด (KPIs)

มิติที่ 1 ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร

 โครงการหลวงเปนศูนยความรู (Knowledge Center) ของการพัฒนา

พื้นที่สงู

 ชุมชนบนพื้นที่สงูไดรับการพัฒนาบนพื้นฐานความรูและอยูรวมกับ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

 อุทยานหลวงราชพฤกษเปนศูนยความรูและแหลงทองเทีย่วระดับ

นานาชาติ

จํานวนผูเขารับบริการในศูนยความรู

 รอยละจํานวนเกษตรกรที่ไดรับการถายทอดความรูและมกีารนําไปใช

ประโยชน

 ระดับความสําเร็จในการจัดตั้งอุทยานหลวงฯใหเปนศูนยความรูและ

แหลงทองเทีย่วระดบันานาชาติ

มิติที่ 2 คุณภาพการใหบริการ

 พัฒนาประสิทธิภาพงานวิจัยใหเกิดประโยชนตอชมุชนและสิง่แวดลอม

บนพื้นที่สงู

 พัฒนาคุณภาพการปฏิบัตงิานสนับสนุนโครงการหลวง และการขยายผล

โครงการหลวง

 พัฒนามาตรฐานการจัดการและการใหบริการของอุทยานหลวง

 รอยละงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน

จํานวนผูใชประโยชนจากงานวิจัยของ สวพส.

ความพึงพอใจของผูไดรบัการถายทอดความรู

ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในอุทยานหลวงราชพฤกษ

มิติที่ 3 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

 พัฒนายุทธศาสตรและแผนปฏบิัติงานใหเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการ

พัฒนาพื้นที่สงูของประเทศ

 พัฒนาคุณภาพระบบการปฏิบัติงานขององคกรใหกาวหนาอยางตอเนื่อง

 พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษใหมีความสวยงาม

  และมีคุณคา

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่สงูของประเทศ

แผนปฏิบัติการโครงการ

 ระบบปฏบิัติงานที่ไดการรบัรองมาตรฐานการปฏิบัตงิาน

จํานวนผูเยี่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษที่เพิม่ขึ้น

จํานวนพืชพรรณที่เพิม่ขึ้น

มิติที่ 4 การพัฒนาองคกร

 ปรับกระบวนทัศนและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร

 พัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูเพื่อการวิจัย

และพัฒนาพื้นทีสู่ง

จํานวนบุคลากรที่มีชองวางสมรรถนะลดลง

ความพึงพอใจของผูใชระบบการปฏิบัตงิานขององคกร

ชุมชนที่เปนเครือขายการเรียนรู



Strategy  Map  และ Balanced Scorecard

เปาประสงค  (Objectives) ตัวชีว้ัด (KPIs)

มิติที่ 1 ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร

 โครงการหลวงเปนศูนยความรู 

(Knowledge Center) ของการพัฒนา

พื้นที่สูง

 ชุมชนบนพ้ืนทีสู่งไดรับการพัฒนาบนพ้ืน

ฐานความรูและอยูรวมกับสิ่งแวดลอม

อยางยั่งยืน

 อุทยานหลวงราชพฤกษเปนศูนยความรู

และแหลงทองเที่ยวระดับนานาชาติ

 จํานวนผูเขารับบริการในศูนยความรู

 รอยละจํานวนเกษตรกรที่ไดรับการถายทอด

ความรูและมีการนําไปใชประโยชน

 ระดับความสําเร็จในการจัดตั้งอุทยานหลวงฯให

เปนศูนยความรูและแหลงทองเที่ยวระดับ

นานาชาติ



Strategy  Map  และ Balanced Scorecard

เปาประสงค  (Objectives) ตัวชีว้ัด (KPIs)

มิติที่ 2 คุณภาพการใหบรกิาร

 พัฒนาประสิทธิภาพงานวิจัยใหเกิด

ประโยชนตอชุมชนและสิ่งแวดลอมบน

พื้นที่สูง

 พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานสนับสนุน

โครงการหลวง และการขยายผล

โครงการหลวง

 พัฒนามาตรฐานการจัดการและการ

ใหบริการของอุทยานหลวง

 รอยละงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน

 จํานวนผูใชประโยชนจากงานวิจัยของ สวพส.

 ความพึงพอใจของผูไดรับการถายทอดความรู

 ความพึงพอใจของผูเขารับบริการในอทุยาน

หลวงราชพฤกษ



Strategy  Map  และ Balanced Scorecard

เปาประสงค  (Objectives) ตัวชีว้ัด (KPIs)

มิติที่ 3 ประสทิธภิาพการปฏบิัติงาน

 พัฒนายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานให

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนที่สูง

ของประเทศ

 พัฒนาคุณภาพระบบการปฏิบัติงานของ

องคกรใหกาวหนาอยางตอเนื่อง

 อุทยานหลวงราชพฤกษมีความสวยงามและ

มีคุณคา

 มีกิจกรรมทัง้ระดับประเทศและนานาชาติ

 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่สูงของ

ประเทศ

 แผนปฏิบัติการโครงการ

 ระบบปฏิบัติงานที่ไดการรับรองมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน

 จํานวนผูเยี่ยมชมอุทยานหลวง

ราชพฤกษที่เพิ่มข้ึน

 จํานวนพืชพรรณที่เพ่ิมขึ้น



Strategy  Map  และ Balanced Scorecard

เปาประสงค  (Objectives) ตัวชีว้ัด (KPIs)

มิติที่ 4 การพัฒนาองคกร

 ปรับกระบวนทัศนและพัฒนาขีด

ความสามารถของบุคลากร

 พัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ และ

การจัดการความรูเพื่อการวิจัยและพัฒนา

พื้นที่สูง

 จํานวนบุคลากรที่มีชองวางสมรรถนะลดลง

 ความพึงพอใจของผูใชระบบการปฏิบัติงาน

ขององคกร

 ชุมชนที่เปนเครือขายการเรียนรู



. 1. แผนยทุธศาสตรการพัฒนาพืน้ทีสู่งอยางยั่งยนื

2. แผนปฏบิัตกิารศนูยพัฒนาโครงการหลวง

3. แผนปฏบิัตกิารขยายผลโครงการหลวง (ฉบับที่ 2)

4. แผนปฏบิัตกิารโครงการรกัษเพือ่พระแมของแผนดนิ (ฉบับที่ 2)

5. แผนปฏบิัติโครงการถายทอดความรูโครงการหลวงและการ

พัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ที่สูง (ฉบับที่ 2)

6. แผนปฏบิัตกิารโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกไข

ปญหาการปลกูฝนอยางยั่งยืน (ฉบบัที่ 2)

พัฒนายุทธศาสตร

และแผนปฏิบัติให

เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาพื้นที่สูงของ

ประเทศ

มิติที่ 3 ประสทิธิภาพการปฏิบัติงาน (Internal Processes)

- วัตถุประสงค : เพื่อใหเกิดการเจริญเติบโต

                       และมีความกาวหนาอยางตอเนื่องพัฒนาคุณภาพระบบ

การปฏิบัติงานอยางให

กาวหนาอยางตอเนื่อง

- เครื่องมือ: 

1) Kaizen 

2) มาตรฐานคุณภาพการปฏิบัติงาน 



- การพัฒนาในระบบลุมน้ําที่ครอบคลมุพื้นทีม่ากขึ้น

- สํานักงาน/อาคารเดิม  - ศูนยเรียนรู

แผนปฏิบัติการขยายผลโครงการหลวง (ฉบับที่ 2)

หวยเปา

ปางแดงใน

ปางมะโอ

มิติที่ 3 ประสทิธิภาพการปฏิบัติงาน (Internal Processes)



. 

1) พัฒนาอุทยานหลวงใหเปนแหลงเรียนรูทาง

พืชสวน และความหลากหลายทางชีวภาพ

2) พัฒนาและใหบริการการเรียนรู และเครือขาย

การเรียนรู

3) สงเสริมกิจกรรมและนิทรรศการดานวิชาการ 

การเกษตร และวัฒนธรรม

4) สงเสริมการทองเท่ียวการเกษตร และ

วัฒนธรรม

มิติที่ 3 ประสทิธิภาพการปฏิบัติงาน (Internal Processes)

• อุทยานหลวงราช

พฤกษมีความ

สวยงามและมีคุณคา

• มีกิจกรรมทั้ง

ระดับประเทศและ

นานาชาติ

► คุณภาพสวนและการบริการ ระดับ WORLD CLASS



- วัตถุประสงค:  - เพื่อใหไดคนเกงและคนดี

- มีความเปนมืออาชีพ เหมาะสม

กับงาน

ปรับกระบวนทัศนและ

พัฒนาบุคลากร

ใหเปนไปตาม

สมรรถนะขององคกร - เครื่องมือ :  การพัฒนาตามระบบสมรรถนะของ

องคกร

-IDP 

มิติที่ 4 การพฒันาองคกร (Learning and Growth)

- วัตถุประสงค:  เพื่อให สวพส เปนองคกรเครือขาย

การเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูง
พัฒนาประสิทธิภาพ

ระบบสารสนเทศ และ

การจัดการความรูเพื่อ

การวิจัยและพัฒนา

พื้นที่สูง

- เครื่องมือ: 

   - ฐานขอมูลสารสนเทศ

   - การจัดการความรู 



• มองภาพรวม

• มีแผนการปฏบิัติงาน

• มีการบริหารเวลา

• มีเทคนิคการปฏิบัตงิาน

• ทํางานกบัคนได

Work  SMART (ทํางานอยางชาญฉลาด)



• อะไรคือจุดสําคัญตองมุงเนน (Focus) ซึ่งจะขับเคลื่อนองคกร

ไปตามทิศทางที่กําหนด

• อะไรคือสิ่งที่ตองทําแลว เกิดผลลัพธอยางมีนัยสําคัญ และจับ

ตองได

- เปลี่ยนแปลง (Change)

- ปรับปรุง (Improve) 

- แกไข (Corrective Action)

มองภาพรวม



• ทบทวนและวางแผนการทํางาน 

- วัตถุประสงคเปนอยางไร หัวใจของเรื่องอยูที่ไหน

- ดูปจจัยแหงความสําเร็จ

- พิจารณาความเสี่ยง

• ดูวาจะตองทําอะไรกอน – หลัง ในระยะ 1 – 2 เดือน

• ทํา Check list การทํางานรายวัน/รายสัปดาห

(1) ................................

(2) ...............................

(3) .................................

(4) ..............................

มีแผนการปฏบิัติงาน (ทํางานอยางมีแผน)



• การใชเวลาไมถกูตอง

การใชเวลาไมถูกตองมักเกิดจากการใชเวลาสวนใหญไปในเรื่องเล็กนอย

ทําใหสูญเสียเวลาไปมาก ในขณะที่ใชเวลาสวนนอยทํางานสําคัญ 

มีแผนการบริหารเวลาที่ดี

ใชเวลา 80% ไดผลงาน 20%

ใชเวลา 20% ไดผลงาน 80%

หลักการ PARETO



มีการบริหารเวลาที่ดี

• งานสําคัญ เรงดวน    ทํากอน

• งานค่ังคาง ตองทํา             ทํากอน

• งานเรงดวน ไมสําคัญ    ดูความจําเปน

• งานสําคัญ ไมเรงดวน    ทําตามเวลา

• งานปกติ    ทําตามเวลา

ดูงานที่ตองทํากอน ทําหลัง



• มีตนแบบเอกสารการปฏิบัติงานที่ดี

- การเขียนโครงการ

- การเขียนรายงาน

- เอกสารการขออนุมตัิ

• มีบุคคลตนแบบที่ดี

- Style การทํางาน

- ระบบการคดิ

- การติดสินใจ

- การแกไขปญหา

- ฯลฯ

มีตนแบบที่ดี



• สิ่งสําคัญที่สุดในการทํางานใหประสบความสําเร็จ คือ 

การทํางานกับคน (มุงงาน ไมใชมุงสัมพันธ)

• เขาใจ เขาถึง เปนกันเองกับทุกคน

• ใหความชวยเหลือเขากอน ไมคิดเล็กคิดนอย

การทํางานกับคน



ความคาดหวัง

• สวพส มีความกาวหนาอยางตอเนื่อง

• บุคลากร มีความเปนมืออาชีพ




