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การประชมุ การอบรมโครงการพัฒนารองผูอํานวยการวทิยาลัยและ
เตรียมผูบริหารวิทยาลัย 
ในสังกดั สถาบันพระบรมราชชนก ประจําป 2557  ผูเขาประชุม ดร.จิ
รพรรณ  โพธ์ิทอง        
ผูจัด  วทิยาลัยนกับริหารสาธารณสุข  สถานที่จัดประชุม ณ  ศูนย
ฝกอบรมวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข .(หลวงพอเปนอุปถัมภ) จ.
นครปฐม วันที่  23 กุมภาพนัธ  - 7 มีนาคม  2557 
 สรปุการประชมุ 
      1  การเปนนกับรหิาร   

นักบริหารสามารถพัฒนาได นักบริหาร ควร ด ีเกง แข็งแรง อดทน 
และมีความสุข ผูบริหาร ควรมีทักษะ เกงคิด เกงงาน จะทําใหดู smart 
เปนผูไกลเกลีย่ service mind' Volunteer  human skill Conceptual 
shill thinhing skill IQ, EQ. หลักพทุธศาสนา อิnธิบาท 4 สังคหวตัถุ 4 
พรหมรหิาร   การเปนผูบริหารใน           21 st Century  ตองมีความ
เปนมืออาชีพ (Professional) การเปน LO KM PLC 'Professional 
Learning Community' การรวมกับระหวางสหสาขาวิชาชีพ โดยใช 
CSR เชิง education and practice  และควรพัฒนานักศึกษาโดยใช 
ศิลป ดนตรี กฬีา ยุทธศาสตรการอดุมศึกษาไทยในอนาคต  มีการ
เปลี่ยนแปลงเปนพลวัตรสูง ยุทธศาสตรอุดมศึกษาไทย ควร  1.กําหนด
การศึกษาเฉพาะทาง/ จุดแกรง (NICHE FocUS) 2 มุงสูความเปน
นานาชาต ิ( Internationalization) 3. มุงพฒันาสมรรถนะผูเรียน 
(competency transcri pt)             4. รความเปนเลศิทางดานวิจัย 
(Research Excellence) 5. การสรางสรรคนวตักรรมการเรียนรู 
(Learning innovation)  
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              ส่ิงที่ไดเรียนรูในขอ 1.ไปใชเพื่อพฒันาตนเองและหรอื พัฒนา
ทีมงานและหรือพฒันางานที่รับผิดชอบไดอยางไร โปรดแสดงใหเห็น
เปนรูปธรรมที่ชัดเจน   

 -   การใชความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ในการเรียนรู เชน stimulate → แนวคิด การทํา Active 
leaming ในวชิาเรยีนชุมชน วิชาAnatomy ใน lifestyle 
  -   การเขาสูสังคมผูสูงอายุ  นําไปใช การจัดทาํหลักสูตรพฒันา
ศักยภาพผูดูแลผูสูงอายุ  การสรางเสริมสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ    

- การผลติ innovation  ในกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพ ชวย
ผูสูงอายุใหดูแลตนเองไดมากขึ้น โดยบูรณาการในวิชาตางๆ ที่
เกี่ยวของ การวิจัยดวย 3 I Tn formate hw Impact 

2 การควบคุมภายในขององคกร    ผูบริหารทุกระดับ ตอง
รับผิดชอบการควบคุมภายในขององคกร    

    การบริหารความเส่ียง มององคกรในภาพรวมถึงจุดที่มีความเส่ียงสูง
เปนอันดบัแรก โดยศึกษากระบวนงานวิธีปฎิบัติงาน เม่ือพบปญหา หาวิธี
จัดการแกปญหา   2. การจัดการกระบวนการทํางาน ปรับขั้นตอนการ
ทํางาน ใชการจางพิเศษเฉพาะกิจ  3. การใชเครื่องมอืในการตรวจสอบ 
ใหจัดทํา flow การปฎิบัติงาน management audit เปนการวเิคราะห
กระบวนการทํางานตาม Flow การปฎิบัตงิานํขององคกร จะเหน็จุดเส่ียง
หรือจุดทีท่ําใหเกิดความลาชํา โดยหา root cause ที่แทจริง แลวหา
ทางแกไข  4 กระบวนการวิเคราะหและหาทางแกไข จาก root cause 
มากในภาพรวม แกไขตามจุดที่เกิดปญหา (เอกสารการมอบหมายงาน
เปนส่ิงสําคัญอยางยิ่ง) 
        ทักษะและบทบาท นักบริหารมืออาชีพ โดยภาพรวม ใชหลัก 4 
มุมมอง  รูเขา รูเรา รูฟา รูดิน การกําหนดตําแหนง  (Position)  ของ
ตนเองและองคกร  ตั้งเปาหมาย (Goal) ขององคกรสูการเปลี่ยนแปลง 
(Change) ใหไดผลลัพธสูงสุด มีความเสถียร มีความตอเนื่อง  เกิดการ
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เรียนรู โดยใชบทบาท   Innovator Role, Broker Role,  Director 
Role, Producer Role, Monitor Role, Coordinator Role, Mentor  
Role, Facilitator  Role 
  สิง่ทีไ่ดเรยีนรูในขอ 1.ไปใชเพือ่พฒันาตนเองและหรอื พฒันา
ทมีงานและหรอืพฒันางานทีร่บัผดิชอบไดอยางไร โปรดแสดงใหเหน็
เปนรปูธรรมทีช่ดัเจน   

  การนําไปใชโดย 1. วิเคราะหความเส่ียงของงานศูนยความเปน
เลิศจากแผนกลยทุธประจําปที่ไดจัดทาํไวแลว พรอมทั้งทํากระบวนการ
ปฏิบัติงานใหชัดเจน และพจิารณาปญหาที่อาจเกิดขึ้นได พรอมทั้งหา
แนวทางแกไข   2. ตั้งเปากาํหนดตําแหนงของวทิยาลยัเปน วทิยาลัย
แหงการสรางเสรมิสุขภาพระดับนานาชาติ โดยเนนดานการเปนแหลง
ฝกอบรมใหกับผูสูงอายุ ผูดแูล และนกัศึกษาจากตางประเทศ (ขณะนี้มี
นักศึกษาจีนมาแลกเปลี่ยน)   3. Goal ของ Health Promotion ตองมี
การปรับใหมีความทาทายมากขึ้น โดยเฉพาะดานการวิจัยและการจัดทํา
หลักสูตร  
         3.  การวางแผนเชงิกลยทุธ  ประเด็นสําคัญ คือ ผูบริหารตอง เกง
งาน  (Technical skill ) เกงคน (Human skil)  และเกงคิด  
(conceptual skill ) ควรมีความรูในการใชเครื่องมือและเทคนิคในการ
บริหารงาน ในการวางแผนกลยทุธขององคกร ควรมีการกําหนด
วิสัยทศัน ความฝนรวมกนัทีต่องการจะเปน กําหนดพันธกิจ ที่ตอบ
วิสัยทศันไดไมใช พันธกิจของผูบริหารหรือบุคคล มี Core Value ที่ทุก
คนตองยดืถือ ปฏบัิติเพื่อใหบรรลุตามVision เทคนิคสําคัญที่ชวยในการ
วางแผนกลยทุธ เชน  ถามตัวเองกอนดวย W 5 H What Why When 
where who how  กระบวนการเปรียบเทียบเชิงวทิยาศาสตร เชน  
Criteria Rating, Feasibility Analysis, Positive thinking การใช
เครื่องมือในการคิด mind mapping; brain stroming, 4 M 4 P, 7 S's, 
Value chain, Balance Score card, SWOT การวางแผนกลยทุธควร
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การสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ตองทํา Product 
differentiation ความแตกตางของนกัศึกษา เปนผูนาดานตนทนุ มี
จุดเนน  (focus)  ความรวดเรว็ในการทํางาน (Speed) การใช
เทคโนโลยี พฒันาเปน LO (Learning organization) ใหลูกคามีความ
พึงพอใจ (customer Satisfaction) และสรางการมีสวนรวมเปนเจาของ
องคกรใหแกพนักงานในองคกร (Employee Involvement) ผลที่เกิด
จากการวางแผนทีด่ีจะทําใหเกดิประสิทธิผล และประสิทธิภาพ   การ
แปลงกลยุทธการสูแผนปฎิบัติการโดยใช Balanced scorecard จับที 
Goals and objective ทั้ง 4 มุมมอง  และกําหนดการMeasurement 
and Evaluation  

  สิง่ทีไ่ดเรยีนรูในขอ 1.ไปใชเพือ่พฒันาตนเองและหรอื 
พฒันาทมีงานและหรอืพฒันางานทีร่บัผดิชอบไดอยางไร โปรดแสดงให
เหน็เปนรปูธรรมทีช่ดัเจน   

           วางแผนนํากระบวนการวางแผนกลยทุธไปทบทวนแผนกล
ยุทธของหนวยงานรวมกับทีมงาน โดยเฉพาะการมีจุดเนน การกาํหนด
แผนงานที่จะชวยใหเกดิ  Product differentiation ของศูนยความเปน
เลิศดานการสรางเสริมสุขภาพใหชัดเจนและเปนจุดเดน เอกลกัษณของว
พบ. สุพรรณบุรี  และการพฒันาโครงการจัดทําหลกัสูตรอบรมการสราง
เสริมสุขภาพสําหรบัผูสูงอายุ   

4.  กระบวนการสรางความรกัและภกัดตีอองคกร  ควรมุงเนนที่คน
เปนหลัก ใชการเขาใจ เขาถึงและพฒันา  จากที่การไปรษณียเขาใจถึง
ความภาคภูมิใจขององคกรที่เปนองคกรเกาแก และใชจุดนี้มาวใชกระ
บวนการ 4  ขั้นตอน  ไดแก  1. define กําหนดวัฒนธรรมจากพื้นฐาน
เดิมที่จะทาํใหมุงสูความสําเร็จ เริ่มตนสรางคานิยมและวัฒนธรรม  2. 
deploy การส่ือสารสรางวฒันธรรมใหเปนพฤติกรรมของคนในองคกร  
(การจัด kick off  day โดยเริ่มจากผูนําเปนหลัก และเปดโครงการ การ
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ใช mascot)  3. drive เสรมิแรงพฤติกรรมตามวัฒนธรรมโดยใชระบบ 
เช่ือมโยงกับระบบประเมนิผล 4. deepen การดําเนินการอยางตอเนื่อง  

สิง่ทีไ่ดเรยีนรูจากกระบวนการอบรม/การประชมุกลุม/การรวม
กจิกรรม/การบรรยาย/การสนทนากบัผูอืน่  

ส่ิงทีไ่ดเรยีนรู วิธีการสรางคานิยม วฒันธรรม เพื่อใหองคกรเกิดการ
เปลี่ยนแปลงและบรรลเุปาหมาย  ส่ิงที่นําไปใช กระบวน 4  ขั้นตอน  
ไดแก  1. Define 2. Deploy 3. drive 4. deepen ไปใชในการทําให
องคกรเปนองคกรแหงการสรางเสรมิสุขภาพ  โดยปรบักระบวนการ
ส่ือสาร เชน  การ event ภายในองคกร การจัด Healthy day  ปาย
ประชาสัมพันธ จัดทํา mascot  การสรางเสริมสุขภาพ  ลงwebsite  ให
คนในองคกรและนอกองคกรไดรับทราบมากขึ้น และติดตามการ
ดําเนินงานเปนระยะเพื่อประเมินความกาวหนาของการรบัรูการสราง
วัฒนธรรมการสรางเสริมสุขภาพของทุกคน  
    

 
  
 


