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1 สรุปสมรรถนะทางการบริหาร 

สรุปสมรรถนะทางการบริหาร 
การมุ่งผลสัมฤทธิ์  

- เป็นวิธีการบริหารที่เน้นผลสัมฤทธิ์ (Results) โดยท่ีตัวชี้วัดผล (Indicators) ท่ีเป็นรูปธรรม 
   - Results – Based Management  (RBM), Management By Objective (MBO), Performance       
Management  (PM) and Results Oriented  Management (ROM) 
     - องค์การที่มีผลสัมฤทธิ์ : พิจารณาจากการเปรียบเทียบผลผลิต (Output) และผลลัพธ ์(Outcome) ท่ีเกิดจาก
วัตถุประสงค์ (Objectives)  ท่ีก าหนด 

- ผลสัมฤทธิ์ (Results) = ผลผลิต (Output) + ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- กระบวนการเชิงระบบ (System Approach) 

  
 
 
 
 
 
 ประสิทธิภาพ (Effciency) : เป็นการเปรียบเทียบระหว่าง ปัจจัยน าเข้า (input) กับผลผลิต(Output) 
 ประสิทธิผล (Effectiveness) : เป็นการเปรียบเทียบระหว่างวัตถุประสงค์ (Objectives) กับผลลัพพธ์ 
(Outcomes) ของโครงการ 
 ผลผลิต (Output) : ผลงานหรือบริการที่องค์การจัดท าขึ้น 
 ผลลัพธ์ (Outcomes) : ผลกระทบกับผลผลิต หรือผลท่ีท าให้ผลผลิตเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ขั้นตอนการพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result – Based Management) 

1. วิเคราะห์วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
2. ก าหนดปัจจัย แห่งความส าเร็จ 
3. ก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน 
4. ก าหนดแหล่งข้อมูล 
5. การตั้งเป้าหมาย 
6. การรวบรวมข้อมูล 
7. การบันทึก อนุมัติข้อมูล 
8. วิเคราะห์ผล 
9. รายงานผล 
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2 สรุปสมรรถนะทางการบริหาร 

เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
1. วงจร Deming (เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการติดตามตรวจสอบค่อนข้างมาก) 
2. การวัดผลการปฏิบัติงาน (Performance Measurement) เป็นหัวใจของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
3. การวัดผลการปฏิบัติงานจะให้ความส าคัญ กับสิ่งต่อไปนี้ 

- ความประหยัด (Economy) 
- ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 
- ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  
- คุณภาพการให้บริการ (Service Quality) 

4. การเทียบงาน(Bench Marking) เทียบผลสัมฤทธ์ิของงานและกระบวนการท างานกับวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด 
(Best Practice) 

5. ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators : KPI) : สิ่งท่ีบ่งชี้ว่างานนั้นส าเร็จลุล่วง
เพียงใด ซึ่งควรมีหน่วยท่ีสามารถนับได้ 4 ประเภท คือ 
- ตัวชี้วัดปัจจัยน าเข้า (Input Indicators) 
- ตัวชี้วัดผลผลิต (Output Indicators) 
  ตัวชี้วัดผลลัพธิ์ (Outcome Indicators) 
- ตัวชี้วัดประสิทธภิาพ และความคุ้มค่า (Efficiency  and Cost-Effectiveness Indicators) 

6.   การประเมินโครงการ (Project Evaluation) เป็นการศึกษาท่ีลึกกว่าการวัดผลโดยดูที่ความคุ้มค่า ของ
นโยบายหรือโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

ลักษณะขององค์การที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
   1) วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 

2) ผู้บริหารทุกระดับต่างมีเป้าหมายที่ชัดเจน 
3) เป้าหมายวัดได้เป็นรูปธรรม 
4) การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก 
5) มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ 
6) มีระบบสนับสนุนการท างาน 
7) มีวัฒนธรรม อุดมการณ์ร่วมกันในการท างานที่สร้างสรรค์ 
8) เจ้าหน้าที่มีขวัญ ก าลังใจดี 
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3 สรุปสมรรถนะทางการบริหาร 

การบริการที่ดี 
 ปัจจัยที่ส าคัญที่สุด คือ จิตใจของผู้ให้บริการ (มีความพร้อม เต็มใจ อยากท่ีจะบริการ)มุ่งสู่ จิตมุ่งบริการ 
(Customer Service Orientation)  
 มาตรฐานของบุคลิกภาพในการต้อนรับ : มองหน้า สบตา ยิ้ม และทักทาย 
 ขั้นตอนส าคัญในการปรับปรุงคุณภาพของการบริการ 
  Envision : มีวิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่องานบริการ 
  Activation : ทดลองปฏบิัติ 
  Support : สนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ 
  Implementatiton : ลงมือปฏิบัติ ส่งเสริมอย่างตอ่เนื่อง 
  Ensure : ควบคุม ก ากับ ติดตาม 
  Recognition : ยกย่องชมเชย ให้รางวัล 
 การบริการประกอบด้วยกิจกรรมส าคัญ 2 ส่วน คือ กิจกรรมบริการ กับพฤติกรรมบริการ 
 มิติที่ประชาชนคาดหวัง : ความเสมอภาค  ความรวดเร็ว  ความเป็นธรรม (ISO 9000) 
 หน่วยงานของรฐั : ควรด าเนินการตามค าขอให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน พร้อมแจ้งระยะให้ประชาชนทราบ 
 สามเหลี่ยมแห่งบริการ (The Service Triangle) : พนักงาน  ระบบงาน  กลยุทธ์การบริการ 
 ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (Core Values) 

1. ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถกู (Moral Courage) 
2. ซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบ (Integrity Responsibility) 
3. โปร่งใส ตรวจสอบได้ (Transparence Accountability) 
4. ไม่เลือกปฏบิัติ (Nondiscrimination) 
5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Result Orientation) 

 หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี (Good Government)  
                            1. หลักนิตธิรรม (Merit) 
                            2. หลักคุณธรรม (Legal) 
                            3. หลักความโปร่งใส (Transparency) 
                            4. หลักความมีสว่นร่วม (Participation) 
                            5. หลักความรับผิดชอบ (Accountability) 
                            6. หลักความคุ่มค่า (Economy) 
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4 สรุปสมรรถนะทางการบริหาร 

การพัฒนาศักยภาพของตนและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 สมรรถภาพหรือศักยภาพ (Competency) คือ  
  - ความรู ้(Knowledge)  
  - ทักษะ (Skills) และ 
  - คุณลักษณะของบุคคล (Personal Characteristic) ที่ท าให้บุคคลนั้นท างานในความรับผิดชอบได้
ดีกว่าผู้อ่ืน จ าแนกเป็น 3 ลักษณะ คือ 
 1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
 2) สมรรถนะด้านความรู้และทักษะในการท างาน (Technical Knowledge and Job Skill Competency)  
 3) สมรรถนะด้านทักษะและความสามารถในการแสดงออก (Performance Skill and Competency) 
 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามสมรรถนะ (Competency – Based Human Resources Development) : 
เป็นแนวทางที่ต้องน าสมรรถนะไปใช้เพิ่มพูนความรู้ ขีดความสามารถของก าลังคนในองค์กรอย่างแท้จริง 
 การฝึกอบรมโดยยึดสมรรถนะ (Competency – Based Training) : พัฒนาในระยะสั้น มีกระบวนการของ
การฝึกอบรมโดยยึดสมรรถนะ (Competency – Based Training : CBT) ดังนี้ 
 1.  ก าหนดมาตรฐาน 
 2.  หาความจ าเป็น 
 3.  ก าหนดกรอบหรือวัตถุประสงค์ 
 4.  การสร้างหลักสูตรและให้การฝึก 
 5.  การวัดผลและประเมินผล 
 การเรียนรู้โดยยึดสมรรถนะ (Competency – Based  Learning : CBL ) : พัฒนาในระยะยาว เรียนรู้และ
พัฒนาตลอดชีวิต มีกระบวนการ ดังนี้ 
 1.  วิเคราะห์ความจ าเป็น 
 2.  การสร้าง Competency  Model 
 3.  การออกแบบหลักสูตร 
 4.  การน า CBL ไปสู่การปฏิบัต ิ
 5.  การวัดประเมินผล 
 สมรรถนะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน เพื่อให้
เลื่อนวิทยฐานะ 2 ลักษณะ คือสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ าสายงาน 
 (สายงานการสอน และสายงานการบริหาร) 
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5 สรุปสมรรถนะทางการบริหาร 

สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประกอบด้วย 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ ์
2. การบริการที่ดี 
3. การพัฒนาตนเอง 
4. การท างานเป็นทีม 

สมรรถนะประจ าสายงาน (บริหาร) 
1. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
2. การสื่อสารและการจูงใจ 
3. การพัฒนาศักยภาพของบุคคล 
4. การมีวิสัยทัศน์ 

สมรรถนะประจ าสายงาน (การสอน) 
1.   การออกแบบการเรียนรู้ 
2.   การพัฒนาผู้เรียน 
3.   การบริหารจัดการชั้นเรียน 

สมรรถนะมุ่งผลสมัฤทธิ์ ประกอบด้วย 
1. ความสามารถในการวางแผน 
2. ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
3. ผลการปฏิบัติงาน 

สมรรถนะการพัฒนาตนเอง มีองค์ประกอบ ดงันี ้
1. การวิเคราะห์ตนเอง 
2. การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
3. การใช้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้ 
4. ติดตามความเคลื่อนไหวทางวิชาการและวิชาชีพ 
5. ประมวลความรู้และน าความรู้ไปใช้ 

การท างานเป็นทีม หมายถึง กลุ่มบุคคลท่ีรวมตัวกันค้อนข้างถาวร โดยสมาชิกมีเป้าหมายร่วมกัน พึงพาอาศัยกันและ
รับผิดชอบร่วมกัน ประกอบด้วย 

1. เป็นหน่วยหนึ่งในสังคม 
2. มีขอบเขตงานชัดเจน 
3. มีสมาชิกที่ชัดเจน 
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6 สรุปสมรรถนะทางการบริหาร 

จ าแนกลักษณะของทีมตามวัตถุประสงค์  
1.  ทีมแก้ปัญหา (Problem – resolution teams) 
2.  ทีมสร้างสรรค์ (Creative teams) 

3.  ทีมปฏิบัตงิาน (Tactical teams) : กระบวนการพัฒนาทีมงาน 
1. การรวมตัว 
2. การสังสรรค์ 
3. การจัดระเบียบ 
4. การปฏิบัติตน 
5. การแยกย้าย 

Wellbom (2001) ระบุว่า ปัจจัยแรกที่ควรค านึง คือ วัตถุประสงค์หรือภาระหน้าท่ีของทีม 
    ปัจจัยที่ สอง ซึ่งเป็นหัวใจของทีม คือ สมาชิกคัดเลือกสมาชิกในทีม 
    ปัจจัยที่ สาม คือ ความสามารถโดยรวมของทีมและบุคคล 
 ลักษณะของทีมที่ดี  ดังนี ้

1.  มีการก าหนดนโยบาย จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
2.  สมาชิกรับรู้นโยบาย จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
3.  ก าหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
4.  การสื่อสารเป็นแบบเปิด 
5.  มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 
6.  การแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้น 

 กลุ่มสร้างคุณภาพงาน (Quality Control Circle : QCC) หมายถึง กลุ่มคนขนาดเล็ก รวมตัวกันอย่างอิสระ 
เพื่อปรับปรุงคุณภาพงาน โดยไม่มีใครบังคับ และไมข่ัดต่อนโยบาย  ซึ่งเป็นการบริหารแบบ ล่างขึ้นบน (Bottom – up 
Approach) และท าให้เกิดระบบการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค์กร (Total Quality Management : TQM) 
 กระบวนการของกลุ่มสร้างคุณภาพ 

1. ระบุปัญหา 
2. เลือกปัญหา 
3. วิเคราะห์ปัญหา 
4. จัดท าแผนด าเนินการ 
5. ด าเนินการแก้ไข 
6. ตรวจสอบผลที่ได้รับ 
7. ก าหนดมาตรฐานควบคุม 



 

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.หนุ่ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor 

7 สรุปสมรรถนะทางการบริหาร 

เทคนิค AIC (Appreciation Influence Control) เป็นกระบวนการสร้างและรวมพลังในทางสร้างสรรค์ 3 ขั้น คือ 
1.  ขั้นการสร้างความรู้ (Appreciation) 
2.  ขั้นสร้างพลังพัฒนา (Influence) 
3.  ขั้นสร้างแนวปฏิบัติ (Control) 

การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ : การวิเคราะห์ (Analysis) หมายถึง การจ าแนกแยกแยะองค์ประกอบ ออกเป็นส่วน
เพื่อค้นหาความจริง และความเชื่อมโยงสัมพันธ์ ประกอบด้วย 

1.   ความสามารถในการตีความ 
2.   ความรู้ความเข้าใจ 
3.   ความช่างสังเกต ช่างสงสัย ช่างถาม 
4.   ความสามารถในการหาความสัมพันธ์ 

 ความเฉลียวฉลาด ในเชิงวิเคราะห์ 
1. ความฉลาดในการสร้างสรรค์ (Creative Intelligence) 
2. ความฉลาดในการวิเคราะห์ (Analytical Intelligence) 
3. การฉลาดในการปฏิบัติงาน (Practical Intelligence) 

 หลักในการรวมองค์ประกอบย่อยเพ่ือแปลงความ  4 หลัก ดังนี ้
1. หลักการปิดช่องว่าง (Closure) 
2. หลักความใกล้ชิด (Proximity) 
3. หลักความคล้ายคลึง (Similarity) 
4. หลักความเรียบง่าย (Simplicity) 

 การตั้งค าถาม เชิงวิเคราะห์  “5 W 1H” ใคร (Who) ท าอะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When) 
เพราะเหตุใด (Why) อย่างไร (How) 
 แผนถูมิก้างปลา (Fishbone Diagram) เป็นแผนภูมิที่ใช้วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เพื่อให้ทราบสาเหตุที่
แท้จริง และวิธีแก้ปัญหา 
 การสังเคราะห์ (Synthesis) การผสมผสานรวมกันอย่างกลมกลืนของส่วนประกอบ จนกลายเป็นสิ่งใหม่ท่ีมี
เอกลักษณ์และคุณสมบัติเฉพาะ เพื่อ สร้างสิ่งใหม่ และสร้างแนวคิดใหม่ ดังนี้ 

1. เพ่ือทางออกของปัญหา โดยไม่เริ่มจาก ศูนย์ 
2. ช่วยให้เข้าใจคมชัดและครบถ้วน 
3. ขยายขอบเขตความสามารถของสมอง 
4. ประโยชน์ต่อการต่อยอดความรู้ 
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 เทคนิคการฝึกเชิงสังเคราะห์ 
1. หลักจินตนาการสร้างสรรค์ 
2. หลักสังเคราะห์ส่วนประกอบ 
3. หลักขยับส่วนผสม 

บันได 7 ขั้นสู่การสังเคราะห์แนวความคิด 
1.  ก าหนดวัตถุประสงค ์
2.  ก าหนดขอบเขตของประเด็น 
3.  ก าหนดลักษณะและขอบเขต 
4.  ดึงเฉพาะแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
5.  จัดเรียงแนวคิดตามโครงสร้าง 
6.  ทดสอบโครงร่างใหม่ 
7.  น าสิ่งที่สังเคราะห์ใหม่ไปใช้ 

การสื่อสารและการจูงใจ : การสื่อสาร (Communication) เป็นกระบวนการท่ีเป็นพลวัต (Dynamic) ประกอบด้วย 
1. ผู้ส่ง (Sender) 
2. ข่าวสาร (Massage) 
3. การใส่รหัส (Encoding) 
4. ช่องการติดต่อ (Channel) 
5. การถอดรหัส (Decoding) 
6. ผู้รับ (Receiver) 
7. ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 

 คุณลักษณะของการสื่อสาร 
1.  มีการสื่อสารบางสิ่งออกมา 
2.  เป็นกระบวนการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 
3.  อาจใชภ้าษา หรือไม่ใช้ก็ได้ (วจนภาษา กับ อวจนภาษา) 
4.  มีวัตถปุระสงค์หรือเป้าหมายทุกคร้ัง 

 ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ 4 ประการ 
1. ท าความเข้าใจกับผู้รับสาร 
2. ท าให้เป็นเรื่องง่าย 
3. ตรงประเด็น 
4. สร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง 
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 วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์องค์การ 
1.  เพ่ือสร้างภาพพจน์ที่ดี 
2.  เพ่ือสร้างความนิยม เลื่อมใส ศรัทธา 
3.  เพ่ือป้องกันแก้ไขความเข้าใจผิด 
4.  เพ่ือรักษาความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับกลุ่มงาน 

 คุณลักษณะของผู้ฟังที่ดี 
1. สบตาผู้พูด 
2. ใช้ภาษาท่าทางและสีหน้าแสดงความตั้งใจฟัง 
3. หลีกเลี่ยงพฤตกิรรมที่เบี่ยงเบนความสนใจ 
4. ทบทวนหรือถามค าถามดว้ยการใช้ค าพูดของตนเอง 
5. หลีกเลี่ยงการขัดจังหวะ 

 ปัจจัยเสริมสร้างให้บุคคลมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
1.   ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์ 
2.   ทักษะในการติดต่อสื่อสาร 
3.   การพัฒนาบุคลิกภาพ 
4.   ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองและผู้ทีต่ิดต่อสัมพันธ์ 

 แรงจูงใจ (Motivation) คือ แรงผลักดัน แรงกระตุ้น ท่ีเกิดจากความต้องการท่ีได้รับการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น 
 ทฤษฎี ล าดับขั้นความต้องการของ มาสโลว์ (The Maslow Motive Theory)  

1.  ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) 
2.  ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety of Security Needs) 
3.  ความต้องการทางสังคม (Social Needs) 
4.  ความต้องการชื่อเสียง ยกย่องชมเชย (Esteem Needs) 
5.  ความต้องการความส าเร็จ ความสมหวังในชีวิต (Self – Actualization) 

 ทฤษฎีสองปัจจัย เกี่ยวกบัความพึงพอใจในงาน (The Two – Actualization) ของ เฮอร์เบอร์ก  
1. ปัจจัยจูงใจ (Motive Factor) ท าให้เกิดความพึงพอใจ บุคคลท างานเพิ่มขึ้น 

 1.1  ความส าเร็จของงาน (Achievement) 
 1.2  ความก้าวหน้า (Advancement) 
 1.3  การยอมรับนับถือ (Esteemed) 
 1.4  การรับผิดชอบ (Responsibility) 
 1.5  ลักษณะของงาน (The work Itself) 



 

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.หนุ่ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor 

10 สรุปสมรรถนะทางการบริหาร 

 2. ปัจจัยธ ารงค์รักษาหรือปัจจัยสุขวิทยา (Maintenance Factor or Hygiene Factory) ได้แก ่
 2.1  เงินเดือน (Salary) หรือค่าตอบ แทน (Compensation) 
 2.2  โอกาสความก้าวหน้า (Possibility of Growth) 
 2.3  สถานภาพ (Status) 
 2.4  นโยบาย และการบริหาร (Policy and Administration) 
 2.5  สภาพ แวดล้อมในการท างาน (Working Environment) 

การมีวิสัยทัศน์ : วิสัยทัศน์ (Vision) : ภาพอนาคตขององค์การ ท่ีผู้น าและสมาชิกทุกคนร่วมกันวาดฝัน จินตนาการขึ้น   
(สั้น ง่าย  ให้พลัง )  ประกอบด้วย 

1. ต้องการท าอะไรให้ส าเร็จ (ภารกิจ) 
2. ท าไมต้องการท าให้ส าเร็จ (วัตถุประสงค์) 
3. คาดหวังผลเช่นไร (สัมฤทธิผล) 

 กระบวนการสร้างวิสัยทัศน์ 4 ขั้นตอน คือ 
1. ระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน 
2. ระบุภารกิจให้ชัดเจน 
3. วิเคราะห์องค์กร 
4. สร้างวิสัยทัศน์ 

 การก าหนดวิสัยทัศน์  ในการวางแผนจะมีการก าหนดเป็นล าดับขั้น ดังนี้ 
1. ระดับอุดมคติ : ปรัชญา/ปณิธาน (Philosophy/Will) 
2. ภารกิจ (Mission) 
3. จุดมุ่งหมาย (Goal) 
4. วัตถุประสงค์ (Objective) 
5. เป้าหมาย (Target) 

 พันธกิจ (Mission) : ภารกิจขององค์กร หรือบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีจะต้องปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ เป็นแนวทางในการตัดสินใจ ก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ 
 เป้าหมาย (Target) : สภาพความส าเร็จของการด าเนินงาน โดยเร่ิมจากการก าหนด จุดหมายการคิดวิเคราะห์
ทางกลยุทธ์ตามล าดับ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1. สามารถวัด หรือตรวจนับได้ 
2. มีความเป็นไปได ้
3. มีความคลอ่งตัวหรือยืดหยุ่น 
4. สอดคล้องกับแผนงานอื่น 
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 แผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) เป็นเครื่องมือชี้น าการบริหารการบริหารจัดการ ตามขั้นตอนดังนี้ 
1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร 
2. ก าหนดวิสัยทัศน ์
3. ก าหนดพันธกิจ 
4. ก าหนดเป้าหมาย 
5. ก าหนดยุทธศาสตร์ 
6. ก าหนดแผนงาน นโยบาย 
7. การก ากับติดตามและประเมินผล 


