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'...การท่ีจะท างานเพื่อความมัน่คงและกา้วหนา้นั้น มิใช่วา่จะกม้หนา้กม้ตา
ท าหนา้ท่ีของแต่ละคนเท่านั้นจะตอ้งมีความ ร่วมมือสัมพนัธ์กนัระหวา่ง
หน่วยงานทุกหน่วย เพื่อใหง้านรุดหนา้ไปพร้อมเพรียงกนั...''  
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ท ำ TQA EdPEx ไปท ำไม?



ไม่ใช่กำรประกันคุณภำพ
ไม่ใช่กำรเขียนรำยงำน SAR

แต่คือกำรพฒันำคุณภำพองค์รวม
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เพิ่มเติม



ก่อนจะเร่ิมเขียน.....



เรำมอบ “คุณค่ำ” อะไรให้กับผู้เรียน และประเทศชำติ
นอกจำก “ใบปริญญำ”
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โครงร่างองคก์ร
(Organizational Profile)



การตอบค าถามในโครงร่างองค์กรเป็นส่ิงทีส่ าคญัมาก เน่ืองจากเป็นการก าหนด

บริบทเพ่ือให้เข้าใจองค์กรและวธีิการด าเนินงานขององค์กร. 

การตอบค าถามตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ ควรสัมพนัธ์กบับริบทของ

องค์กรทีท่่านอธิบายในโครงร่างองค์กร. 

ส่ิงทีต่อบในโครงร่างองค์กร จะท าให้องค์กรสามารถตอบค าถามตามเกณฑ์ได้

สอดคล้องกบัลกัษณะเฉพาะขององค์กร.



1. ลักษณะองค์กร (Organizational Description)

2. สภำวกำรณ์ขององค์กร (Organizational Situation)

เจตจ ำนง
หัวข้อนีก้ล่ำวถงึลักษณะและควำมสัมพนัธ์ที่ส ำคัญที่ส่งผลต่อสภำพแวดล้อมขององค์กร.

เจตจ ำนงของหัวข้อนี ้คือ กำรก ำหนดบริบทส ำหรับองค์กร

โครงร่ำงองค์กร

เจตจ ำนง
หวัข้อนีถ้ำมถึงสภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขันที่องค์กรด ำเนินงำนอยู่  รวมถึงควำมท้ำทำยและควำม

ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส ำคัญ และยังเน้นถึงแนวทำงที่องค์กรใช้ในกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรและกำรเรียนรู้. 
จุดประสงค์ของหวัข้อนี ้คือ กำรช่วยให้องค์กรเข้ำใจควำมท้ำทำยที่ส ำคัญขององค์กร และเข้ำใจระบบในองค์กรที่
จะสร้ำงและรักษำควำมได้เปรียบเชิงแข่งขัน



โครงร่างองคก์าร รู้เรา รู้เขา รบร้อยครัง้ ชนะร้อยครัง้
•หลกัสตูรและบริการ
•วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยม

– สมรรถนะหลกัขององคก์าร
•บคุลากร
•สินทรพัย์
•กฎระเบียบข้อบงัคบั

• โครงสร้างองคก์าร
• ลกูค้า และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย
• ผูส่้งมอบและคู่ความร่วมมือ

รู้เรา

• สภาพด้านการแข่งขนั
– ล าดบัในการแข่งขนั
– การเปล่ียนแปลงความสามารถในการ

แข่งขนั
– ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ

• บริบทเชิงกลยทุธ์
– ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
– ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์

• ระบบการปรบัปรงุผลการด าเนินการ

รู้เขา



P.1 ลกัษณะองคก์าร :  คณุลกัษณะท่ีส าคญัของหน่วยงานคืออะไร

ให้อธิบายลกัษณะสภาพแวดล้อมการปฏิบติังานของหน่วยงานและ
ความสมัพนัธห์ลกักบัลกูค้า ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย



P.1 ลกัษณะองคก์าร :  คณุลกัษณะท่ีส าคญัของหน่วยงานคืออะไร

ก. สภาพแวดล้อมขององคก์าร
(1) ผลิตภณัฑแ์ละบริการ
•หน่วยงานมีผลิตภณัฑแ์ละบริการ ท่ีส าคญัอะไรบ้าง 
•ความส าคญัเชิงเปรียบเทียบของแต่ละผลิตภณัฑแ์ละบริการต่อ
ความส าเรจ็ของหน่วยงานคืออะไร 
•หน่วยงานใช้วิธีการอย่างไรในการส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละบริการ



ก. สภำพแวดล้อมขององค์กร (Organizational Environment)

1. ลักษณะองค์กร (Organizational Description): 
ลักษณะที่ส ำคัญขององค์กรคอือะไร



ผลิตภณัฑแ์ละบริการ - ลกูค้า - ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ

• การก ากบัมาตรฐานหลกัสตูร
• การบริหารนโยบายกิจการนักศึกษา
• การสนับสนุนทุนวิจยั
• การก ากบัมาตรฐานการบริการวิชาการ

ลกูค้า
• อาจารย์
• นักศึกษา
• ผูร้บับริการทางวิชาการ 

ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
• นักศึกษา
• ผูใ้ช้บณัฑิต 
• หน่วยงานท่ีให้ทุนวิจยั

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=aoBZ4lXEIsFFZM&tbnid=R3s7Y_h3skk3JM:&ved=0CAUQjRw&url=http://jameskaskade.com/?p=2790&ei=EnjeUdblBMS8rAeAuoDgDA&bvm=bv.48705608,d.bmk&psig=AFQjCNE5grDQrpI_foUZoyG4PbtDn3PViw&ust=1373620595284019


ก. สภำพแวดล้อมขององค์กร (Organizational Environment)

1. ลักษณะองค์กร (Organizational Description): 
ลักษณะที่ส ำคัญขององค์กรคอือะไร



P.1 ลกัษณะองคก์าร :  คณุลกัษณะท่ีส าคญัของหน่วยงานคืออะไร

(2) วิสยัทศัน์ พนัธกิ์จ และค่านิยม
วิสยัทศัน์ ค่านิยม และพนัธกิ์จของหน่วยงาน คืออะไร 
สมรรถนะหลกัของหน่วยงาน คืออะไร และมีความเก่ียวข้องอย่างไร
กบัพนัธกิ์จของหน่วยงาน



Vision - Mission - Values



WS1.1: Vision - Values
Vision

Values



WS1.2: Mission - Service - Customer

Mission Service Customer Customer’s 
expectation



Core Competencies: สมรรถนะหลกั
• เรือ่งท่ีหน่วยงานมีความช านาญท่ีสดุ 
• สมรรถนะหลกัของหน่วยงานเป็นขีดความสามารถท่ีส าคญัเชิงกลยุทธท่ี์เป็น
หวัใจส าคญัซ่ึงท าให้หน่วยงานบรรลุพนัธกิ์จหรอืสรา้งความได้เปรียบในวงการ
ให้แก่องคก์ารหรอืสภาพแวดล้อมของการบริการ

• สมรรถนะหลกัมกัจะเป็นขีดความสามารถท่ีคู่แข่ง หรอืคู่ความรว่มมือท่ีเป็น
ทางการ ยากท่ีจะลอกเลียนแบบ และเป็นส่ิงท่ีจะสรา้งความได้เปรียบเชิง
แข่งขนัอย่างต่อเน่ือง 

• หากขาดสมรรถนะหลกัท่ีจ าเป็น อาจส่งผลต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ ์หรอื
ความเสียเปรียบในวงการ

• สมรรถนะหลกัอาจจะเก่ียวขอ้งกบัความเช่ียวชาญในเทคโนโลยี หรอืมีการ
เอกลกัษณ์ด้านบริการ ซ่ึงตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=DYUF8Ji2kEQBhM&tbnid=bhqHbJpCKqdYkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kuostech.com/?page_id=349&ei=bnjeUdjsOYfqrQfovIDIDg&bvm=bv.48705608,d.bmk&psig=AFQjCNGdQISiVG08A_4_oJ5zG_bA931aLw&ust=1373620711442370


WS1.3: Core Competencies

Mission Core Competencies

Core Competencies







ก. สภำพแวดล้อมขององค์กร (Organizational Environment)

1. ลักษณะองค์กร (Organizational Description): 
ลักษณะที่ส ำคัญขององค์กรคืออะไร



P.1 ลกัษณะองคก์าร :  คณุลกัษณะท่ีส าคญัของหน่วยงานคืออะไร

(3) ลกัษณะโดยรวมของบุคลากร
ลกัษณะโดยรวมของบุคลากรเป็นอย่างไร มีการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ 
เก่ียวกบัองคป์ระกอบของบุคลากรหรือความต้องการบุคลากร
หรือไม่



P.1 ลกัษณะองคก์าร :  คณุลกัษณะท่ีส าคญัของหน่วยงานคืออะไร

• บคุลากรทัง้หมดท่ีหน่วยงานก ากบัดแูลและมีส่วนร่วมในการท าให้งานของ
หน่วยงานบรรลผุลส าเรจ็ 

• รวมถึงบคุลากรท่ีหน่วยงานจ้าง เช่น พนักงานประจ า พนักงานท่ีท างานไม่
เตม็เวลา พนักงานชัว่คราว พนักงานท่ีท างานจากระยะไกลโดยใช้การ
ส่ือสาร โทรคมนาคม (Telecommuting) และพนักงานท่ีได้รบัการว่าจ้าง
ตามสญัญาภายใต้การก ากบัดแูล ของหน่วยงาน และอาสาสมคัร และ
หมายรวมถึงผูบ้ริหารและหวัหน้างานทกุระดบั



P.1 ลกัษณะองคก์าร :  คณุลกัษณะท่ีส าคญัของหน่วยงานคืออะไร

• หน่วยงานแบง่บคุลากรเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบา้ง
• ข้อก าหนดด้านคณุวฒิุทางการศึกษาของบคุลากรในแต่ละกลุ่มแต่ละประเภท 
มีอะไรบา้ง

• มีองคป์ระกอบส าคญัอะไรท่ีท าให้บคุลากรเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจงัเพ่ือให้
หน่วยงานบรรลพุนัธกิ์จและวิสยัทศัน์ 

• บคุลากรและภาระงานในหน่วยงานมีความหลากหลายอย่างไร 
• กลุ่มท่ีจดัตัง้ให้ท าหน้าท่ีต่อรองกบัหน่วยงานคืออะไร  
• ข้อก าหนดพิเศษด้านสขุภาพและความปลอดภยัท่ีส าคญัของหน่วยงานคืออะไร



WS1.4: Workforce

Workforce segment Drivers of Engagement

Workforce segmented by ……………………………………………………



ก. สภำพแวดล้อมขององค์กร (Organizational Environment)

1. ลักษณะองค์กร (Organizational Description): 
ลักษณะที่ส ำคัญขององค์กรคอือะไร



P.1 ลกัษณะองคก์าร :  คณุลกัษณะท่ีส าคญัของหน่วยงานคืออะไร

(4) สินทรพัย์
หน่วยงาน มีอาคารสถานท่ี เทคโนโลยี และอปุกรณ์ท่ีส าคญัอะไรบา้ง

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://midnighttravelling.wordpress.com/&psig=AFQjCNEalFUndjSls6QZCqkBX_Df_Fb9nQ&ust=1477069405901193


P.1 ลกัษณะองคก์าร :  คณุลกัษณะท่ีส าคญัของหน่วยงานคืออะไร

(5) กฎระเบยีบข้อบงัคบั
• หน่วยงานด าเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎ ระเบยีบข้อบงัคบั
อะไรบา้ง 

• กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบัด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั
• ข้อก าหนดเก่ียวกบัการรบัรองมาตรฐาน/วิทยาฐานะ 
• การรบัรอง คณุสมบติัหรือการขึน้ทะเบยีน มาตรฐานการศึกษา 
• และกฎ ระเบยีบข้อบงัคบัด้านส่ิงแวดล้อม การเงิน และด้านหลกัสตูรและ
บริการ ท่ีบงัคบัใช้กบัหน่วยงานและสถาบนัมีอะไรบา้ง



กฎหมาย/กฎระเบียบ/จริยธรรม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542; ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2545; ฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2553
กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
ประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เรื่องการป้องกนัการคดัลอกผลงานผู้อ่ืนในวิทยานิพนธ/์สารนิพนธ ์ พ.ศ. 2556
ข้อบงัคบัสภาวิชาชีพว่าด้วยการรบัรองปริญญา 
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรกัษาคณุภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
พระราชบญัญติัอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2550
พระราชบญัญติัว่าด้วยการกระท าผิดทางคอมพิวเตอร ์พ.ศ. 2550
พระราชบญัญติัข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เรื่อง นโยบายเก่ียวกบัการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Network) ของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลยัมหิดล
ระเบียบกระทรวงการคลงัและข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดลท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงบประมาณ การเงิน และการพสัด ุ
ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดลว่าด้วยการบริหารเงินอดุหนุนการวิจยั พ.ศ. 2551
จรรยาบรรณวิชาชีพ
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์
ข้อบงัคบั ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเมือง พ.ศ. 2537
ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดลว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลยัมหิดลและการด าเนินการทางจรรยาบรรณ พ.ศ. 2552
จรรยาบรรณนักวิจยั ของสภาวิจยัแห่งชาติ
จริยธรรมการวิจยัในคนของมหาวิทยาลยัมหิดล
จรรยาบรรณการใช้สตัวเ์พ่ืองานทางวิทยาศาสตรข์องสภาวิจยัแห่งชาติ



ข. ความสมัพนัธร์ะดบัองคก์าร

(1) โครงสร้างองคก์าร
• โครงสร้างและการก ากบัดแูลของหน่วยงานมีลกัษณะอย่างไร และ
ความสมัพนัธเ์ชิงการรายงานระหว่างสภามหาวิทยาลยั
คณะกรรมการก ากบัดแูลองคก์าร ผู้น าระดบัสงู และองคก์ารแม่ มี
ลกัษณะเช่นใด 



ข. ความสมัพนัธร์ะดบัองคก์าร
(2) ผูเ้รียน ลกูค้ากลุ่มอ่ืน และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย
• ส่วนตลาด กลุ่มผูเ้รียน และลกูค้ากลุ่มอ่ืน และกลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีส าคญัของ
หน่วยงาน มีอะไรบ้าง กลุ่มดงักล่าวมีความต้องการและความคาดหวงัท่ีส าคญั
อะไรบ้างต่อหลกัสตูร และบริการ การบริการสนับสนุนต่อผู้เรียนและลกูค้ากลุ่มอ่ืน 
และการปฏิบติัการ ความต้องการและความคาดหวงัของ ส่วนตลาด กลุ่มผูเ้รียนและ
ลกูค้ากลุ่มอ่ืน และกลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกนัอย่างไร



ข. ความสมัพนัธร์ะดบัองคก์าร
(3) ผูส่้งมอบและคู่ความร่วมมือ
• ผูส่้งมอบ คู่ความร่วมมือท่ีเป็นทางการ และไม่เป็นทางการท่ีส าคญัมีประเภท
อะไรบ้าง

• กลุ่มต่างๆเหล่าน้ี มีบทบาทอย่างไรต่อระบบงาน โดยเฉพาะการสร้างผลิตภณัฑแ์ละ
บริการ การด าเนินการให้บริการ และการบริการสนับสนุนต่อลกูค้า การส่งเสริมขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของหน่วยงาน

• หน่วยงานมีกลไกท่ีส าคญัอะไรในการส่ือสารกบัผูส่้งมอบ คู่ความร่วมมือท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็น ทางการ กลุ่มต่างๆ เหล่าน้ี มีส่วนช่วยและร่วมท าให้เกิด
นวตักรรมของหน่วยงานอย่างไรหน่วยงานมีข้อก าหนด ท่ีส าคญัส าหรบัห่วงโซ่อทุาน
อะไรบ้าง



Suppliers - Partners
ผูส่้งมอบ
คู่ความร่วมมือท่ีเป็นทางการ

Partner 1 Partner 2



Know Your Friends



ข. ควำมสัมพันธ์ระดบัองค์กร (Organizational Relationships)

1. ลกัษณะองคก์ร (Organizational Description): 
คุณลกัษณะส าคญัขององคก์รคืออะไร



ข. ควำมสัมพันธ์ระดบัองค์กร (Organizational Relationships)

1. ลักษณะองค์กร (Organizational Description): 
ลักษณะที่ส ำคัญขององค์กรคอือะไร



ข. ควำมสัมพันธ์ระดบัองค์กร (Organizational Relationships)

1. ลักษณะองค์กร (Organizational Description): 
ลักษณะที่ส ำคัญขององค์กรคอือะไร



ข. ควำมสัมพันธ์ระดบัองค์กร (Organizational Relationships)

1. ลักษณะองค์กร (Organizational Description): 
ลักษณะที่ส ำคัญขององค์กรคอือะไร



ผู้สง่มอบ
ปัจจยั
น าเข้า

กระบวนการ ผลผลติ
ผู้ใช้

บริการ

กระบวนกำรสร้ำงคุณค่ำ



หน่วยงำนของเรำ...

•ผลติภณัฑ์

•บริการ
สง่มอบอะไร

•ลกูค้า

•ผู้ใช้บริการ
ให้ใคร

AS IS

To BE



ผลิตภณัฑ์/บริการ Customers
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

ผลผลติ
ผู้ใช้

บริการ



Input
Out
put

Process

Input
Out
put

Process

งาน.... งาน.... งาน....

งาน....

งาน....งาน....

นกัศกึษา/
ผู้ใช้บริการ

พร้อมออกแบบระบบและกระบวนกำรท ำงำน



กระบวนการสร้างคณุค่า

กระบวนการส าคญัทีส่รา้งประโยชน์ใหแ้กผู่ร้บับรกิาร ผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยี

และสง่ผลต่อการบรรลุพนัธกจิหลกั/ยทุธศาสตรข์องสว่นราชการ เป็นสิง่ที่

ตอบโจทยข์องการจดัสรรทรพัยากร และความคุม้คา่ของการใชง้บประมาณ

แผน่ดนิ



กระบวนการที่ช่วยสนับสนุนให้กระบวนการสร้างคุณค่า สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ กระบวนการด้านสารบัญ 
การเงนิ/งบประมาณ กระบวนการทรพัยากรบุคคล กระบวนการจดัซื้อ
จดัจา้งและพสัดุ กระบวนการดา้น IT กระบวนการวางแผน เป็นตน้

กระบวนการสนับสนุน



การ

จัดกำรเรียนกำร

สอน

การจัดการการวจิัย

S
U

P
P
O

R
T
  

A
C
T
IV

IT
IE

S

PRIMARY  
ACTIVITIES

Ex: Value Chain

บริกำรวิชำกำร ท ำนุบ ำรุงศลิปะ

และวัฒนธรรม

กระบวนการบริหารทรัพยากรมนษุย์

กระบวนการบริหารงบประมาณ

กระบวนการสนบัสนนุระบบเอกสารราชการ
กระบวนการจดัการระบบสารสนเทศ

กระบวนการสนบัสนนุพสัด(ุฝ่ายบริหารทัว่ไป)
กระบวนการสนบัสนนุสื่อโสตทศันปูกรณ์
กระบวนการสนบัสนนุด้านอาคารสถานที่ 

บรรลุวิสัยทัศน์
พันธกิจ



หน่วยงำนของเรำ...

• บริหารทรัพยากรบคุคล

• พฒันาบคุคลากร

• สวสัดิการ

• ฐานข้อมลู

กระบวนการ
ท างานหลกั

• ธุรการ

• IT 

• ฯลฯ

กระบวนการ
สนบัสนนุ

AS IS

To BE



Suppliers CustomersOrganization

แต่ละกระบวนการ....

วิเคราะห์ SIPOC ของกระบวนการ และกระบวนการย่อย



SIPOC Mapping

S I COP

Supplier Input Process Output Customer

กระบวนการ
1

กระบวนการ
2

กระบวนการ
3

กระบวนการ
4

กระบวนการ
5

S I COP

Supplier Input Process Output Customer

Requirements Requirements





Suppliers

Inputs

Process

Customers

Outputs

Outcome
3

1

2
สนิคา้หรอืบรกิารคอือะไร

ผูร้ับสนิคา้หรอืบรกิารคอืใคร

ความตอ้งการคอือะไร

4

5

6

กระบวนการทีเ่หมาะสมคอือยา่งไร

ปัจจัยน าเขา้ของกระบวนการคอือะไร

ผูส้ง่มอบปัจจัยคอืใคร

องคก์ร
ของเรา

Supplier CustomerOutput
Process

Input

Partners
7

คูค่วามรว่มมอืคอืใคร

Customer of
Customer

8

Stakeholders อื่น
9



61

ความต้องการลูกค้า / ผู้รับบริการฯ -SIPOC-KPIs

S CP

Supplier Inputs Process Outputs Customer / Citizen

• _____
• _____
• _____
• _____

• _____
• _____
• _____
• _____

ก าหนดความต้องการก าหนดความต้องการ

KPIs KPIs



WS1.5: Suppliers & Partners
Partners Role in your work 

system
Mechanisms for two-way 

communication



WS1.6: Suppliers & Partners
Suppliers Role in your work 

system
Mechanisms for two-way 

communication



P.2 สภาวการณ์ขององคก์าร: สภาวการณ์เชิงกลยทุธข์องหน่วยงานเป็นอย่างไร

ให้อธิบายสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขนั ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธท่ี์ส าคญั

และระบบการปรบัปรงุผลการด าเนินการของหน่วยงาน  โดยตอบค าถามต่อไปน้ี:

ก. สภาพด้านการแข่งขนั

(1) ล าดบัในการแข่งขนั

หน่วยงานอยู่ท่ีล าดบัใดในการแข่งขนั ให้อธิบายขนาดและการเติบโตของหน่วยงาน เมื่อ
เปรียบเทียบกบัหน่วยงานในรปูแบบเดียวกนั หน่วยงานมีจ านวนและประเภทของคู่แข่งเป็น
อย่างไร

(2) การเปล่ียนแปลงความสามารถในการแข่งขนั

การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัซ่ึงมีผลกระทบต่อสถานการณ์แข่งขนัของหน่วยงาน รวมถึงการ

เปล่ียนแปลงท่ีสรา้งโอกาสส าหรบัการสรา้งนวตักรรมและความรว่มมอืคืออะไร



P.2 สภาวการณ์ขององคก์าร: สภาวการณ์เชิงกลยทุธข์องหน่วยงานเป็นอย่างไร

(3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ

แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขนัท่ีส าคญัท่ีจะสามารถหาได้มีอะไรบา้ง แหล่งข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบท่ีส าคญัท่ีมีอยู่มีอะไรบ้าง มีข้อจ ากดัอะไรบา้งในการรวบรวมและใช้ขอ้มลูต่างๆ
เหล่าน้ี (ถ้ามี)



Strategic Advantages & Strategic Challenges

ข. บริบทเชิงกลยทุธ์
ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยทุธ์
ท่ีส าคญัด้านบริการ การปฏิบติัการ ความ
รบัผิดชอบต่อสงัคม และบคุลากรมี
อะไรบา้ง



ก. สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขนั (Competitive Environment)

2. สถำนกำรณ์ขององค์กร (Organizational Situation):
สถำนกำรณ์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรคืออะไร



ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context)

2. สถำนกำรณ์ขององค์กร (Organizational Situation):
สถำนกำรณ์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรคืออะไร



เรำจะแก้ไข 

จุดอ่อน
ของเรำได้อย่ำงไร ?

เรามีจุดอ่อน…ทุกองคก์รมีจุดอ่อน….

• แน่นอนว่า ไม่มีใครหรือองคก์รใด ดีครบถว้น สมบูรณ์แบบไปหมดทุกเร่ือง 
ปัญหาท่ีตอ้งถามกคื็อ เรารู้หรือไม่ว่า จุดอ่อนของเรา หรือ ขององคก์ร คืออะไร 
และ เราพร้อมท่ีจะแกไ้ขหรือไม่ ?!? และ ควรจะแกไ้ขอยา่งไร ?!?



วธีิการแกไ้ขจุดอ่อน….
1) การน า เคร่ืองมือ หรือ ความรู้ ระบบคุณภาพ มาใชใ้นการปรับปรุง
2) การน า ประสบการณ์จากภายนอก มาใชใ้นการปรับปรุง
เคร่ืองมือตวัหน่ึงท่ีช่วยใหเ้ราท าทั้งสองขอ้นั้นได ้คือ การเทียบสมรรถนะ หรือ 
Benchmarking 



➢ เหนือฟ้ายงัมีฟ้า 
(เราไม่เก่งทุกเร่ือง)

➢ พร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลง 
(เปิดใจ ยอมรับ)

➢ แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
(เปิดเผย จริงใจ)

➢ มีขั้นตอน/ระบบ 
(ท าตามกติกา)



ใครเก่งทีสุ่ด

เรำอยู่ที่ไหน ตัวชีว้ดั

ตัวช้ีวดั (Benchmark)

BEST PRACTICESเขาท าอย่างไร

เราจะท าอย่างไรให้ดีกว่าเขา น า Best Practices 

มาประยุกต์ใช้เพ่ือ

ปรับปรุงตนเอง



The 4 key steps of Benchmarking

How can we do it better ?

Best practices,
Enablers

Adaptation of Best 
Practices for 
Improvement

Benchmarks
(Practices,KPIs)

Practices,
KPIs

Practices,
KPIs

Where are we ?

Who is the best ?

How do they do it ?Q-naire, Interview, 
Site Visit, etc.

Gap Ax,
Business Need, 

etc. 

S, W (OFI)



Benchmarking สามารถท าได้ทั้งระดบักลยุทธ์และระดับป ิบัตกิาร

กระบวนการ

ระดบักลยทุธ์

ระดบัป ิบัติการ

Benchmarking

Benchmarking

สามารถท า Benchmarking ปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ หรือผลลพัธ์ที่ได้

กระบวนการ

Benchmarking

ผลลพัธ์ปัจจัยน าเข้า



แบ่งตามส่ิงท่ีเราเอาไป Benchmarking

Strategic  BMK ( กลยทุธ์)

Process  BMK (กระบวนการ)

Performance  BMK (สมรรถนะ)

Product  BMK (ผลิตภณัฑ/์บริการ) 



การเทียบสมรรถนะโดยอาศยักระบวนการ 
(Process Benchmarking)

กระบวนกำร
ที่เปรียบเทียบ

องค์กรที่ท ำ
Benchmarking

องค์กร
ท่ีเป็นคู่เปรียบเทียบ

การจดัควิของผู้มารับ
บริการ
การรับค าสัง่ซือ้จากลกู
ค้าและการสง่สินค้า

Motorola

First Chicago 
National Bank

สำยกำรบิน

FedEx, Pizza



Internal  BMK องค์กรเดยีวกนั
External BMK ต่างองค์กรกนั
• Competitive BMK (คู่แข่ง)
• Industry  BMK (อุตสำหกรรมเดียวกัน)
• Generic  BMK (ข้ำมห้วย )



Process Benchmarking และ คู่เปรียบเทียบ

กระบวนกำร
ที่เปรียบเทียบ

องค์กรที่ท ำ
Benchmarking

องค์กร
ท่ีเป็นคู่เปรียบเทียบ

การจดัควิของผู้มารับ
บริการ
การรับค าสัง่ซือ้จากลกู
ค้าและการสง่สินค้า

Motorola

First Chicago 
National Bank

สำยกำรบิน

FedEx, Pizza

ไมว่า่จะแบง่อยา่งใด ก็ต้องก าหนดทัง้คูอ่ยูน่ัน่เอง คือ จะเปรียบเทียบอะไร กบั ใคร



กระบวนการ Benchmarking

ก ำหนดขอบเขตของกระบวนกำร

ลูกค้ำของเรำคือใคร

ลูกค้าต้องการอะไร Critical Success Factors (CSFs)

กระบวนการใดมผีลกระทบต่อ CSFs

คัดเลือกกระบวนกำร



วิเครำะห์กระบวนกำร

พัฒนำแบบสอบถำม

ตอบแบบสอบถำม

วิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือหำว่ำใครดี/เก่งที่สุดในกลุ่ม

Site visit ประเมินผลและปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ือง

จัดท ำแผนปรับปรุง ปรับปรุงกระบวนการ



• การกระตุน้ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง (Accelerating rates of Change)
• การแข่งขนัท่ีมากข้ึน (Increasing Competition)
• ความเป็นโลภาภิวตันข์องธุรกิจ (Globalization of Business)
• การเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลย ี(Technological Change)
• การเปล่ียนแปลงลกัษณะของหน่วยแรงงาน(Changing Nature of the Work Force)
• การขาดแคลนทรัพยากร (Resource Shortages)

ความท้าทายเชิงกลยทุธ์



ความท้าทายเชิงกลยทุธ์

• การเปล่ียนแปลงจากสงัคมอุตสาหกรรมเป็นสงัคมท่ีตอ้งใชค้วามรู้ (Transition from Industrial 

to Knowledge Society)
• ภาวะเศรษฐกิจและสภาพตลาดท่ีไม่แน่นอน (Unstable Economic and Market 

Conditions)
• ความตอ้งการของลูกคา้เพ่ิมข้ึน (Increasing Demands of Constituents)
• ความสลบัซบัซอ้นของสภาพแวดลอ้มในการบริหารเชิงกลยทุธ์ (Complexity of the Strategic

Management Environment)

• Aging Society







Sources of Competitive Advantage

COST ADVANTAGE

DIFFERENTIATION ADVANTAGE

COMPETITIVE
ADVANTAGE



PRODUCTION TECHNIQUES

PRODUCT DESIGN

INPUT COSTS

CAPACITY UTILIZATION

RESIDUAL EFFICIENCY

ECONOMIES OF LEARNING

ECONOMIES OF SCALE

• Organizational slack; Motivation &
culture; Managerial efficiency

• Ratio of fixed to variable costs
• Speed of capacity adjustment

• Location advantages
• Ownership of low-cost inputs 
• Non-union labor
• Bargaining power

• Standardizing designs & components
• Design for manufacture

• Process innovation
• Reengineering business processes

• Increased dexterity
• Improved organizational routines

• Indivisiblity
• Specialization and division of labor

Drivers of Cost Advantage



TOTAL CUSTOMER RESPONSIVENESS
Differentiation not just about the product, it embraces the whole 

relationship between the supplier and the customer.

INTANGIBLE  DIFFERENTATION

Unobservable and subjective
characteristics that appeal to customer’s image, status, identity, and 
desire for exclusivity 

TANGIBLE DIFFERENTATION
Observable product characteristics:
• size, color, materials, etc.
• performance
• packaging
• complementary services

DEFINITION: “Providing something unique that is valuable to the
buyer beyond simply offering a low price.”  (M. Porter)

THE KEY IS TO CREATE VALUE FOR THE CUSTOMER

The Nature of Differentiation



WS1.7: Strategic Advantages & Challenges
Area Strategic 

Advantages 
Strategic 

Challenges

Services

Operations

Societal 
responsibilities

Workforce



P.2 สภาวการณ์ขององคก์าร: สภาวการณ์เชิงกลยทุธข์องหน่วยงานเป็นอย่างไร

ค. ระบบการปรบัปรงุผลการด าเนินการ

ส่วนประกอบท่ีส าคญัของระบบการปรบัปรงุผลการด าเนินการของหน่วยงาน ซ่ึงรวมถึง
กระบวนการประเมินและการปรบัปรงุโครงการและกระบวนการท่ีส าคญัระดบัหน่วยงาน



ค. ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร (Performance Improvement System)

2. สถำนกำรณ์ขององค์กร (Organizational Situation):
สถำนกำรณ์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรคืออะไร
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โครงร่ำงองค์กร กำรน ำองค์กร กลยุทธ์ ลูกค้ำ กำรวัดฯ บุคลำกร กำรปฏิบัติ
กำร

1. ผลิตภัณฑ์

2. พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่ำนิยม

3. ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร

4. สินทรัพย์

5. กฎระเบียบข้อบังคับ

6. โครงสร้ำงองค์กร

7. ลูกค้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

8. ผู้ส่งมอบและพันธมิตร

9. ล ำดับในกำรแข่งขัน

10. กำรเปล่ียนแปลงควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน

11. แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ

12. บริบทเชิงกลยุทธ์

13. ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร

ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงโครงร่ำงองค์กรกับกำรด ำเนินกำรในเร่ืองต่ำงๆ

WORKSHOP



92

กำรตอบค ำถำม
หมวด OP

โครงร่ำงองค์กร
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กำรตอบค ำถำม OP ค ำถำม (1)

- มีแนวทำงและวิธีกำรอย่ำงไรในกำรส่งมอบผลิตภณัฑ์หลักและ/หรือ
บริกำรหลักที่เรำส่งมอบให้กับลูกค้ำของเรำ

กิจกรรมที่ 1

ผลิตภัณฑ์หลักและผลิตภัณฑ์เสริม กลไกกำรส่งมอบหลัก

ตาราง P.1-1 ผลิตภัณฑ์ บริการหลัก และกลไกการส่งมอบ
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ผู้รับบริกำร แนวทำงและวิธีกำรให้บริกำร
1. บคุลากรสงักดัมหาวิทยาลยั 1.มีเอกสารคูมื่อแนะน าการปฏิบตัิงาน

2.มีแผนผงัแนะน าขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน
3.มีการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสาร ผ่านทางบอร์ดข่าวประชาสัมพนัธ์/
เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลยั/ หนงัสือราชการ
4.มีการให้บริการข้อมลู ข่าวสาร และตอบข้อซกัถามทางโทรศพัท์ /
โทรสาร/ทางอีเมล์และทางเว็บไซต์
5.มีกลอ่งรับความคิดเห็นและมีการส ารวจความพงึพอใจ
6.วิเคราะห์ข้อมลูจากการแสดงความคิดเห็นและการประเมินความพึง
พอใจเพ่ือน ามาพฒันาการให้บริการ
7.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่งผู้ปฏิบตัิงาน (KM)

กองกำรเจ้ำหน้ำที่
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- จุดประสงค์ขององค์เรำ คืออะไร
- วิสัยทศัน์ขององค์กรเรำที่ประกำศไว้แล้ว คืออะไร
- พันธกิจขององค์กรเรำ คืออะไร
- วัฒนธรรมขององค์กรคืออะไร
- ค่ำนิยมขององค์กรที่ก ำหนดไว้คืออะไร

ปณิธาน

วิสยัทศัน์

พนัธกิจ

วฒันธรรม

ค่านิยม

กำรตอบค ำถำม OP

ค ำถำม (2)
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ค ำถำม (3)

ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร เช่น ต ำแหน่ง ระดับกำรศึกษำ อำยุ เพศ ควำมหลำกหลำยของ
บุคลำกรด้ำนต่ำงๆ ลักษณะกำรท ำงำน และ อื่นๆ (หำกมี)

............................................................................

............................................................................
……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….
………………………………………………………..

กำรตอบค ำถำม OP
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ค ำถำม (4)

- อำคำรสถำนที่ที่ส ำคัญขององค์กรมีอะไรบ้ำง?
- เทคโนโลยทีี่ส ำคัญขององค์กรมีอะไรบ้ำง?
- อุปกรณ์ที่ส ำคัญขององค์กรมีอะไรบ้ำง?

กำรตอบค ำถำม OP

ประเภท รำยละเอียด ที่ตัง้
อำคำรสถำนที่
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
Hardware
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
Hardware
อุปกรณ์ท่ส ำคัญในกำรผลิต
สินค้ำ และบริกำร
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ค ำถำม (5)

- องค์กรต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อก ำหนดและข้อบังคับ
ทัง้จำกภำยในและภำยนอก ลูกค้ำ ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่ส ำคัญอะไรบ้ำง

กำรตอบค ำถำม OP

ผู้ที่ออกกฎระเบียบ/หน่วยงำนรับรอง
มำตรฐำน/องค์กรตรวจสอบ

กฎระเบียบ/มำตรฐำน/ข้อบังคับที่ส ำคญั

ส านกังบประมาณ ระเบียบการจดัสรรงบประมาณ
กรมบญัชีกลาง ระเบียบการเบิก-จ่ายเงิน
ส านกังานรับรองมาตรฐานการศกึษา (สมศ.) มาตรฐานคณุภาพตามเกณฑ์ สมศ.
ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) มาตรฐานหลกัสตูรและมาตรฐานคณุภาพการศกึษา

ตามเกณฑ์ของ สกอ.
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ค ำถำม (6)

- ควำมสัมพันธ์ของหน่วยงำนในองค์กรที่ใช้ก ำกบักำรดูแลให้
องค์กรประพฤติตนให้เป็นพลเมืองที่ดี มีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงไร
ในโครงสร้ำงองค์กร

ผังโครงสร้ำงองค์กร

บรรยำยกิจกรรมที่ใช้ในกำรก ำกับดแูลองค์กร

กำรตอบค ำถำม OP
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ค ำถำม (7)

- กลุ่มลูกค้ำและผู้มีส่วนได้เสยี คือใครบ้ำง แต่ละกลุ่มมีควำมต้องกำร
และควำมคำดหวังอะไรบ้ำงเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์หรือบริกำรของเรำ

กลุ่มผูร้บับริการ ผลิตภณัฑ/์บริการท่ีส่งมอบ ความตอ้งการและความคาดหวงั

1. ………… ………………………
…….

……………………………
…..

2. ………… ………………………
…….

……………………………
….

กลุ่มผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย ผลิตภณัฑ/์บริการท่ีส่งมอบ ความตอ้งการและความคาดหวงั

1. ………… ………………………
…….

……………………………
…..

2. ………… ……………… ……………………

กำรตอบค ำถำม OP
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ค ำถำม (8,9)

- ผู้ส่งมอบ คู่ ค้ำ และคู่ควำมร่วมมือที่ส ำคัญที่สุดคือใคร มีกำรส่งมอบ
ผลิตภณัฑ์และบริกำรที่ส ำคัญอะไรบ้ำง มีกำรสื่อสำรระหว่ำงกันอย่ำงไร

ผูส่้งมอบ คู่คา้ คู่ความร่วมมือ 
ตัวแทนจ าหน่าย ฯลฯ

ผลิตภณัฑ/์บริการท่ีส่ง
มอบใหก้บัองคก์รเรา

ขอ้ก าหนดท่ีส าคญัท่ีสุด กลไกในการส่ือสาร

ระหว่างกนั

1 ส านัก สาขา/หน่วยงาน ผลการประเมินการ
ปฏิบติังาน

มีความถูกตอ้ง ตรงเวลา Email

โทรศพัท์

2 ฝ่ายประชาสมัพนัธ/์ ประกาศประชาสมัพนัธ์
การรสัมคัรงาน ฯลฯ

ทนัสมยั ทนัเวลา Email

โทรศพัท์

กำรตอบค ำถำม OP กิจกรรมที่ 2
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ค ำถำม (10)

- ล ำดบัในกำรแข่งขันขององค์กรในตลำดและเม่ือเทยีบกับคู่แข่ง ขนำด และกำรเตบิโตเม่ือเทยีบกับ
ตลำดเดยีวกันหรืออุตสำหกรรมเดยีวกัน จ ำนวนและประเภทของคู่แข่ง

กำรตอบค ำถำม OP
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ค ำถำม (11)

- ปัจจัยกำรเปล่ียนแปลงที่ส ำคัญและมีผลต่อสถำนะกำรแข่งขัน
ขององค์กร คืออะไรบ้ำง?

ปัจจยัแต่ละดา้น การเปล่ียนแปลงท่ีกระทบต่อสภาพการแขง่ขนัทั้งดา้นนวตักรรม ความ
ร่วมมือ การแขง่ขนั

ปัจจยัภายใน

ปัจจยัภายนอก

กำรตอบค ำถำม OP
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12

กำรตอบค ำถำม OP
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ค ำถำม (13 ,14)

- ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์และควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  

• ด้ำนผลิตภณัฑ์และกำรบริกำร

• ด้ำนปฏิบัติกำร

• ด้ำนทรัพยำกร/ทรัพยำกรบุคคล

• ภำพลักษณ์องค์กร

กำรตอบค ำถำม OP
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ประเด็น ความทา้ทาย ความไดเ้ปรียบ

ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ

ดา้นปฏบิติัการ

ดา้นทรพัยากร

ทรพัยากรบุคคล

ดา้นภาพลกัษณอ์งคก์ร

กำรตอบค ำถำม OP
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ค ำถำม (15)

- แนวทำงและวิธีกำรในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของหน่วยงำน เพื่อให้เกิดผลกำรด ำเนินกำรที่ดีอย่ำง
ต่อเน่ืองมีอะไรบ้ำง?

............................................................................

............................................................................
……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….
………………………………………………………..

กำรตอบค ำถำม OP



112

ค ำถำม (16)

- แนวทำงและวิธีกำรในกำรประเมินผลและกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นอย่ำงไร?

............................................................................

............................................................................
……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….
………………………………………………………..

กำรตอบค ำถำม OP
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