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โครงร่างองคก์าร รู้เรา รู้เขา รบร้อยครัง้ ชนะร้อยครัง้
•หลกัสตูรและบริการ
•วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยม

– สมรรถนะหลกัขององคก์าร
•บคุลากร
•สินทรพัย์
•กฎระเบียบข้อบงัคบั

• โครงสร้างองคก์าร
• ลกูค้า และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย
• ผูส่้งมอบและคู่ความร่วมมือ

รู้เรา

• สภาพด้านการแข่งขนั
– ล าดบัในการแข่งขนั
– การเปล่ียนแปลงความสามารถในการ

แข่งขนั
– ข้อมลูเชิงเปรียบเทียบ

• บริบทเชิงกลยทุธ์
– ความท้าทายเชิงกลยทุธ์
– ความได้เปรียบเชิงกลยทุธ์

• ระบบการปรบัปรงุผลการด าเนินการ

รู้เขา
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P.1 ลกัษณะองคก์าร :  คณุลกัษณะท่ีส าคญัของหน่วยงานคืออะไร

ให้อธิบายลกัษณะสภาพแวดล้อมการปฏิบติังานของหน่วยงานและ
ความสมัพนัธห์ลกักบัลกูค้า ผูส่้งมอบ คู่ความร่วมมือ และผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย
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P.1 ลกัษณะองคก์าร :  คณุลกัษณะท่ีส าคญัของหน่วยงานคืออะไร

ก. สภาพแวดล้อมขององคก์าร
(1) ผลิตภณัฑแ์ละบริการ
•หน่วยงานมีผลิตภณัฑแ์ละบริการ ท่ีส าคญัอะไรบา้ง 
•ความส าคญัเชิงเปรียบเทียบของแต่ละผลิตภณัฑแ์ละบริการต่อ
ความส าเรจ็ของหน่วยงานคืออะไร 
•หน่วยงานใช้วิธีการอย่างไรในการส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละบริการ
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ผลิตภณัฑแ์ละบริการ - ลกูค้า - ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ
• หลกัสตูรระดบัปริญญาตรี
• งานวิจยั
• การบริการวิชาการ

ลกูค้า
• นักศึกษา
• ผูใ้ช้ผลงานวิจยั/ผูจ้้างวิจยั
• ผูร้บับริการ

ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
• มหาวิทยาลยั
• ผูใ้ช้บณัฑิต 
• หน่วยงานท่ีให้ทนุวิจยั 6
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ผลิตภณัฑแ์ละบริการ - ลกูค้า - ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ
• การก ากบัมาตรฐานหลกัสตูร
• การบริหารนโยบายกิจการนักศึกษา
• การสนับสนุนทนุวิจยั
• การก ากบัมาตรฐานการบริการวิชาการ

ลกูค้า
• อาจารย์
• นักศึกษา
• ผูร้บับริการทางวิชาการ 

ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
• นักศึกษา
• ผูใ้ช้บณัฑิต 
• หน่วยงานท่ีให้ทนุวิจยั 7
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P.1 ลกัษณะองคก์าร :  คณุลกัษณะท่ีส าคญัของหน่วยงานคืออะไร

(2) วิสยัทศัน์ พนัธกิ์จ และค่านิยม
วิสยัทศัน์ ค่านิยม และพนัธกิ์จของหน่วยงาน คืออะไร 
สมรรถนะหลกัของหน่วยงาน คืออะไร และมีความเก่ียวข้องอย่างไร
กบัพนัธกิ์จของหน่วยงาน
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Vision - Mission - Values
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WS1.1: Vision - Values
Vision

Values
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WS1.2: Mission - Service - Customer

Mission Service Customer Customer’s 
expectation
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Core Competencies: สมรรถนะหลกั
• เร่ืองท่ีหน่วยงานมีความช านาญท่ีสดุ 
• สมรรถนะหลกัของหน่วยงานเป็นขีดความสามารถท่ีส าคญัเชิงกล
ยทุธท่ี์เป็นหวัใจส าคญัซ่ึงท าให้หน่วยงานบรรลพุนัธกิ์จหรือสร้าง
ความได้เปรียบในวงการให้แก่องคก์ารหรือสภาพแวดล้อมของการ
บริการ

• สมรรถนะหลกัมกัจะเป็นขีดความสามารถท่ีคู่แข่ง หรือคู่ความ
ร่วมมือท่ีเป็นทางการ ยากท่ีจะลอกเลียนแบบ และเป็นส่ิงท่ีจะสร้าง
ความได้เปรียบเชิงแข่งขนัอย่างต่อเน่ือง 

• หากขาดสมรรถนะหลกัท่ีจ าเป็น อาจส่งผลต่อความท้าทายเชิงกล
ยทุธ ์หรือความเสียเปรียบในวงการ

• สมรรถนะหลกัอาจจะเก่ียวข้องกบัความเช่ียวชาญในเทคโนโลยี หรือ
มีการเอกลกัษณ์ด้านบริการ ซ่ึงตอบสนองต่อความต้องการของ
ลกูค้า 12
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WS1.3: Core Competencies

Mission Core Competencies

Core Competencies
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P.1 ลกัษณะองคก์าร :  คณุลกัษณะท่ีส าคญัของหน่วยงานคืออะไร

(3) ลกัษณะโดยรวมของบคุลากร
ลกัษณะโดยรวมของบคุลากรเป็นอย่างไร มีการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ  
เก่ียวกบัองคป์ระกอบของบคุลากรหรือความต้องการบคุลากร
หรือไม่
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P.1 ลกัษณะองคก์าร :  คณุลกัษณะท่ีส าคญัของหน่วยงานคืออะไร

• บคุลากรทัง้หมดท่ีหน่วยงานก ากบัดแูลและมีส่วนรว่มในการท าให้งานของ
หน่วยงานบรรลผุลส าเรจ็ 

• รวมถึงบคุลากรท่ีหน่วยงานจ้าง เช่น พนักงานประจ า พนักงานท่ีท างานไม่
เตม็เวลา พนักงานชัว่คราว พนักงานท่ีท างานจากระยะไกลโดยใช้การ
ส่ือสาร โทรคมนาคม (Telecommuting) และพนักงานท่ีได้รบัการว่าจ้าง
ตามสญัญาภายใต้การก ากบัดแูล ของหน่วยงาน และอาสาสมคัร และ
หมายรวมถึงผูบ้ริหารและหวัหน้างานทุกระดบั
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P.1 ลกัษณะองคก์าร :  คณุลกัษณะท่ีส าคญัของหน่วยงานคืออะไร

• หน่วยงานแบง่บคุลากรเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบา้ง
• ข้อก าหนดด้านคณุวฒิุทางการศึกษาของบคุลากรในแต่ละกลุ่มแต่ละประเภท 
มีอะไรบา้ง
• มีองคป์ระกอบส าคญัอะไรท่ีท าให้บคุลากรเข้ามามีส่วนรว่มอย่างจริงจงัเพื่อให้
หน่วยงานบรรลพุนัธกิ์จและวิสยัทศัน์ 
• บคุลากรและภาระงานในหน่วยงานมีความหลากหลายอย่างไร 
• กลุ่มท่ีจดัตัง้ให้ท าหน้าท่ีต่อรองกบัหน่วยงานคืออะไร  
• ข้อก าหนดพิเศษด้านสขุภาพและความปลอดภยัท่ีส าคญัของหน่วยงานคืออะไร
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WS1.4: Workforce

Workforce segment Drivers of Engagement

Workforce segmented by ……………………………………………………
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P.1 ลกัษณะองคก์าร :  คณุลกัษณะท่ีส าคญัของหน่วยงานคืออะไร

(4) สินทรพัย์
หน่วยงาน มีอาคารสถานท่ี เทคโนโลยี และอปุกรณ์ท่ีส าคญัอะไรบา้ง
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P.1 ลกัษณะองคก์าร :  คณุลกัษณะท่ีส าคญัของหน่วยงานคืออะไร

(5) กฎระเบียบข้อบงัคบั
• หน่วยงานด าเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎ ระเบียบข้อบงัคบั
อะไรบา้ง 
• กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั
• ข้อก าหนดเก่ียวกบัการรบัรองมาตรฐาน/วิทยาฐานะ 
• การรบัรอง คณุสมบติัหรอืการขึน้ทะเบียน มาตรฐานการศึกษา 
• และกฎ ระเบียบข้อบงัคบัด้านส่ิงแวดล้อม การเงิน และด้านหลกัสตูรและ
บริการ ท่ีบงัคบัใช้กบัหน่วยงานและสถาบนัมีอะไรบา้ง
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กฎหมาย/กฎระเบียบ/จริยธรรม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542; ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2545; ฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2553
กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศึกษา พ.ศ. 2558
ประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เรื่องการป้องกนัการคดัลอกผลงานผู้อ่ืนในวิทยานิพนธ/์สารนิพนธ ์ พ.ศ. 2556
ข้อบงัคบัสภาวิชาชีพว่าด้วยการรบัรองปริญญา 
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรกัษาคณุภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
พระราชบญัญติัอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2550
พระราชบญัญติัว่าด้วยการกระท าผิดทางคอมพิวเตอร ์พ.ศ. 2550
พระราชบญัญติัข้อมลูข่าวสารของทางราชการ 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
ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดลว่าด้วยจรรยาบรรณบคุลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลยัมหิดลและการด าเนินการทางจรรยาบรรณ พ.ศ. 2552
จรรยาบรรณนักวิจยั ของสภาวิจยัแห่งชาติ
จริยธรรมการวิจยัในคนของมหาวิทยาลยัมหิดล
จรรยาบรรณการใช้สตัวเ์พ่ืองานทางวิทยาศาสตรข์องสภาวิจยัแห่งชาติ 20



ข. ความสมัพนัธร์ะดบัองคก์าร

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

21



ข. ความสมัพนัธร์ะดบัองคก์าร
(2) ผูเ้รียน ลกูค้ากลุ่มอ่ืน และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย
• ส่วนตลาด กลุ่มผูเ้รียน และลกูค้ากลุ่มอ่ืน และกลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีส าคญัของ
หน่วยงาน มีอะไรบา้ง กลุ่มดงักล่าวมีความต้องการและความคาดหวงัท่ีส าคญั
อะไรบ้างต่อหลกัสตูร และบริการ การบริการสนับสนุนต่อผูเ้รียนและลกูค้ากลุ่มอ่ืน 
และการปฏิบติัการ ความต้องการและความคาดหวงัของ ส่วนตลาด กลุ่มผูเ้รียนและ
ลกูค้ากลุ่มอ่ืน และกลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกนัอย่างไร
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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 23



Suppliers - Partners
ผูส่้งมอบ
คู่ความรว่มมือท่ีเป็นทางการ

Partner 1 Partner 2 24



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

system
Mechanisms for two-way 

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

system
Mechanisms for two-way 

communication
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P.2 สภาวการณ์ขององคก์าร: สภาวการณ์เชิงกลยทุธข์องหน่วยงานเป็นอย่างไร

ให้อธิบายสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขนั ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยทุธท่ี์ส าคญั

และระบบการปรบัปรงุผลการด าเนินการของหน่วยงาน  โดยตอบค าถามต่อไปน้ี:

ก. สภาพด้านการแข่งขนั

(1) ล าดบัในการแข่งขนั

หน่วยงานอยู่ท่ีล าดบัใดในการแข่งขนั ให้อธิบายขนาดและการเติบโตของหน่วยงาน เม่ือ
เปรียบเทียบกบัหน่วยงานในรปูแบบเดียวกนั หน่วยงานมีจ านวนและประเภทของคู่แข่งเป็น
อย่างไร

(2) การเปล่ียนแปลงความสามารถในการแข่งขนั

การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัซ่ึงมีผลกระทบต่อสถานการณ์แข่งขนัของหน่วยงาน รวมถึงการ

เปล่ียนแปลงท่ีสร้างโอกาสส าหรบัการสร้างนวตักรรมและความร่วมมือคืออะไร
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P.2 สภาวการณ์ขององคก์าร: สภาวการณ์เชิงกลยทุธข์องหน่วยงานเป็นอย่างไร

(3) ข้อมลูเชิงเปรียบเทียบ

แหล่งข้อมลูเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขนัท่ีส าคญัท่ีจะสามารถหาได้มีอะไรบ้าง แหล่งข้อมลูเชิง
เปรียบเทียบท่ีส าคญัท่ีมีอยู่มีอะไรบ้าง มีข้อจ ากดัอะไรบ้างในการรวบรวมและใช้ข้อมลูต่างๆ
เหล่าน้ี (ถ้ามี)
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Strategic Advantages & Strategic Challenges

ข. บริบทเชิงกลยทุธ์
ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยทุธ์
ท่ีส าคญัด้านบริการ การปฏิบติัการ ความ
รบัผิดชอบต่อสงัคม และบคุลากรมี
อะไรบา้ง
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WS1.7: Strategic Advantages & Challenges
Area Strategic 

Advantages 
Strategic 

Challenges

Services

Operations

Societal 
responsibilities

Workforce
30



P.2 สภาวการณ์ขององคก์าร: สภาวการณ์เชิงกลยทุธข์องหน่วยงานเป็นอย่างไร

ค. ระบบการปรบัปรงุผลการด าเนินการ

ส่วนประกอบท่ีส าคญัของระบบการปรบัปรงุผลการด าเนินการของหน่วยงาน ซ่ึงรวมถึง
กระบวนการประเมินและการปรบัปรงุโครงการและกระบวนการท่ีส าคญัระดบัหน่วยงาน
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