
การลงพ้ืนท่ีใหข้อ้แนะน าและค าปรึกษา

หน่วยงานสนับสนุน

Value 

Contribution 

Unit

23-31พฤษภาคม 2565

9.00 – 16.30น.



เน้ือหาการประชุม

• สรา้งความเขา้ใจในบริบทการลงพื้ นท่ีหน่วยงาน

• วเิคราะหก์ารเขียน OP ของหน่วยงาน เพื่อหา
ประเด็นในการใหค้ าปรึกษา เพื่อการพฒันา



หนา้ที่คณะท างาน

• ศึกษาโครงร่างองคก์รหน่วยงานสนับสนุน

• จดัเตรียมแผนการลงพื้ นท่ีเพื่อให ้feedback และค าแนะน า

• ลงพื้ นท่ีหน่วยงานเพื่อให ้feedback OP และค าแนะน าในการ
พฒันา/ปรบัปรุง โครงร่างองคก์ร

• จดัท าสรุปผลการลงพ้ืนท่ี เพื่อน าเสนอต่อกรรมการบริหารการประกนั

คุณภาพหน่วยงานสนับสนุน และกรรมการ AU EdPEx Committee 
เพื่อวางแผนการพฒันา/ปรบัปรุง ความเป็นเลิศหน่วยงานสนับสนุนใน
คราวต่อไป (development and improvement plan)
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ขอบเขตเน้ือหาในการลงพ้ืนท่ีใหค้  าปรึกษาเพ่ือรองรับการ

ตรวจประเมินส้ินปีการศึกษา 2564

• บริบทโครงร่างองคก์ร เชิงวเิคราะห์

• ตวัช้ีวดัผลลพัธ ์(Objective Key Results) ท่ีสนับสนุนและสะทอ้นความส าเร็จ
ของ วสิยัทศัน์ พนัธกิจ คุณค่า เอกลกัษณ ์และ เป้าหมาย ของ

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั

• ผลสมัฤทธ์ิในการด าเนินงานท่ีผ่านมา (Results)
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ORGANIZATIONAL PROFILE
โครงร่างองคก์ร

What? … คือ อะไร

What for? … ท าไปเพื่อ

How? … ท าอยา่งไร



โครงร่างองคก์ร คือ ภาพรวมขององคก์ร และ 

สภาพแวดลอ้มเชิงกลยุทธ ์(WHAT?)

ลกัษณะองคก์ร

สภาพแวดลอ้มขององคก์ร

• สินคา้และบริการ

• พนัธกิจ วิสยัทศัน์ ค่านิยม และ วฒันธรรม

• ลกัษณะโดยรวมของบุคลากร

• สินทรพัย์

• กฎระเบียบขอ้บงัคบั

ความสมัพนัธร์ะดบัองคก์ร

• โครงสรา้งองคก์ร

• ลกูคา้และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย

• ผูส้่งมอบและคู่ความร่วมมือ

สถานการณข์องสถาบนั/องคก์ร
เชิงกลยุทธ์

สภาพแวดลอ้มดา้นการแข่งขนั

• ต าแหน่งในการแขง่ขนั

• การเปล่ียนแปลง (โอกาส) ในการแขง่ขนั

• แหล่งขอ้มลูเชิงเปรียบเทียบ

บริบทเชิงกลยุทธ์

• ความทา้ทายเชิงกลยุทธ์

• ความไดเ้ปรียบเชิงกลยุทธ์

ระบบการปรบัปรุงผลการด าเนินการ



ท าโครงร่างองคก์รไปเพื่ออะไร (WHAT FOR?) 

• โครงร่างองคก์รท าใหเ้ขา้ใจบริบทของสถาบนั/องคก์ร 
วธีิการใชป้ฏิบติัการ และ ลกัษณะเฉพาะของสถาบนั/องคก์ร

• คน้หาส่ิงท่ีขาดหายไป (gaps)

• ก าหนดขอ้ก าหนดและผลลพัธข์องการด าเนินการท่ีส าคญั



ท าอย่างไร (HOW?)

• บรรยายโครงร่างองคก์ร เชิงวเิคราะห ์ระบุส่ิงท่ีขาดหายไป 

หรือ ส่ิงท่ีควรมี เพื่อน าไปวางแผนปรบัปรุงและพฒันา

องคก์ร



เชิงวิเคราะห์

• ลกัษณะองคก์ร

• สถานการณเ์ชิงกลยุทธข์องสถาบนั
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ภาพรวมองคก์ร

• ประวติัความเป็นมา

• ความส าคญัท่ีตอ้งมีหน่วยงานน้ี

• การปฏิบติัการ

• Positioning ของการใหบ้ริการ

ลกัษณะขององคก์ร



พันธกิจ วิสัยทัศน ์ค่านิยม วัฒนธรรม

• ความสอดคลอ้งของค่านิยมและวฒันธรรม ความเชื่อและ

บรรทดัฐานร่วมกนั ท่ีน าไปสู่การบรรลุวสิยัทศัน์ของสถาบนั 

ตามพนัธกิจของหน่วยงาน
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ลกัษณะขององคก์ร



บุคลากร

• ลกัษณะโดยรวมของบุคลากร

• ประเภทบุคลากร

• ปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีส าคญัท่ีท าใหบุ้คลากรผกูพนัและเขา้มามี

ส่วนร่วมอยา่งจริงจงัเพื่อใหส้ถาบนับรรลุพนัธกิจและ

วสิยัทศัน์
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ลกัษณะขององคก์ร



สินทรพัย์

• อาคารสถานท่ี อุปกรณ ์เทคโนโลย ีและ ทรพัยสิ์นทาง

ปัญญาท่ีส าคญักบัการบรรลุวสิยัทศัน์และพนัธกิจ
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ลกัษณะขององคก์ร



กฎระเบียบขอ้บังคับ

• ขอ้ก าหนดดา้นมาตรฐานการศึกษา

• หลกัปฏิบติั (code of conduct)

• นโยบาย

• ขอ้บงัคบัดา้นสภาพแวดลอ้ม
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ลกัษณะขององคก์ร



โครงสรา้งองคก์ร

• โครงสรา้งการน าองคก์ร (leadership structure) และ 
การก ากบัดแูลองคก์ร (governance system) มีลกัษณะ
อยา่งไร

• โครงสรา้งและกลไกระบบการน าองคก์ร (leadership 
system) มีอะไรบา้ง

• ระบบการรายงานระหวา่งคณะกรรมการก ากดัดแูลองคก์ร ผูน้ า

ระดบัสงู และองคก์รแม่ มีลกัษณะเช่นใด
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ลกัษณะขององคก์ร



ลูกคา้และผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย

• ส่วนตลาด ผูเ้รียน ลกูคา้กลุ่มอ่ืน และ กลุ่มผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียท่ีส าคญัชอง

สถาบนัมีอะไรบา้ง ส่วนตลาด อาจจ าแนกตามสินคา้หรือบริการ วิธีการ

ใหบ้ริการ การปฏิบติัการ (นักศึกษา อาจารย ์เจา้หน้าท่ี และมีส่วนไดส้่วน
เสีย) หรือ พื้ นท่ีภมูิศาสตร์

• ความตอ้งการและความคาดหวงัท่ีส าคญัอะไรต่อพนัธกิจของสถาบนั/
องคก์ร

• อะไรคือความแตกต่างในความตอ้งการและความคาดหวงัของแต่ละกลุ่ม
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ลกัษณะขององคก์ร



คู่ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ

ผูส้่งมอบ คู่ความร่วมมือท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการท่ี

ส าคญัมีใครบา้ง แต่ละกลุ่มมีบทบาทส าคญัอยา่งไร

• มีส่วนการผลิตสินคา้หรือบริการ

• มีส่วนในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั

• มีส่วนในการสรา้งนวตักรรม

12/05/2565 17

ลกัษณะขององคก์ร



สภาพแวดลอ้มดา้นการแข่งขัน

• ต าแหน่งในการแขง่ขนั เช่น ขนาดและการเติบโตของสถาบนั/องคก์ร เมื่อ
เปรียบเทียบกบัองคก์รอ่ืนในตลาดเดียวกนั คู่แข่งมีจ านวนเท่าไหร่และประเภท

อะไรบา้ง

• การเปล่ียนแปลงความสามารถในการกแขง่ขนั การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั ซ่ึงมีผล

ต่อสถาการณก์ารแข่งขนัของสถาบนั รวมถึงการเปล่ียนแปลงท่ีสรา้งโอกาสส าหรบั

การสรา้งนวตักรรมและความร่วมมือคืออะไร

• แหล่งขอ้มลูเชิงเปรียบเทียบ ระบุแหล่งท่ีมาท่ีส าคญัขอ้มลูเชิงเปรียบเทียบและเชิง

แขง่ขนัในตลาดเดียวกนั รวมทั้งขอ้มลูเชิงเปรียบเทียบท่ีส าคญัจากธุรกิจอ่ืน 

ขอ้จ ากดัในการไดม้าซ่ึงขอ้มลู หรือ ขอ้จ ากดัในการใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูเหล่าน้ี
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สถานการณข์องสถาบนั/องคก์ร



บริบทเชิงกลยุทธ์

• ความทา้ทา้ยเชิงกลยุทธ ์เช่น เทคโนโลยอุีบติัใหม่ การเขา้ถึง

บริการไดโ้ดยสะดวก

• ความไดเ้ปรียบเชิงกลยุทธ ์เข่น เครือข่ายนานาขาติ 

โครงสรา้งและวฒันธรรมองคก์ร
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สถานการณข์องสถาบนั/องคก์ร



ระบบการปรบัปรุงผลการด าเนินการ

• ระบุระบบการปรบัปรุงผลการด าเนินการ การประเมิน และ

กระบวนการปรบัปรุงกระบวนการท่ีส าคญั เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลลพัธ์

ท่ีส าคญัของสถาบนั/องคก์ร
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สถานการณข์องสถาบนั/องคก์ร



ตัวช้ีวัดผลลัพธท่ี์สนับสนุนและสะทอ้นความส าเร็จ

ผลลพัธ์ วิสยัทศันแ์ละพนัธกิจ ค่านิยม วฒันธรรมองคก์ร ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์

ผลลพัธด์า้นกระบวนการและการตอบสนองตอ่ลกูคา้

- ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการท างาน

- ความปลอดภยั   

ผลลพัธด์า้นลกูคา้

- ความพึงพอใจ/ไมพ่ึงพอใจ ของลกูคา้ทุกกลุ่ม

- ความผกูพนัของลกูคา้ทุกกลุ่ม

ผลลพัธด์า้นบุคลากร

- ดา้นขีดความสามารถของบุคลากร

- ดา้นความผกูพนัและการมีส่วนร่วมของบุคลากร

- ดา้นการพฒันาบุคลากร

ผลลพัธด์า้นการน าองคก์ร

- ผลลพัธด์า้นการส่ือสาร

- การสรา้งความผกูพนั

- การก ากบับดแูลองคก์ร

- จริยธรรมและสงัคม

ผลลพัธด์า้นการเงิน การตลาด กลยุทธ์

- ดา้นตน้ทุนการด าเนินการ

- ดา้นการตลาด การเติบโตของตลาด สดัส่วนการตลาด 

- ดา้นกลยุทธ ์ความส าเร็จของแผนกลยุทธ์
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