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คำนำ

 
 นโยบาย ดานสงัคม และ คณุภาพ ชวีติของ คณะ รฐัมนตร ีชดุ ปจจบุนั  ได ให ความ สำคญักบัการ ยกระดบั 

คุณภาพ การ ศึกษา ของ คน ไทย อยาง มี บูรณาการ และ สอดคลองกัน ตั้งแต ระดับ ปฐมวัย จนถึง อุดมศึกษาทั้งใน 

และ นอก ระบบ การ ศกึษา  และ สราง ระบบ การ เรยีนรู ตลอดชวีติ  ซึง่ ม ีทศิทาง ที ่สอดคลองกบั เปาหมาย ของ กรอบ
 แผน อุดมศึกษา ระยะยาว  15 ป ฉบับ ที่  2 (พ.ศ. 2551-2565) คือ  “การ ยกระดับ คุณภาพ อุดมศึกษา ไทย
เพื่อ ผลิต และ พัฒนา บุคลากร ที่ มี คุณภาพ สู ตลาดแรงงาน และ พัฒนา ศักยภาพ อุดมศึกษา ใน การ สราง ความรู 
และ นวัตกรรม  เพื่อ เพิ่ม ขีด ความ สามารถ ใน การ แขงขัน ของ ประเทศ ใน โลกาภิวัตน  รวมทั้ง การ พัฒนา ที่ ยั่งยืน 
ของ ทองถิ่น ไทย...”  จึง นับเปน ภารกิจ สำคัญ ของ สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา  ใน การ สงเสริม 
และ สนับสนุน ให สถาบัน อุดมศึกษา กาว ไปสู ความ เปนเลิศ ตาม ศักยภาพ ของ สถาบัน อุดมศึกษา แตละ แหง  
โดย คำนึงถึง ความ มี เสรีภาพ ทางวิชาการ  ความ เปนอิสระ ใน การ บริหาร จัดการ  ความ รับผิดชอบ ตอ สังคม  
  สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา มี ความ มุงมั่น ที่จะ ยกระดับ คุณภาพ การ ศึกษา ระดับ 
อุดมศึกษา ไทย ให ทัดเทียม และ เปน ที่ยอมรับ ใน ระดับ สากล  จึง ได นำ เครื่องมือ พัฒนา คุณภาพ ที่ ไดรับ
 การ ยอมรับ ใน ระดับ สากล วา เปน เครื่องมือ ที่ มี ประสิทธิภาพ  ใน การ พัฒน าองคการ สู ความ เปนเลิศ  นั่น คือ 
Education  Criteria for  Performance  Excellence  ซึ่ง เปน เกณฑ ที่ สามารถ นำมา เปน กรอบ การ ดำเนินงาน 
บริหาร จัดการ การ ศึกษา ของ สถาบัน อุดมศึกษา ให มี คุณภาพ และ พัฒนา สู ความ เปนเลิศ ได อยาง กาว กระโดด   
สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา จึง ได มอบหมายให คณะ อนุกรรมการ ทำงาน พัฒนา เกณฑ คุณภาพ 
การ ศึกษา สู ความ เปนเลิศ ดำเนินการ แปล และ เรียบเรียง 2009 - 2010 : The Baldrige National Quality 
Program  : Education Criteria for Performance Excellence  (เกณฑ คุณภาพ การ ศึกษา เพื่อ การ ดำเนินงาน 
ที่ เปนเลิศ)   และ มุงหวัง ให สถาบัน อุดมศึกษา ใช เปน คูมือ และ แนว ทางใน การ ดำเนินงาน พัฒนา คุณภาพ 
การ จัดการ ศึกษา
 สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา  ขอ ขอบคุณ คณะ อนุกรรมการ ทำงานฯ  ทุกทานที่ ได
เสีย สละเวลา อัน มี คา ใน การ แปล และ เรียบเรียง เกณฑ คุณภาพ การ ศึกษาฯ ฉบับ นี้ อยาง เต็ม ความ สามารถ และ 
หวัง เปน อยางยิ่ง วา สถาบัน อุดมศึกษา และ ผู เกี่ยวของ จะ ได นำ เกณฑ คุณภาพ การ ศึกษาฯ ไป ใช ใน การ พัฒนา 
คุณภาพ การ บริหาร จัดการ สถาบัน อุดมศึกษา ให กาว ไปสู ระดับ สากล อยาง กาว กระโดด และ ยั่งยืน ตอไป

(นายสุเมธ  แยมนุน)
เลขาธิการ คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา
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   กรอบของเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ
มุมมองเชิงระบบ
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  EDUCATION CRITERIA FOR PERFORMANCE EXCELLENCE FRAMEWORK

 The requirements of the Education Criteria for Performance Excellence are embodied in 
seven Categories, as follows: 

1  Leadership

 2  Strategic Planning

 3  Customer Focus

 4  Measurement, Analysis, and Knowledge Management

 5  Workforce Focus

 6  Process Management

 7  Results

Organizational Profile

 Your Organizational Profile (top of figure) sets the context for the way your organization 
operates. Your environment, key working relationships, and strategic challenges and advantages serve as 
an overarching guide for your organizational performance management system.

 System Operations

 The system operations are composed of the six Baldrige Categories in the center of the figure 
that define your operations and the results you achieve. 

 Leadership (Category 1), Strategic Planning (Category 2), and Customer Focus (Category
3) represent the leadership triad. These Categories are placed together to emphasize the importance of a 
leadership focus on students, stakeholders, and strategy. Senior leaders set your organizational 
direction and seek future opportunities for your organization. 

 Workforce Focus (Category 5), Process Management (Category 6), and Results 
(Category 7) represent the results triad. Your organization’s workforce and key processes 
accomplish the work of the organization that yields your overall performance results.

 All actions point toward Results—a composite of student, stakeholder, market and financial, 
budgetary, and internal operational performance results, including workforce, leadership, governance, 
and societal responsibility results.
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 กรอบของเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ     
    
 ขอกำหนดตางๆ  ของเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศนั้น  สามารถจัดแบง
ออกเปน 7 หมวดดวยกัน คือ

          หมวด 1 การนำองคการ 
 หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ 
 หมวด 3 การมุงเนนลูกคา 
               หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 
 หมวด 5 การมุงเนนผูปฏิบัติงาน 
 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
 หมวด 7 ผลลัพธ

 โครงรางองคการ 

 โครงราง องคการ เปนการ บงบอกถึง บริบท และ อธิบาย วิธีการ ปฏิบัติ การ ของ องคการ สภาพแวดลอม
การ ดำเนินการ ความ สัมพันธ ที่ สำคัญ ใน การ ปฏิบัติ การ และ ความ ทาทาย เชิง กลยุทธ ซึ่ง เปน แนวทาง ที่ 
ครอบคลุม ระบบ การ จัดการ การ ดำเนินการ องคการ โดย รวม

 ระบบการปฏิบัติการ 

 ระบบ การ ปฏิบัติ การ ประกอบดวย เกณฑ ทั้ง 6 หมวด อยูที่ สวนกลาง ของ ภาพ ซึ่ง ระบุ ลักษณะ
ของ การ ปฏิบัติ การ และ ผลลัพธ ที่ องคการ บรรลุ

 การนำ องคการ (หมวด 1) การ วางแผน เชิง กลยุทธ (หมวด 2) และ การ มุงเนน ลูกคา (หมวด 3) 
ประกอบ กัน เปนกลุม การนำ องคการ หมวด ตางๆ เหลานี้ ถูก จัด เขา ไว ดวยกัน เพื่อ เนน ให เห็น ความ สำคัญ วา             
การนำ องคการ ตอง มุงเนน ที่ กลยุทธ  ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย ผูนำ ระดับสูง ตอง กำหนด ทิศทาง ของ 

องคการ และ แสวงหา โอกาส ดาน การ จัดการ ศึกษา ใน อนาคต

 การ มุงเนน ผูปฏิบัติ งาน (หมวด 5) และ การ จัดการ กระบวนการ (หมวด 6) และ ผลลัพธ (หมวด 7) 
ประกอบ กับ เปนกลุม ผลลัพธ โดย ผูปฏิบัติ งาน และ กระบวนการ ที่ สำคัญ มี บทบาท ทำ ใหการ ดำเนินการ สำเร็จ 

และ นำไปสู ผล การ ดำเนินการ โดย รวม ที่ ดี ของ องคการ

 การ ปฏิบัติ การ ทุกอยาง มุงสู ผลลัพธ ซึ่ง ประกอบดวย ผลลัพธ ของ ผูเรียน ผูมีสวน ได สวน เสีย ตลาด 
งบประมาณ การเงิน และ ผลลัพธ การ ดำเนินการ ภายใน องคการ โดย รวมถึง ผูปฏิบัติ งาน การนำ องคการ      
ธรรมาภิบาล และ ความ รับผิดชอบ ตอ สังคม
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 The horizontal arrow in the center of the framework links the leadership triad to the results triad, 
a linkage critical to organizational success. Furthermore, the arrow indicates the central relationship 
between Leadership (Category 1) and Results (Category 7). The two-headed arrows indicate the 
importance of feedback in an effective performance management system.

 System Foundation

 Measurement, Analysis, and Knowledge Management (Category 4) are critical to the 
effective management of your organization and to a fact-based, knowledge-driven system for 
improving performance. Measurement, analysis, and knowledge management serve as a foundation 
for the performance management system.

Criteria Structure

 The seven Criteria Categories shown in the figure are subdivided into Items and Areas to 
Address.

Items

  There are 18 Items, each focusing on a major requirement. Item titles and point values are 
given on page 3. The Item format is shown on page 31.

Areas to Address

 Items consist of one or more Areas to Address (Areas). Organizations should address their 
responses to the specific requirements of these Areas.
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 ลูกศร แนวนอน ที่ ตรงกลาง ของ ภาพ แสดง การ เชื่อมโยง กลุม การนำ องคการ เขากับ กลุม ผลลัพธ                
ซึ่ง การ เชื่อมโยง ดังกลาว มี ความ สำคัญ อยางยิ่ง ตอ ความ สำเร็จ ของ องคการ นอกจากนั้น ลูกศร นี้ ยัง ชี้ ถึง ความ
สัมพันธ โดย ตรงระ หวา การนำ องคการ (หมวด 1) และ ผลลัพธ (หมวด 7) สวน ลูกศร ที่ มี หัว 2 ขาง นั้น แสดง
ความ สำคัญ ของ ขอมูล ปอน กลับ ใน ระบบ การ จัดการ ผล การ ดำเนินการ ที่ มี ประสิทธิผล

 พื้นฐาน ของ ระบบ  

 การ วัด การ วิเคราะห และ การ จัดการ ความรู  (หมวด 4) มี ความ สำคัญ อยางยิ่ง ใน การ ทำให องคการ
มี การ จัดการ ที่ มี ประสิทธิผล และ มี การ ปรับปรุง ผล การ ดำเนินการ และ ความ สามารถ ใน การ แขงขัน โดย ระบบ ที ่
ใช ขอมูล จริง และ องคความรู เปน แรงผลักดัน การ วัด การ วิเคราะห และ การ จัดการ ความรู นี้ เปน พื้นฐาน ของ
ระบบ การ จัดการ ผล การ ดำเนินการ โดย รวม

 โครงสราง เกณฑ 

 เกณฑ ทั้ง 7 หมวด ใน ภาพ นี้ ประกอบดวย หัวขอ และ ประเด็น พิจารณา ตางๆ

หัวขอ   

 หัวขอ ทั้งหมด มี 18 หัวขอ แตละ หัวขอ มุงเนน ขอกำหนด ที่ สำคัญ

ประเด็น พิจารณา 

 ใน แตละ หัวขอ มี ประเด็น พิจารณา อยาง นอย หนึ่ง ประเด็น องคการ จึง ควร ตอบ คำ ถาม ตาม ขอกำหนด 

ตางๆ ของ แตละ ประเด็น พิจารณา
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 EDUCATION CRITERIA FOR PERFORMANCE EXCELLENCE—ITEM LISTING

Preface: Organizational Profile

 P.1 Organizational Description
 P.2 Organizational Situation

Categories and Items   Point Values

1 Leadership   120

 1.1 Senior Leadership  70
 1.2  Governance and Societal Responsibilities  50

2 Strategic Planning   85
 2.1  Strategy Development 40
 2.2  Strategy Deployment  45

3 Customer Focus   85
 3.1  Customer Engagement  40
 3.2  Voice of the Customer  45

4 Measurement, Analysis, and Knowledge Management   90

 4.1  Measurement, Analysis, and Improvement of  45         
 Organizational Performance  
 4.2  Management of Information, Knowledge, and  45
          Information Technology 

5 Workforce Focus   85

 5.1  Workforce Engagement  45
 5.2  Workforce Environment  40

6 Process Management   85

 6.1  Work Systems  35
 6.2  Work Processes  50

7 Results   450

 7.1  Student Learning Outcomes  100
 7.2  Customer-Focused Outcomes  70
 7.3  Budgetary, Financial, and Market Outcomes  70
 7.4  Workforce-Focused Outcomes  70
 7.5  Process Effectiveness Outcomes  70
 7.6  Leadership Outcomes 70
 TOTAL POINTS   1,000
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บทนำ : โครงรางองคการ           
 สวนที่ 1 ลักษณะองคการ 
 สวนที่ 2 ความทาทายตอองคการ 

หมวดและหัวขอตางๆ                                                        คะแนน
หมวด 1 การนำองคการ                                               120
 หัวขอ 1.1 การนำองคการโดยผูนำระดับสูง                             70
 หัวขอ 1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม             50
หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ                                                          85
 หัวขอ 2.1 การจัดทำกลยุทธ                                                    40
 หัวขอ 2.2 การนำกลยุทธไปปฏิบัติ                                          45
หมวด 3 การมุงเนนลูกคา                                                                     85
 หัวขอ 3.1 ความผูกพันของลูกคา                                             40
 หัวขอ 3.2 เสียงของลูกคา                                                        45
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู                               90
 หัวขอ 4.1 การวัด การวิเคราะห  และการปรับปรุงผลการดำเนินการ 45
   ขององคการ                                                                              
 หัวขอ 4.2 การ จัดการ สารสนเทศ ความรู  และ เทคโนโลยี สารสนเทศ 45
หมวด 5 การ มุงเนน ผูปฏิบัติ งาน         85      
 หัวขอ 5.1 ความ ผูกพัน ของ ผูปฏิบัติ งาน                                     45
 หัวขอ 5.2 สภาพแวดลอม ของ ผูปฏิบัติ งาน                                 40
หมวด 6 การ จัดการ กระบวน การ                                                            85
 หัวขอ 6.1  ระบบ งาน                                                               35
 หัวขอ 6.2  กระบวนการ ทำงาน                                                 50
หมวด 7 ผลลัพธ                                                                                      450
 หัวขอ 7.1 ผลลัพธ ดาน การ เรียนรู ของ ผูเรียน                            100
 หัวขอ 7.2  ผลลัพธ ดาน การ มุงเนน ลูกคา                                     70
 หัวขอ 7.3  ผลลัพธ ดาน งบประมาณ การเงิน และ การ ตลาด           70
 หัวขอ 7.4  ผลลัพธ ดาน การ มุงเนน ผูปฏิบัติ งาน                            70
 หัวขอ 7.5  ผลลัพธ ดาน ประสิทธิผล ของ องคการ                             70
 หัวขอ 7.6  ผลลัพธ ดาน การนำ องคการ                                          70
                       คะแนน รวม                         1,000

 คะแนน ของ เกณฑ คุณภาพ การ ศึกษา เพื่อ การ ดำเนินการ ท่ี เปนเลิศ  2552-2553
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 EDUCATION CRITERIA FOR PERFORMANCE EXCELLENCE

The Importance of Beginning With Your Organizational Profile
Your Organizational Profile is critically important because
 l it is the most appropriate starting point for self-assessment and for writing an 

application;
l it helps you identify potential gaps in key information and focus on key performance 

requirements and results;
l it is used by the Examiners and Judges in application review, including the site visit, 

to understand your organization and what you consider important (you will be 
assessed using the Criteria requirements in relation to your organization’s environment, 
relationships, influences, and challenges, as presented in your Organizational 
Profile); and

l  it also may be used by itself for an initial self-assessment. If you identify topics for which 
conflicting, little, or no information is available, it is possible that the Organizational Pro-
file can serve as your complete assessment, and you can use these topics for action 
planning.

 Preface: Organizational Profile

 The Organizational Profile is a snapshot of your organization, the KEY HOW you operate, 
and the KEY challenges you face.

P.1 Organizational Description: What are your key organizational characteristics?
  Describe your organization’s operating environment and your KEY relationships with 
students, STAKEHOLDERS, suppliers, and PARTNERS.

Within your response, include answers to the following questions:
 a. Organizational Environment
  (1) What are your organization’s main EDUCATIONAL PROGRAMS, OFFERINGS, AND 

SERVICES? What are the delivery mechanisms used to provide your EDUCATIONAL 

PROGRAMS, OFFERINGS, AND SERVICES?

 (2) What are the KEY characteristics of your organizational culture? What are your 
stated PURPOSE, VISION, VALUES, and MISSION? What are your organization’s CORE 

COMPETENCIES and their relationship to your MISSION?
 (3) What is your WORKFORCE profile? What are your WORKFORCE groups and 

SEGMENTS? What are their education levels? What are the KEY factors that 
motivate them to engage in accomplishing your MISSION? What are your organization’s 
WORKFORCE and job DIVERSITY, organized bargaining units, KEY benefits, and special 
health and safety requirements?
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 ความสำคัญของการเริ่มตนดวยโครงรางองคการ

 โครงราง องคการ  มี ความ สำคัญ อยางยิ่ง เนื่องจาก เหตุผล ตางๆ  ดัง ตอไปนี้

 l เปน จุด เริ่มตน ที่ เหมาะสม ที่สุด ใน การ ตรวจ ประเมิน สถาบัน ดวย ตน เอง และ ชวย ใน การ เขียน 

  รายงาน วิธีการ และ ผล การ ดำเนินการ
 l ชวย ใน การ ระบุ ขอมูล สำคัญ ที่ ขาด หายไป โดย มุงเนน ที่ ความ ตองการ หลัก ตลอดจน ผลลัพธ
 l ผูประเมินคุณภาพใชโครงรางองคการนี้ในการตรวจประเมินรายงานวิธีการและผลการ
   ดำเนินการ  รวมถึง การ เขา เยี่ยมชม สถาบัน เพื่อ ความ เขาใจ ใน สถาบัน และ สิ่ง ที่ สถาบัน เห็นวา
  มคีวามสำคญั (จะประเมนิตามขอกำหนดของเกณฑโดยสมัพนัธกบัสภาพแวดลอมขององคการ
  ความ สัมพันธ ระดับ องคการ  อิทธิพล และ ความ ทาทาย ตามที่ ระบุ ไว ใน โครงราง องคการ)
 l โครงราง องคการ อาจ นำมาใช เพื่อ การ ประเมิน ตน เอง ใน เบื้องตน หาก สถาบัน พบ วา หัวขอ ใด 

  มี ความ ขัด แยงกัน มี ขอมูล นอยหรือ ไมมี เลย สถาบัน อาจ พิจารณา ที่จะ ใช โครงราง องคการ
   ใน การ ประเมิน อยาง เต็ม รูปแบบ ตอไป   และ ยัง สามารถ ใช หัวขอ เหลานี้ ใน การ จัดทำ 

  แผน ปฏิบัติ การ ของ สถาบัน ได

  บทนำ : โครงรางองคการ 
         
 โครงราง องคการ  คอื การ สรปุ ภาพรวม ของ สถาบนั สิง่ สำคญั ที ่ม ีอทิธพิล ตอ วธิ ีดำเนนิการ ตลอดจน 

ความ ทาทาย ที่ สำคัญ ซึ่ง สถาบัน เผชิญ อยู
 1. ลักษณะ องคการ :  คุณลักษณะ ที่ สำคัญ ของ สถาบัน ของ ทาน คือ อะไร
  ให อธิบาย ลักษณะ สภาพแวดลอม ของ สถาบัน และ ความ สัมพันธ หลัก กับ ผูเรียน  ผูมีสวน ได 
สวน เสีย ผู สงมอบ และ คูความ รวมมือ อื่นๆ

โดยตอบคำถามตอไปนี้
 ก. สภาพแวดลอม ของ องคการ
  (1) สถาบนั ม ีหลกัสตูร  บรกิาร ที ่สงเสรมิ การ เรยีนรู และ บรกิาร ทางการ ศกึษา อืน่ๆ ที ่สำคญั 

   อะไร บาง  สถาบัน ใช วิธีการ อะไร ใน การ จัด หลักสูตรบริการ ที่ สงเสริม การ เรียนรู 
   และ บริการ ทางการ ศึกษา อื่นๆ
  (2) ลักษณะ ที่ สำคัญ ของ วัฒนธรรม องคการ คือ อะไร จุดประสงค วิสัยทัศน คานิยม และ
    พันธกิจ ที่ ระบุ ไว ของ สถาบัน คือ อะไร  สมรรถนะ หลัก ของ สถาบัน คือ อะไร  และ มี ความ
    เกี่ยวของ อยางไร กับ พันธกิจ ของ สถาบัน
  (3) ลักษณะ โดย รวม ของ ผูปฏิบัติ งาน คือ อะไร  แบง เปนกลุม และ ประเภท อะไร บาง ระดับ
   การ ศกึษา ของ ผูปฏบิตั ิงาน เปน อยางไร  ปจจยัหลกั ที ่จงูใจ ให ผูปฏบิตั ิงาน มุงมัน่ ตอ การ บรรล ุ

   พันธกิจ ของ สถาบัน คือ อะไร  ผูปฏิบัติ งาน และ ภาระ งาน ใน สถาบัน มี ความ หลากหลาย 

   อยางไร มี กลุม ที่ จัดตั้ง ให ทำหนาที่ ตอรอง กับ สถาบัน หรือไม สวัสดิการ ที่ สำคัญ และ
    ขอกำหนด พิเศษ ดาน สุขภาพ และ ความ ปลอดภัย ภายใน สถาบัน เปน เชนใด
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 (4)  What are your major facilities, technologies, and equipment?
 (5)  What is the regulatory environment under which your organization operates? What are 

the mandated federal, state, and local standards, curricula, programs, and assessments; 
applicable occupational health and safety regulations; accreditation requirements; 
administrator and teacher certification requirements; and environmental and financial 
regulations? What are your district boundaries and service offering restrictions, as 
appropriate?

b. Organizational Relationships

 (1) What are your organizational structure and GOVERNANCE system? What are the 
reporting relationships between your GOVERNANCE board/policymaking body and your 
SENIOR LEADERS, as appropriate?

 (2) What are your KEY market SEGMENTS, student SEGMENTS, and STAKEHOLDER 
groups, as appropriate? What are their KEY requirements and expectations for 
your PROGRAMS, OFFERINGS, student and STAKEHOLDER support SERVICES and 
operations? What are the differences in these requirements and expectations among 
market SEGMENTS, student groups, and STAKEHOLDER  groups?

 (3)  What are your KEY types of suppliers, PARTNERS, and COLLABORATORS? What 
role do these suppliers, PARTNERS, and COLLABORATORS play in your WORK 
SYSTEMS and in the delivery of your EDUCATIONAL PROGRAMS, OFFERINGS,
 and student and STAKEHOLDER support SERVICES? What are your KEY 

mechanisms for communicating and managing relationships with suppliers, 
PARTNERS, and COLLABORATORS? What role, if any, do these groups play in your 
organizational INNOVATION PROCESSES? What are your KEY requirements for your 
suppliers?

 
Notes:
N1.  The term “organization” refers to the unit being assessed. The unit might be a school, a 

school district, a postsecondary organization, or a major academic unit within a college or 
university.

N2.  “Education” should be interpreted broadly. “Educational programs, offerings, and services” 
(P.1a[1]) may include courses (credit and noncredit), research, outreach, cooperative 
projects and programs, and supplemental educational services. Mechanisms for delivery 
of educational programs and offerings to your students and stakeholders might be direct 
or through partners or collaborators. Coordination of design and delivery processes should 
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  (4) สถาบัน มี อาคาร สถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ และ สิ่ง อำนวย ความ สะดวก ที่ สำคัญ
    อะไร บาง
  (5) สถาบัน ดำเนินงาน ภายใต เงื่อนไข ขอบังคับ อะไร บาง มาตรฐาน ของ ทองถิ่น จังหวัด และ
   ประเทศ ตลอดจน หลักสูตร แผนการ ศึกษา และ การ วัดผล ที่ บังคับใช มี อะไร บาง ทั้งนี้ 
   รวมถึง กฎ ระเบียบ เรื่อง ความ ปลอดภัย และ อา ชีว อนามัย ขอกำหนด ดาน การ รับรอง
   วิทยฐานะ เงื่อนไข ดาน การ ประกอบ วิชาชีพ ครู และ ผูบริหาร ระเบียบ การเงิน และ สภาพ
   แวดลอม ขอบเขต ของ ชมุชน ที ่รบัผดิชอบ และ ขอจำกดั การใหบรกิารของสถาบนั คอือะไร  (*)

 ข. ความ สัมพันธ ระดับ องคการ
  (1) โครงสราง และ ระบบ ธรรมาภิบาล ของ สถาบัน มี ลักษณะ อยางไร และ ความ สัมพันธ เชิง 

การ รายงาน ระหวาง คณะกรรมการ บริหาร สถาบัน และ ผูนำ ระดับสูง มี ลักษณะ เชนใด  
(*)

  (2) สวน ตลาด  ประเภท ผูเรียน และ กลุม ผูมีสวน ได สวน เสีย ที่ สำคัญ ของ สถาบันคือ
 อะไร  (*)  กลุม เหลานี ้ม ีความ ตองการ และ ความ คาดหวงั ที ่สำคญั อะไร ตอ หลกัสตูร  บรกิาร 

ที่ สงเสริม การ เรียนรู  การ สนับสนุน ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย  และ ตอ การ ปฏิบัติ 
งาน ของ สถาบัน  ความ ตองการ และ ความ คาดหวัง ของ กลุม ตางๆ มี ความ แตกตางกัน 

อยางไร
  (3) ผู สงมอบ และ คูความ รวมมือ ที่ เปนทางการ และ ไม เปนทางการ ที่ สำคัญ คือ ใคร บาง  

มี บทบาท อะไร ใน การ จัด หลักสูตร  บริการ ที่ สงเสริม การ เรียนร ู  และ สนับสนุน ผูเรียน 

และ ผูมีสวน ได สวน เสีย  สถาบัน มี กลไก ที่ สำคัญ อะไร ใน การ สื่อสาร และ จัดการดาน ความ 

สัมพันธกับ ผู สงมอบ ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย  กลุม ตางๆ เหลานี้  มี บทบาท 

อะไร ใน กระบวนการ สราง นวัตกรรม ของ สถาบัน  และ สถาบัน มี ขอกำหนด ที่ สำคัญ อะไร 

สำหรับ ผู สงมอบ

หมายเหตุ
หมายเหตุ 1 : คำ วา “องคการ/สถาบัน” ซึ่ง ปรากฏ ใน เกณฑ คุณภาพ การ ศึกษา หมายถึง หนวยงาน ซึ่ง 

กำลัง ไดรับ การ ตรวจ ประเมิน หนวยงาน ดังกลาว อาจ เปน สถาบัน อุดมศึกษา หรือ หนวย งาน
หลัก ทางการ ศึกษา ภายใน วิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ 2 :  คำวา “การ จัดการ ศึกษา”  ควร จะ มี การ แปลความ หมาย กวาง “หลักสูตร บริการ สงเสริม 

การ ศึกษา  และ บริการ อื่นๆ”  [ขอ 1.ก.(1)]  อาจ หมาย รวมถึง หลักสูตร ตางๆ (ทั้งที่ มี การ 

นับ หนวยกิต และ ไม นับ หนวยกิต) การ วิจัย การ จัด กิจกรรม สงเสริม งาน สถาบัน โครงการ 

ความ รวมมือ ตางๆ และ การ ใหบริการ เสริม ทางการ ศึกษา  กลไก การ จัด หลักสูตร  และ บริการ 

ที่ สงเสริม การ เรียนรู ที่ สถาบัน จัดให กับ ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย อาจ เปนการ จัดให 
โดย ตรง หรือ จัดให โดย ผาน คูความ รวมมือ ทั้งที่ เปนทางการ และ ไม เปนทางการ ผูแทน จาก 

หนวยงาน หรือ บุคลากร ที่ เกี่ยวของ ใน กระบวนการ ออกแบบ และ ดำเนินงาน หรือ ผู ซึ่ง ผล การ 

ดำเนินการ จะ กระทบ ตอ ผลลัพธ ดาน การ ศึกษา โดย รวม ควร เขามา มี สวนรวม เพื่อให เกิด การ 

ประสานงาน ระหวาง กระบวนการ ออกแบบ และ จัดการ ศึกษา กลุม เหลานี้ รวมถึง คณาจารย 
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involve representatives of all work units and individuals who take part in delivery and whose 
performance affects overall education outcomes. This might include groups such as faculty in 
feeder and receiving programs; academic staff members; faculty from different departments, 
disciplines, or levels; and social service, advising, or counseling staff members. 

N3.  “Core competencies” (P.1a[2]) refers to your organization’s areas of greatest expertise. 
Your organization’s core competencies are those strategically important capabilities that are 
central to fulfilling your mission or provide an advantage in your education. Core 
competencies frequently are challenging for competitors or suppliers and partners to imitate 
and provide a sustainable competitive advantage.

N4.  The terms “suppliers” and “partners” refer to providers of student services such as social 
services, before-/after-school day care, external bookstores, and transportation; partners such 
as future employers of students; and suppliers of goods for operations such as computing, 
photocopying, and grounds maintenance. 

N5.  Workforce groups and segments (including organized bargaining units) (P.1a[3]) might 
be based on the type of employment or contract reporting relationship, location, work 
environment, family-friendly policies, or other factors.

N6.  Many education organizations rely heavily on volunteers to accomplish their work. These 
organizations should include volunteers in their discussion of their workforce (P.1a[3]).

N7.  For some education organizations, governance and reporting relationships (P.1b[1]) might 
include relationships with foundation or other funding sources.

N8.  Student segments and stakeholder groups (P.1b[2]) might be based on common expectations,
behaviors, preferences, or profiles. Within a group, there may be segments based on 
differences and commonalities within the group. Your markets might be subdivided into market 
segments based on educational programs, offerings, services, or features; geography; volume; 
or other factors that your organization uses to define related market characteristics.

N9.  Student segment, stakeholder group, and market segment requirements (P.1b[2]) might 
include special accommodation, customized curricula, safety, security, reduced class size, 
multilingual services, customized degree requirements, student advising, dropout recovery 
programs, administrative cost reductions, and electronic communication. Stakeholder group 
requirements might include socially responsible behavior and community service.
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ใน หลกัสตูร ที ่สง ผูเรยีน มา เขาเรยีน หรอื รบั ไป ศกึษาตอ บคุลากร ดาน การ ศกึษา คณาจารย จาก
ตาง ภาควิชา และ สาขา วิชาชีพ หรือ ระดับ และ การ บริการ ทางสังคม หรือ บุคลากร ที่ ทำหนาที่ 
ใน การ ใหคำปรึกษา แนะแนว

หมายเหตุ 3 :  คำ วา “สมรรถนะ หลกั”  [ขอ 1.ก.(2)]  หมายถงึ เรือ่ง ที ่สถาบนั ม ีความ ชำนาญ ทีส่ดุ สมรรถนะ
หลัก ของ องคการ เปน ขีด ความ สามารถ เชิง กลยุทธ ที่ สำคัญ ซึ่ง เปน แกน หลัก ใน การ ทำให บรรล ุ

พันธกิจ และ สราง ความ ไดเปรียบ ใน การ จัดการ ศึกษา ของ สถาบัน สมรรถนะ หลัก มัก เปน 

สิ่ง ที่ คู แขงขัน ผู สงมอบ และ คูความ รวมมือ จะ ลอกเลียนแบบ ได ยาก และ สมรรถนะ หลัก ของ 

องคการ นี้ จะ สราง ความ ไดเปรียบ ใน การ แขงขัน ที่ ยั่งยืน 

หมายเหตุ 4 : คำ วา “ผู สงมอบ และ คูความ รวมมือ อยาง เปนทางการ”  ซึ่ง ปรากฏ ใน เกณฑ คุณภาพ
 การ ศกึษา หมายถงึ  ผู จดัหา บรกิาร ตางๆ สำหรบั ผูเรยีน เชน การ บรกิาร ทางสงัคม สถาน ดแูล 

เด็ก กอน และ หลัง เวลา เรียน ราน จำหนาย หนังสือ ภายนอก สถานศึกษา รถ รับ สง และ คูความ 

รวมมือ เชน ผู จางงาน ใน อนาคต ของ ผูเรียน ตลอดจน ผู สงมอบ สินคา สำหรับ การ ดำเนินการ 
เชน คอมพิวเตอร เครื่อง ถายเอกสาร และ การ ซอมบำรุง ตางๆ

หมายเหตุ 5 : กลุม และ ประเภท ของ ผูปฏิบัติ งาน (รวมถึง สถาบัน ที่ ทำหนาที่ ตอรอง) [ขอ 1.ก.(3)]  อาจ จัด 

แบง ตาม ประเภท ของ การ จาง  สาย การ บังคับ บัญชา ตามที่ ปรากฏ ใน สัญญา วาจาง สถานที่ 
ปฏิบัติ งาน สภาพแวดลอม ใน การ ทำงาน  นโยบาย สงเสริม ความ เปน ครอบครัว หรือ ปจจัย 

อื่นๆ 

หมายเหตุ 6 : บาง สถาบัน ใช อาสาสมัคร จำนวน มาก ใน การ ปฏิบัติ งาน ดังนั้น เมื่อ กลาว ถึง ผูปฏิบัติ งาน ควร 

รวม อาสาสมัคร เหลานี้ ไว ดวย  [ขอ 1.ก.(3)]  

หมายเหตุ 7 :  ใน บาง สถาบัน ความ สัมพันธ ของ ระบบ ธรรมาภิบาล และ ระบบ การ รายงาน อาจจะ รวมถึง 

ความ สัมพันธกับ มูลนิธิ หรือ แหลง เงินทุน อื่นๆ  [ขอ 1.ข.(1)]  

หมายเหตุ 8 : ประเภท ผูเรียน และ กลุม ผูมีสวน ได สวน เสีย [ขอ 1.ข.(2)]  อาจ จัด แบง ตาม ปจจัย รวม ของ 

ความ คาดหวัง พฤติกรรม ความชอบ หรือ ลักษณะ ของ กลุม อาจ มี การ จำแนก เปนกลุม ยอย 

ลง ไป อีก ตาม ความ แตกตาง และ ความ เหมือน ภายใน กลุม เดียวกัน  ตลาด ของ สถาบัน 

อาจแบงยอย เปน สวน ตลาด ตาม หลักสูตร  บริการ ที่ สงเสริม การ เรียนรู และ บริการ ทางการ 

ศึกษา หรือ คุณลักษณะ  สภาพ ภูมิศาสตร ปริมาณ หรือ ปจจัย อื่นๆ ซึ่ง สถาบัน ใช กำหนด 

ลักษณะ ตางๆ ที่ เกี่ยวของ 

หมายเหตุ 9 : ความ ตองการ ตาม ประเภท ผูเรียน และ กลุม ผูมีสวน ได สวน เสีย  [ขอ 1.ข.(2)]  อาจ รวมถึง เรื่อง 
ที่พัก พิเศษ หลักสูตร ที่ ออกแบบ เฉพาะ ให เหมาะกับ ความ ตองการ ความ ปลอดภัย และ ระบบ 

รักษา ความ ปลอดภัย ขนาด ชั้นเรียน ที่ เล็กลง การ บริการ ดวย ภาษา ที่ หลากหลาย ขอกำหนด 

สำหรับ ปริญญา ที่ เหมาะสมกับ ผู รับบริการ การ ใหคำปรึกษา แนะนำ แก ผูเรียน หลักสูตร เสริม 

พิเศษ สำหรับ ผูเรียน ที่ กลับ มาเรียน ภายหลัง การ ลาออก กลางคัน การ บริการ เพื่อ ลดคา ใชจาย
 ใน การ ศึกษา/การ ลดคา ใชจาย ดาน การ บริหาร จัดการ การ สื่อสาร ทาง อิเลคท รอ นิกส
ความตองการ ของ ผูมีสวน ได สวน เสีย อาจ รวมถึง พฤติกรรม ที่ แสดง ความ รับผิดชอบ ตอ สังคม 
และ การ ใหบริการ ชุมชน
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N10.  Communication mechanisms (P.1b[3]) should be two-way and in understandable language,
and they might be in person, via e-mail, Web-based, or by telephone. For many organizations,
these mechanisms may change as student, stakeholder, and education community 
requirements change. 

For additional description of this Item, see page 116.
Frequently, several questions are grouped under one number (e.g., P.1a[3]). These ques-

tions are related and do not require separate responses. These multiple questions serve as a guide 
in understanding the full meaning of the information being requested.

 The Items in the Baldrige Education Criteria are divided into three groups: the Preface, 
which defines your organizational environment; Categories 1–6, which define your organization’s 
Processes; and Category 7, which contains your Results for your organization’s processes.

 Item notes serve three purposes: (1) to clarify terms or requirements presented in an Item, 
(2) to give instructions and examples for responding to the Item requirements, and (3) to indicate key 
linkages to other Items. In all cases, the intent is to help you respond to the Item requirements.

P.2 Organizational Situation: What is your organization’s strategic situation?
  Describe your organization’s competitive environment, your and your system for KEY 

STRATEGIC CHALLENGES and ADVANTAGES, PERFORMANCE improvement.

Within your response, include answers to the following questions:

a.  Competitive Environment

  (1)  What is your competitive position? What are your relative size and growth in your 
education sector or your markets served? What are the numbers and types of competitors and KEY 

COLLABORATORS for your organization?
  (2) What are the principal factors that determine your success relative to your 
competitors and comparable organizations delivering similar services? What are any KEY changes 
taking place that affect your competitive situation, including opportunities for INNOVATION and 
collaboration, as appropriate?
  (3) What are your KEY available sources of comparative and competitive data from 
within the academic community? What are your KEY available sources of comparative data from 
outside the academic community? What limitations, if any, are there in your ability to obtain these 
data?

 b.  Strategic Context

  What are your KEY education and LEARNING, operational, human resource, and 
community-related STRATEGIC CHALLENGES and ADVANTAGES? What are your KEY STRATEGIC 
CHALLENGES and ADVANTAGES associated with organizational SUSTAINABILITY?
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หมายเหตุ 10 : กลไกการสื่อสาร [ขอ 1.ข.(3)]  ควรเปนการสื่อสารสองทางในภาษาที่เขาใจได  และ

อาจกระทำในลักษณะการติดตอโดยบุคคล จดหมายอิเลคทรอนิกส (e-mail) เวบไซต 

(Web-based)  หรือ โดยทางโทรศัพทในหลายสถาบันกลไกเหลานี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตาม

การเปลี่ยนแปลงความตองการของผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย  และชุมชนวิชาการ

โปรด ดู คำ อธิบาย เพิ่มเติม ของ หัวขอ นี้ ใน หนา 117

 ใน หัวขอ หนึ่งๆ อาจ ประกอบดวย คำ ถาม หลาย คำ ถาม  [เชน  ขอ 1.ก.(3)]  เนื่องจาก คำ ถาม เหลานี้

มี ความ สัมพันธกัน สถาบัน จึง ไม จำเปน ตอง แยก ตอบ แตละ คำ ถาม คำ ถาม เหลานี้ เปน แนวทาง เพื่อ ชวย ให

สถาบัน มี ความ เขาใจ ใน ความ หมาย ของ ขอมูล ที่ เกณฑ คุณภาพ การ ศึกษา ตองการ คำ ตอบ อยาง แทจริง

 หัวขอ ตางๆ ใน เกณฑ นี้ แบง เปน  3  กลุม  ไดแก  บทนำ  ซึ่ง ให อธิบาย สภาพแวดลอม ของ สถาบัน  

หมวด 1 – 6  ซึ่ง ให อธิบาย กระบวนการ ตางๆ ของ สถาบัน  และ หมวด 7 ซึ่ง ให แสดงผลลัพธ จาก กระบวนการ

ตางๆ  ของ สถาบัน

 หมายเหตุ  ใน เกณฑ นี้ มี วัตถุ ประสงค 3 ประการ คือ

 (1) อธิบาย คำ หรือ ขอกำหนด ของ แตละ หัวขอ ให ชัดเจน

 (2) แนะนำ และ ให ตัวอยาง วิธีการ ตอบ คำ ถาม ใน แตละ หัวขอ

 (3) ระบุ ความ เชื่อมโยง หลัก กับ หัวขอ อื่นๆ 

กลาว โดย สรุป วัตถุ ประสงค ของ หมายเหตุ คือ ชวย ให สถาบัน สามารถ ตอบ คำ ถาม ใน หัวขอ ตางๆ ได

 2. สภาวะ การณ ของ องคการ : สภาวะ การณ เชิง กลยุทธ ของ สถาบัน เปน อยางไร 

  ให อธิบาย สภาพแวดลอม ดาน การ แขงขัน  ความ ทาทาย และ ความ ไดเปรียบ เชิง กลยุทธ  

ที่ สำคัญ และ ระบบ การ ปรับปรุง ผล การ ดำเนินการ ของ สถาบัน

โดย ตอบ คำ ถาม ตอไปนี้:

 ก. สภาพ ดาน การ แขงขัน

(1) สถาบัน อยู  ใน ลำดับ ใด ใน การ แขงขัน  ให อธิบาย ขนาด และ การ เติบโต ของ สถาบัน 

  เปรียบ เทียบกับ สถาบัน ใน ภาคการศึกษา หรือ ตลาด การ ศึกษา จำนวน และ ประเภท ของ

  คูแขง และ คูความ รวมมือ อยาง ไม เปนทางการ ที่ สำคัญ เปน อยางไร

  (2) อะไร คอื ปจจยั สำคญั ที ่กำหนด ความ สำเรจ็ ของ สถาบนั เมือ่ เปรยีบ เทยีบกบั ความ สำเรจ็ ของ

   คู แขง และ สถาบัน ซึ่ง ใหบริการ ใน ลักษณะ เดียวกัน อะไร คือ การ เปลี่ยนแปลง หลัก 

   ที่ เกิดขึ้น ซึ่ง สงผลกระทบ ตอ สภาพ การแขงขันของสถาบัน รวมถึงโอกาสในการสราง

   นวัตกรรมและความรวมมือ (*)

  (3) แหลงขอมลูสำคญัทีม่อียูสำหรบัขอมลูเชงิเปรยีบเทยีบและเชงิแขงขนัภายในชมุชนวชิาการ

   มีอะไรบาง แหลงขอมูลสำคัญที่มีอยูสำหรับขอมูลเชิงเปรียบเทียบสำหรับกระบวนการ

   ทีค่ลายคลงึกนัภายนอกชมุชนวชิาการคอือะไร และมขีอจำกดัอะไรบาง    ในการรวบรวมขอมลู

   เหลานั้น (*)

 ข. ความทาทายเชิงกลยุทธ

  ความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธที่สำคัญดานการศึกษา  และการเรียนรู  

ดานการปฏิบัติการ ดานทรัพยากรบุคคล และดานชุมชนของสถาบันคืออะไร  ความทาทายเชิงกลยุทธ  

และความไดเปรียบที่สำคัญที่เกี่ยวของกับความยั่งยืนของสถาบันคืออะไร
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c. PERFORMANCE Improvement System

  What are the KEY elements of your PERFORMANCE improvement system, including 
your evaluation, organizational LEARNING, and INNOVATION PROCESSES?

Notes:

N1.  Principal factors (P.2a[2]) might include differentiators such as your academic program 
leadership, student-to-faculty ratio, student and stakeholder satisfaction, recruitment and 
retention of faculty and staff, geographic proximity, reputation, and program options.

N2.  Strategic challenges and advantages (P.2b) might relate to technology; educational 
programs, offerings, and services; your operations; your student and stakeholder support; 
your education subsector; globalization; the value added by your community stakeholders, 
partners, and collaborators; and people.

N3.  Performance improvement (P.2c) is an assessment dimension used in the Scoring System 
to evaluate the maturity of organizational approaches and deployment (see pages 254–264). 
This question is intended to help you and the Baldrige Examiners set an overall context 
for your approach to performance improvement. Approaches to performance improvement 
that are compatible with the systems approach provided by the Baldrige framework might 
include implementing Plan-Do-Study-Act improvement cycles; completing accreditation self-
studies; applying nationally validated systems to improve teaching performance; performing 
independent institutional, departmental, or program assessments; and using other process 
improvement and innovation tools. A growing number of organizations have implemented 
specific processes for meeting goals in program, offering, and service innovation. 

N4.  Education organizations exist in a competitive environment; aside from the direct 
competition for students, they often must compete with other organizations to secure 
financial and human resources. This competition may involve other education organizations, 
as in the competition for grant funding or the opportunity to provide supplemental services. 
In the case of public education organizations, competition may involve other public agencies 
or departments, as in the competition for scarce budget resources.

For additional description of this Item, see page 118-120.
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 ค. ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ

  สวนประกอบที่สำคัญของระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ ซึ่งรวมถึงการประเมินผล  

การเรียนรูระดับองคการ  และกระบวนการสรางนวัตกรรมของสถาบันมีอะไรบาง

หมายเหตุ :

หมายเหตุ 1 : ปจจัยหลัก [ขอ 2.ก.(2)] อาจรวมถึงสิ่งที่ทำใหมีความแตกตาง เชน ความเปนผู นำ          

ดานหลักสูตร การบริการ อัตราสวนผูเรียนตอคณาจารย  ความพึงพอใจของผูเรียนและ

ผูมีสวนไดสวนเสีย การสรรหาและรักษาคณาจารยและบุคลากร ทำเลที่ตั้งที่ใกลผูเรียน 

ชื่อเสียง และมีหลักสูตรใหเลือก 

หมายเหตุ 2 :  ความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธ [ขอ 2.ข.] อาจสัมพันธกับเทคโนโลยี หลักสูตร 

บริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการทางการศึกษาอื่นๆ การปฏิบัติงานของสถาบัน

การสนับสนุนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย การแบงสวนภายใตกลุมการศึกษา โลกาภิวัตน 

การสรางคุณคาเพิ่มโดยผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชน ประชาชน รวมทั้งคูความรวมมืออยาง

เปนทางการและไมเปนทางการ 

หมายเหตุ 3 : การปรับปรุงผลการดำเนินการ [ขอ 2.ค.] เปนมิติการประเมินสถาบันตามระบบการให

คะแนน เพื่อประเมินความสมบูรณของแนวทาง  และวิธีการนำไปปฏิบัติ (หนา 255 ถึง 

265) คำถามนี้ชวยใหสถาบันและผูประเมินคุณภาพกำหนดบริบทในภาพรวม ของแนวทาง

ที่ใชปรับปรุงผลการดำเนินการของสถาบัน  แนวทางในการปรับปรุงผลการดำเนินการซึ่ง

ตรงกับแนวทางที่เปนระบบตามกรอบของเกณฑนี้ อาจรวมถึง 

  l  การใชวงจรการปรับปรุง – P (วางแผน) – D (ปฏิบัติ) – S (ศึกษาตรวจสอบ) 

 – A (ปรับปรุงพัฒนา) 

  l  การจัดทำรายงานประเมินตนเองเพื่อการรับรองคุณภาพ  

  l  การสมัครเขาสูระบบการรับรองระดับชาติเพื่อปรับปรุงการสอน 

  l  การดำเนินการประเมินอยางอิสระในระดับสถาบัน ภาควิชา หรือหลักสูตร 

  l  การใชเครื่องมือปรับปรุงกระบวนการและสรางนวัตกรรมตางๆ  

   มีจำนวนสถาบันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ที่ไดใชกระบวนการเฉพาะตางๆ เพื่อใหบรรลุ

 เปาหมายการสรางนวัตกรรมของหลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทาง

 การศึกษาอื่นๆ

หมายเหตุ 4 :  สถาบันการศึกษาอยูในสภาพแวดลอมที่มีการแขงขัน นอกเหนือจากดานการรับผูเรียนแลว

ยังตองมีการแขงขันกับสถาบันอื่นๆ เพื่อทำใหเกิดความมั่นคงดานการเงินและทรัพยากร

บุคคล การแขงขันนี้อาจเปนภายในกลุ มสถาบันการศึกษาดวยกัน  เพื่อใหไดรับเงิน

งบประมาณสนับสนุน หรือโอกาสที่จะใหการบริการเสริมดานอื่นๆ ในกรณีสถาบัน

การศึกษาภาครัฐ อาจเปนการแขงขันกับองคการภาครัฐ หรือหนวยงานอื่นๆ ภายใต

งบประมาณที่จำกัด  

โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติมของหัวขอนี้ในหนา 119 - 121
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 1 Leadership (120 pts.)

 The Leadership Category examines HOW your organization’s SENIOR LEADERS’ personal 
actions guide and sustain your organization. Also examined are your organization’s GOVERNANCE 
system and HOW your organization fulfills its legal, ethical, and societal responsibilities and supports 
its KEY communities.

 1.1 Senior Leadership: How do your senior leaders lead? (70 pts.)
  Describe HOW SENIOR LEADERS’ actions guide and sustain your organization. 
Describe HOW SENIOR LEADERS communicate with your WORKFORCE and encourage HIGH 
PERFORMANCE.

Within your response, include answers to the following questions:
 a. VISION, VALUES, and MISSION 

  (1) HOW do SENIOR LEADERS set organizational VISION and VALUES? HOW 
do SENIOR LEADERS DEPLOY your organization’s VISION and VALUES 
through your LEADERSHIP SYSTEM, to the WORKFORCE, to KEY suppli-
ers and PARTNERS, and to students and STAKEHOLDERS, as appropri-
ate? HOW do SENIOR LEADERS’ personal actions reflect a commitment 
to the organization’s VALUES? 

  (2) HOW do SENIOR LEADERS personally promote an organizational environment 
that fosters, requires, and results in legal and ETHICAL BEHAVIOR? 

  (3)  HOW do SENIOR LEADERS create a SUSTAINABLE organization? HOW do 
they create an environment for organizational PERFORMANCE improvement,
the accomplishment of your MISSION and STRATEGIC OBJECTIVES, 
INNOVATION, competitive or role-model PERFORMANCE leadership, and 
organizational agility? HOW do they create an environment for organizational and 
WORKFORCE LEARNING? HOW do they develop and enhance their personal 
leadership skills? HOW do they participate in organizational LEARNING, in 
succession planning, and in the development of future organizational leaders?

b.  Communication and Organizational PERFORMANCE

  (1)  HOW do SENIOR LEADERS communicate with and engage the entire WORK-
FORCE? HOW do SENIOR LEADERS encourage frank, two-way communication 
throughout the organization? HOW do SENIOR LEADERS communicate KEY 
decisions? HOW do they take an active role in reward and recognition programs 
to reinforce HIGH PERFORMANCE and a focus on the organization, as well as 
on students and STAKEHOLDERS?
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 หมวด 1.  การนำองคการ (120 คะแนน)

 ใน หมวด การนำ องคการ นี้ เปนการ ตรวจ ประเมิน วาการ กระทำ โดย ผูนำ ระดับสูง ของ สถาบัน 

ได ชี้นำ และ ทำให สถาบัน มี ความ ยั่งยืน อยางไร  รวมถึง ตรวจ ประเมิน ระบบ ธรรมาภิบาล ของ สถาบัน  และ 

วิธีการ ที่ สถาบัน ใช เพื่อ บรรลุผล ดาน ความ รับผิดชอบ ตอ สังคม กฎหมาย  และ จริยธรรม  รวมทั้ง การ 

สนับสนุน ชุมชน ที่ สำคัญ

 1.1  การนำ องคการ โดย ผูนำ ระดับสูง : ผูนำ ระดับสูง นำ สถาบัน อยางไร (70 คะแนน)  

         ให อธิบาย ถึง กระทำ โดย ผูนำ ระดับสูง ใน การ ชี้นำ และ ทำให สถาบัน มี ความ ยั่งยืน รวมทั้ง 

อธิบาย วิธีการ ที่ ผูนำ ระดับสูง สื่อสาร กับ ผูปฏิบัติ งาน  และ สงเสริม ให มี ผล การ ดำเนินการ ที่ ด ี ยิ่งขึ้น

  โดย ตอบ คำ ถาม ตอไปนี้

 ก. วิสัยทัศน  คานิยม และ พันธกิจ

  (1)  ผูนำ ระดับสูง ดำเนินการ อยางไร ใน การ กำหนด วิสัยทัศน และ คานิยม ของ สถาบัน  

และ ถายทอด วิสัยทัศน   และ คานิยม ดังกลาว โดย ผาน ระบบ การนำ สถาบัน ไปสู  

ผูปฏิบัติ งาน  คูความ รวมมือ ที่ เปนทางการ และ ผู สงมอบ หลัก  รวมทั้ง ผูเรียน และ ผูมี

สวน ได สวน เสีย อื่นๆ เพื่อให นำไป ปฏิบัติ (*)  การ ปฏิบัติตน ของ ผูนำ ระดับสูง ได แสดง

ใหเห็น ถึง ความ มุงมั่น ที่ มี ตอ คานิยม ของ สถาบัน อยางไร

  (2) ผูนำ ระดับสูง ดำเนินการ ดวย ตน เอง อยางไร ใน การ สราง บรรยากาศ ใน สถาบัน เพื่อ 

สงเสริม กำกับ และ สงผล  ให มี การ ประพฤติ ปฏิบัติ ตามกฎหมาย และ จริยธรรม

  (3) ผู นำ ระดับสูง ดำเนินการ อยางไร ที่จะ ทำให สถาบัน มี ความ ยั่งยืน  ผู นำ ระดับสูง 

ดำเนินการ อยางไร ใน การ สราง บรรยากาศ เพื่อให เกิด การ ปรับปรุง ผล การ ดำเนินการ

การ บรรลุ พันธกิจ และ วัตถุ ประสงค เชิง กลยุทธ   การ สราง นวัตกรรม   ความ คลองตัว

ของ สถาบัน และ มี ผล การ ดำเนินการ ที่ เหนือกวา คูแขง หรือ เปน แบบอยาง ที่ ดี ให กับ

สถาบัน อื่นๆ  รวมทั้ง การ สราง บรรยากาศ เพื่อให เกิด การ เรียนรู ทั้ง ใน ระดับ องคการ

และ ระดับ บุคคล ผูนำ ระดับสูง พัฒนา และ เสริมสราง ทักษะ ความ เปน ผูนำ ของ พวกเขา

อยางไร  นอกจากนี้ ผูนำ ระดับสูง มี สวนรวม ใน การ เรียนรู ระดับ องคการ  การ วางแผน

สืบทอด ตำแหนง และ การ พัฒนา ผูนำ ใน อนาคต ของ สถาบัน อยางไร

 ข. การสื่อสารและผลการดำเนินการขององคการ 

  (1) ผู นำระดับสูงดำเนินการอย างไรในการสื่ อสารและการสร างความผูกพันกับ

ผูปฏิบัติงานทั้งสถาบัน การสงเสริมใหมีการสื่อสารอยางตรงไปตรงมา และเปนไปใน

ลักษณะสองทิศทางทั่วทั้งสถาบัน การสื่อสารใหทราบถึงผลการตัดสินใจที่สำคัญๆ 

การมีบทบาทในเชิงรุกในการใหรางวัลและการยกยองชมเชยเพื่อสงเสริมใหมีผลการ

ดำเนินการที่ดียิ่งขึ้น  รวมทั้งการใหความสำคัญกับสถาบัน ผูเรียน และผูมีสวนได

สวนเสีย  
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  (2)  HOW do SENIOR LEADERS create a focus on action to accomplish the 
organization’s objectives, improve PERFORMANCE, and attain its VISION? What 
PERFORMANCE MEASURES do SENIOR LEADERS regularly review to identify 
needed actions? HOW do SENIOR LEADERS include a focus on creating and 
balancing VALUE for students and other STAKEHOLDERS in their organizational 
PERFORMANCE expectations?

Notes:

N1.  Organizational vision (1.1a[1]) should set the context for strategic objectives and action 
plans, which are described in Items 2.1 and 2.2. 

N2.  A sustainable organization (1.1a[3]) is capable of addressing current organizational 
needs and possesses the agility and strategic management to prepare successfully for 
its future organizational and market environment. In this context, the concept of innova-
tion includes both technological and organizational innovation to succeed in the future. 
A sustainable organization also ensures a safe and secure environment for the workforce 
and other key stakeholders. An organization’s contributions to environmental, social, 
and economic systems beyond those of its workforce and immediate stakeholders are 
considered in its societal responsibilities (Item 1.2).

N3.  A focus on action (1.1b[2]) considers the strategy, the workforce, the work systems, and 
the hard assets of your organization. It includes both innovation and ongoing improvements 
for student learning that may be achieved through such actions as implementing major 
education initiatives, integrating new technology, refining teaching methods or the 
curriculum design and development process, or incorporating faculty and staff training 
and development initiatives. It also includes the actions to accomplish your organization’s 
strategic objectives. 

N4.  Your organizational performance results should be reported in Items 7.1–7.6. 

N5.  For those organizations that rely on volunteers to accomplish their work, responses to 
1.1b(1) also should discuss your efforts to communicate with and engage the volunteer 
workforce.

For additional description of this Item, see pages 122. 
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  (2) ผูนำ ระดับสูง ดำเนินการ อยางไร ใน การ ทำใหเกิด การ ปฏิบัติ การ อยาง จริงจัง ที่ ทำให

สถาบัน ปรับปรุง ผล การ ดำเนินการ บรรลุ วัตถุ ประสงค และ วิสัยทัศน ของ สถาบัน  

ผูนำ ระดับสูง ทบทวน ตัว ชี้ วัดผล การ ดำเนินการ อะไร บาง เปนประจำ เพื่อ ระบุ สิ่ง ที่ 

ตอง ทำ ใน การ ตั้ง ความ คาดหวัง ตอ ผล การ ดำเนินการ ผูนำ ระดับสูง ดำเนินการ 

อยางไร ใน การนำ เรื่อง การ สราง คุณคา และ ทำใหเกิด ความ สมดุล ของ คุณ คาที่ ให กับ

ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย มา พิจารณา

หมายเหตุ :

หมายเหตุ 1 :   วิสัยทัศน ของ สถาบัน [ขอ 1.1ก.(1)] ควร เปน ตัวกำหนด บริบท ของ วัตถุ ประสงค เชิง กลยุทธ 

และ แผน ปฏิบัติ การ ซึ่ง ได อธิบาย ไว ใน หัวขอ 2.1 และ 2.2

หมายเหตุ 2 :   องคการ ที่ มี ความ ยั่งยืน  [ขอ 1.1ก.(3)] หมายถึง องคการ ที่ สามารถ ตอบสนอง ความ

ตองการ ของ องคการ ใน ปจจุบัน  รวมทั้ง มี ความ คลองตัว และ มี การ บริหาร จัดการ กลยุทธ

ที่ ชวย ให องคการ พรอม รับ สภาพแวดลอม และ ตลาด ใน อนาคต  ใน กรณี นี้ แนวคิด เรื่อง

นวัตกรรม ที่จะ ทำให องคการ ประสบ ความ สำเร็จ ใน อนาคต นั้น รวมถึง นวัตกรรม ดาน

เทคโนโลยี และ นวัตกรรม ระดับ องคการ ดวย นอกจากนี้ องคการ ที่ มี ความ ยั่งยืน จะ ตอง มี 

สภาพแวดลอม ที่ปลอดภัย และ มี การ รักษา ความ ปลอดภัย สำหรับ ผูปฏิบัติ งาน และ ผูมีสวน ได

 สวน เสีย ที่ สำคัญ การ ใหการ สนับสนุน ตอ ระบบ เศรษฐกิจ สังคม และ สภาพแวดลอม  

นอกเหนือ จากที่ ให กับ ผูปฏิบัติ งาน  และ ผูมีสวน ได สวน เสีย โดย ตรง ให นับเปน สวนหนึ่ง

ของ ความ รับผิดชอบ ตอ สังคม  (หมวด 1.2).

หมายเหตุ 3 :   การ มุงเนน การ ปฏิบัติ การ  [ขอ 1.1ข.(2)]  นั้น ให คำนึงถึง กลยุทธ  ผูปฏิบัติ งาน ระบบ งาน 

และ สินทรัพย ที่ จับตอง ได (เชน ครุภัณฑ ที่ดิน สิ่ง กอสราง  และ เงินสด เปนตน) รวมถึง

นวัตกรรม  และ การ ปรับปรุง ที่ กำลัง ดำเนินการ อยู ซึ่ง สงผล ถึง การ เรียนรู ของ ผูเรียน เชน        

การ รเิริม่ วธิกีาร ใหมๆ   ใน การ จดัการ ศกึษา  การนำ เทคโนโลย ีใหม มา บรูณาการ การ ปรบัปรงุ 

วธิกีาร สอน หรอื การ สราง และ พฒันา หลกัสตูร รวมทัง้ โครงการ พฒันา ฝกอบรม คณาจารย และ 

บุคลากร นอกจากนี้ การ มุงเนน การ ปฏิบัติ การ ยัง รวมถึง การ ดำเนินการ อื่นๆ เพื่อให บรรลุ 

วัตถุ ประสงค เชิง กลยุทธ ของ สถาบัน ดวย

หมายเหตุ 4:   ควร มี การ รายงาน ผลลัพธ การ ดำเนินการ ของ สถาบัน ใน หัวขอ 7.1 - 7.6

หมายเหตุ 5:   สำหรับ สถาบัน ที่ จำเปน ตอง ใช อาสาสมัคร มา ชวย ทำงาน นั้น การ ตอบ คำ ถาม ขอ 1.1ข.(1) 

นั้น ควร จะ กลาว ถึง วิธีการ ที่ สถาบัน ใช ใน การ สื่อสาร และ สราง ความ ผูกพัน กับ ผูปฏิบัติ งาน ที่ 

เปน อาสาสมัคร เหลานั้น ดวย

โปรด ดู คำ อธิบาย เพิ่มเติม ของ หัวขอ นี้ ใน หนา 123
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 1.2 Governance and Societal Responsibilities: How do you govern and fulfill 
your societal responsibilities? (50 pts.)

  Describe your organization’s GOVERNANCE system and APPROACH to leadership 
improvement. your organization assures legal and Describe HOW ETHICAL BEHAVIOR, fulfills 
its societal responsibilities, and supports its KEY communities. 

Within your response, include answers to the following questions:
a. Organizational GOVERNANCE 

  (1)  HOW does your organization review and achieve the following KEY aspects of your 
   GOVERNANCE system?
   • accountability for management’s actions
   •  fiscal accountability
   •  transparency in operations and selection of and disclosure policies for board/
    policymaking body members, as appropriate GOVERNANCE
   •  independence in internal and external audits
   •  protection of STAKEHOLDER and stockholder interests, as appropriate

  (2) HOW do you evaluate the PERFORMANCE of your SENIOR LEADERS, including
   the head of your organization? HOW do you evaluate the PERFORMANCE of 
   members of your GOVERNANCE board/policymaking body, as appropriate? 
   HOW do SENIOR LEADERS and your GOVERNANCE board/policymaking body
    use these PERFORMANCE reviews to further their development and to improve 
   both their personal leadership and that of your board and EFFECTIVENESS 
   LEADERSHIP SYSTEM, as appropriate?

b.  Legal and  ETHICAL BEHAVIOR 
  (1)  HOW do you address any adverse impacts on society of your programs, 
   offerings, services, and operations? HOW do you anticipate public concerns with 
   current and future programs, offerings, services, and operations? HOW do you 
   prepare for these concerns in a proactive manner, including conserving natural 
   resources and using EFFECTIVE supplier management PROCESSES, as 
   appropriate? What are your compliance KEY PROCESSES, MEASURES, and 
   GOALS for achieving and surpassing regulatory, safety, accreditation, and legal 
   requirements, as appropriate? What are your KEY PROCESSES, MEASURES, 
   and GOALS for addressing risks associated with your programs, offerings, services, 
   and operations?
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 1.2 ธรรมาภิบาล และ ความ รับผิดชอบ ตอ สังคม : สถาบัน ดำเนินการ อยางไร ใน เรื่อง การ

  กำกับ ดูแล และ ทำให บรรลุผล ดาน ความ รับผิดชอบ ตอ สังคม (50 คะแนน)       

  ให อธิบาย ถึง ระบบ ธรรมาภิบาล และ แนว ทางการ ปรับปรุง ระบบ การนำ อธิบาย วิธีการ 

ที่ สถาบัน สราง ความ มั่นใจ วา มี การ ดำเนินการ อยาง ถูกตอง ตามกฎหมาย และ จริยธรรม  ทำให บรรลุผล ดาน

ความ รับผิดชอบ ตอ สังคม  และ สนับสนุน ชุมชน ที่ สำคัญ

โดย ตอบ คำ ถาม ตอไปนี้

 ก.  ระบบ ธรรมาภิบาล ของ องคการ

  (1) สถาบัน ดำเนินการ อยางไร ใน การ ทบทวน และ ทำให สถาบัน ประสบ ความ สำเร็จ ใน เรื่อง 

ตางๆ ที่ สำคัญ ใน ระบบ ธรรมาภิบาล

   l  ความ รับผิดชอบ ใน การ กระทำ ของ ผูบริหาร

   l  ความ รับผิดชอบ ดาน การเงิน

   l  ความ โปรงใส ใน การ ดำเนินการ  การ สรรหา คณะกรรมการ สภา มหาวิทยาลัย/

 สภา สถาบัน  และ นโยบาย ใน เรื่อง การ เปดเผย ขอมูล ของ สถาบัน (*)

   l  การ ตรวจสอบ ภายใน และ ภายนอก ที ่เปนอสิระ  การ ปกปอง ผลประโยชน ของ ผู ถอืหุนและ 

 ผูมีสวน ได สวน เสีย (*)

  (2) สถาบัน ดำเนินการ อยางไร ใน การ ประเมินผล การ ดำเนินการ ของ ผู นำ ระดับสูง 

ซึ่ง รวมถึง ผูนำ สูงสุด ดวย รวมทั้ง การ ประเมินผล การ ดำเนินการ ของ คณะกรรมการ 

สภา มหาวทิยาลยั/สภา สถาบนั (*) ผูนำ ระดบัสงู และ คณะกรรมการ สภา มหาวทิยาลยั/

สภา สถาบัน  ใช ผล การ ประเมินผล การ ดำเนินการ งาน ขางตน ไป พัฒนา ตอ และ ปรับปรุง 

ประสิทธิผล ของ ภาวะผูนำ เปน รายบุคคล ของ คณะกรรมการ และ ระบบ การนำ องคการ 

อยางไร (*)

 ข. การ ประพฤติ ปฏิบัติ ตามกฎหมาย และ จริยธรรม 

  (1) สถาบัน ดำเนินการ อยางไร ใน กรณีที่ หลักสูตร บริการ ที่ สงเสริม การ เรียนรู และ บริการ ทาง

การ ศึกษา อื่นๆ และ การ ดำเนินการ ของ สถาบัน มี ผลกระทบ ใน เชิงลบ ตอ สังคม สถาบัน

 ได คาดการณ ลวงหนา ถึง ความ กังวล ของ สังคม ที่ มี ตอ หลักสูตร บริการ ที่ สงเสริม การ

 เรียนรู และ บริการ ทางการ ศึกษา อื่นๆ ตลอดจน การ ดำเนินการ ของ สถาบัน ทั้ง ใน ปจจุบัน

 และ อนาคต อยางไร สถาบัน มี การ ดำเนินการ เชิง รุก ใน ประเด็น ดังกลาว อยางไร ทั้งนี้ 

รวมถึง การ อนุรักษ ทรัพยากร ธรรมชาติ และ ใช กระบวนการ จัดการ ผู  สงมอบ ที่ มี 

ประสิทธิผล  (*)

   สถาบัน มี กระบวนการ ตัว วัด  และ เปาประสงค หลัก อะไร บาง ใน เรื่อง ที่ เกี่ยวกับ ความ 

ปลอดภัย  การ รับรอง มาตรฐาน และ ขอกำหนด ทางกฎหมาย เพื่อให เปนไปตาม ระเบียบ
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  (2)  HOW does your organization promote and assure ETHICAL BEHAVIOR in all 
your interactions? What are your KEY PROCESSES and MEASURES or INDICATORS 
for enabling and monitoring ETHICAL BEHAVIOR in your GOVERNANCE structure,
throughout your organization, and in interactions with students, STAKEHOLDERS, 
suppliers, and PARTNERS? HOW do you monitor and respond to breaches of 
ETHICAL BEHAVIOR?

c.  Societal Responsibilities and Support of KEY Communities

  (1)  HOW do you consider societal well-being and benefit as part of your strategy 
and daily operations? HOW do you consider the well-being of environmental, social, 
and economic systems to which your organization does or may contribute?

  (2)  HOW does your organization actively support and strengthen your KEY 
communities? What are your KEY communities? HOW do you identify these 
communities and determine areas for organizational involvement, including areas 
related to your CORE COMPETENCIES? HOW do your SENIOR LEADERS, in 
concert with your WORKFORCE, contribute to improving these communities?

Notes:

N1. Societal responsibilities in areas critical to your organization’s ongoing market success also 
should be  addressed in Strategy Development (Item 2.1) and in Process Management 
(Category 6). Key results, such as results of regulatory, safety, accreditation, and legal 
compliance (including the results of mandated financial audits); reductions in environmental 
impacts through use of “green” technology, resource-conserving activities, or other means; 
or improvements in social impacts through organizational community involvement activities, 
should be reported as Leadership Outcomes (Item 7.6).
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 ขอบังคับ ที่ กำหนด หรือ ดีกวา ที่ กำหนด (*) สถาบัน มี กระบวนการ ตัว วัด และ

เปาประสงค หลัก อะไร ใน การ ดำเนินการ เรื่อง ความ เสี่ยง ที่ เกี่ยวของ กับ หลักสูตร บริการ

ที่ สงเสริม การ เรียนรู และ บริการ ทางการ ศึกษา อื่นๆ และ การ ดำเนินการ ของ สถาบัน

  (2) สถาบัน มี วิธีการ อยางไร ใน การ สงเสริม และ สราง ความ มั่นใจ วา ปฏิสัมพันธ ทุก ดาน ของ 

สถาบัน เปนไป อยาง มี จริยธรรม   สถาบัน ใช กระบวนการ หลัก และ ตัว วัด หรือ ตัวบงช ี ้

หลัก อะไร ใน การ สงเสริม และ กำกับ ดูแล ให มี การ ประพฤติ ปฎิบั ติ อยาง มี จริยธรรม

 ภายใต โครงสราง ระบบ ธรรมาภิบาล และ ตลอด ทั่ว ทั้ง สถาบัน  รวมทั้ง ใน การ ปฏิสัมพันธ

กับ ผูเรียน  ผูมีสวน ได สวน เสีย  ผู สงมอบ และ คูความ รวมมือ อยาง เปนทางการ 

สถาบัน มี วิธีการ อยางไร ใน การ กำกับ ดูแล  และ ดำเนินการ ใน กรณีที่ มี การ กระทำ ที่ ขัดตอ 

จริยธรรม

 ค. ความรับผิดชอบตอสังคม  และการสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ 

  (1) สถาบันคำนึงถึงเรื่องความผาสุกและประโยชนของสังคมเปนสวนหนึ่งในกลยุทธและ

การปฏิบัติงานประจำวันอยางไร  รวมถึงการสรางความสมบูรณใหกับสภาพแวดลอม 

เศรษฐกิจ  และสังคม  ที่สถาบันดำเนินการอยูหรืออาจใหการสนับสนุนได

  (2) สถาบันดำเนินการอยางไรในการสนับสนุนและสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนที่สำคัญ

อยางจริงจัง  ชุมชนใดคือชุมชนที่สำคัญของสถาบัน และสถาบันมีวิธีการกำหนดชุมชน

ดังกลาวอยางไร  และกำหนดเรื่องที่สถาบันจะเขาไปมีสวนรวม  รวมถึงเรื่องที่อาจใช

สมรรถนะหลักขององคการ  ผูนำระดับสูงไดร วมกับผูปฏิบัติงานในการพัฒนา

ชุมชนดังกลาวอยางไร

หมายเหตุ :

หมายเหตุ 1:   ควร นำ เรื่อง ความ รับผิดชอบ ตอ สังคม ใน ประเด็น ที่ มี ความ สำคัญ อยางยิ่ง ตอ ความ สำเร็จ ดาน 

ตลาด ใน ปจจุบัน ของ สถาบัน ไป ใช ประกอบ ใน การ จัดทำ กลยุทธ (ขอ 2.1)  และ การ จัดการ 

กระบวนการ (หมวด 6) ดวย ใน หัวขอ ผลลัพธ ดาน การนำ องคการ และ ความ รับผิดชอบ ตอ 

สังคม  ควร ประกอบดวย ผลลัพธ ที่ สำคัญ เชน ผล การ ปฏิบัติ ตาม กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และ 

กฎหมาย  ความ ปลอดภัย การ รับรอง มาตรฐาน (รวมถึง ผล การ ตรวจสอบ ดาน การเงิน ตาม 

ขอบังคับ) การ ลดผลกระทบ ตอ สภาพแวดลอม การ ปรับปรุง สิ่งแวดลอม โดย ใช เทคโนโลยี ที่ 

เปนมิตร ตอ สิ่งแวดลอม การ อนุรักษ ทรัพยากร หรือ วิธีการ อื่นๆ หรือ การ ปรับปรุง ผลกระทบ 

ตอ สังคม โดย กิจ กรรมการ มี สวนรวม ระหวาง ชุมชน และ สถาบัน  ควร รายงาน เปน ผลลัพธ 

ของ หมวด การนำ องคการ (ขอ 7.6)
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N2.  Transparency in operations of your governance board/policymaking body (1.2a[1]) should 
include your internal controls on governance processes. For organizations that serve as 
stewards of public funds, stewardship of those funds and transparency in operations are 
areas of emphasis.

N3.  Leadership performance evaluation (1.2a[2]) might be supported by peer reviews, formal 
performance management reviews, reviews by external advisory boards, and formal or in-
formal workforce and other stakeholder feedback and surveys. 

N4.  You should report in 1.2b(1), as appropriate, how you address the legal and regulatory 
requirements and standards that govern your fundraising activities. 

N5.  Measures or indicators of ethical behavior (1.2b[2]) might include instances of ethical 
conduct breaches and responses, survey results on workforce perceptions of organizational 
ethics, ethics hotline use, implementation of institutional review board (IRB) principles in 
cases of research involving human and animal subjects, and results of ethics reviews 
and audits. They also might include evidence that policies, public disclosure of informa-
tion, staff training, and monitoring systems are in place with respect to conflicts of interest, 
acceptable use of technology, use of active funds, or appropriate selection of vendors. 
Other measures or indicators might include the integrity of testing, workforce accreditation, 
and equal access to resources. 

N6.  Areas of societal contributions and support of key communities appropriate for inclusion in 
1.2c might include your efforts to strengthen local community services; community education; 
the environment, including collaborative activities to conserve the environment or natural 
resources; and practices of professional associations. 

N7.  The health and safety of your workforce are not addressed in Item 1.2; you should address 
these workforce factors in Item 5.2. 

For additional description of this Item, see page 124-126.
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หมายเหตุ 2 :  กระบวนการควบคุมภายในของระบบธรรมาภิบาล  ควรครอบคลุมเรื่องความโปรงใส

ในการทำงานของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย/สภาสถาบัน  [ขอ 1.2ก.(1)]  สำหรับ

สถาบันที่ทำหนาที่ดูแลรักษาเงินกองทุนสาธารณะ ตองเนนความสำคัญในเรื่องการดูแล

รักษาเงินกองทุนสาธารณะ และความโปรงใสในการดำเนินการ

หมายเหตุ 3 :  การประเมินผลการดำเนินการของการนำสถาบัน [ขอ 1.2ก.(2)] อาจใชขอมูลที่ไดจาก

การประเมินโดยผูรวมงาน  การประเมินการดำเนินการของผูบริหารอยางเปนทางการ

การประเมินโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาจากภายนอก รวมทั้งขอมูลปอนกลับและผลสำรวจ

ของบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ ที่ทำอยางเปนทางการหรือไมเปนทางการ 

หมายเหตุ  4 :  ใน  ขอ 1.2ข.(1) (*) ควร อธิบาย ถึง วิธีการ ที่  สถาบัน  ดำเนินการ ตามกฎหมาย และ 

ขอกำหนด ตางๆ  รวมทั้ง มาตรฐาน ที่ ใช ใน การ กำกับ กิจ กรรมการ ระดม ทุน

หมายเหตุ 5 :  ตัว วัด หรือ ตัวบงชี้ ของ การ ประพฤติ ปฏิบัติ ที่ มี จริยธรรม [ขอ 1.2ข.(2)] อาจ ใช ผล การ

รายงาน กรณีที่ มี การ กระทำ ที่ ขัดตอ จริยธรรม และ การ จัดการ ตอ กรณี เหลานั้น ผล การ สำรวจ

ความ คิดเห็น ของ บุคลากร ตอ จริยธรรม ของ สถาบัน การ ใช โทรศัพท สายดวน เฉพาะ สำหรับ

เรื่อง จริยธรรม การ มี คณะกรรมการ จริยธรรม การ วิจัย ใน คน และ สัตว ทดลอง รวมทั้ง ผล การ

ทบทวน และ การ ตรวจสอบ ดาน จริยธรรม นอกจากนี้ อาจ รวมถึง หลักฐาน ซึ่ง แสดงใหเห็น

วา สถาบัน มี นโยบาย มี การ เปดเผย ขอมูล ตอ สาธารณะ มี การ พัฒนา บุคลากร และ มี ระบบ

 การ กำกับ ดูแล ใน เรื่อง ตางๆ ไดแก เรื่อง ผลประโยชน ทับ ซอน การ ใช เทคโนโลยี อยาง 

เหมาะสม การ บริหาร เงิน กองทุน ที่ ให ผลประโยชน สูง  หรือ การ คัดเลือก ผู สงมอบ อยาง

เหมาะสม ตัว วัด หรือ ตัวบงชี้ อื่นๆ อาจ รวมถึง ความ นา เชื่อถือ ได ของ ระบบ การ สอบ

การ รับรอง วิทยฐานะ ของ ผูปฏิบัติ งาน และ ความ เทาเทียม ใน การ เขาถึง ทรัพยากร

หมายเหตุ 6 :    เรื่อง การ ชวยเหลือ สังคม และ การ สนับสนุน ชุมชน ที่ สำคัญ ใน หัวขอ 1.2ค. นั้น อาจ รวมถึง 

การ ที่ สถาบัน ทำ เพื่อ สราง ความ เขมแข็ง ให งาน บริการ ของ ชุมชน ที่ มี อยู แลว การ ศึกษา ของ

 ชุมชน สภาพแวดลอม รวมทั้ง กิจกรรม รวมมือ ใน การ อนุรักษ ทรัพยากร ธรรมชาติ และ

สภาพแวดลอม และ การ ดำเนินการ ของ สมาคม วิชาชีพ ตางๆ  

หมายเหตุ 7 :   หัวขอ 1.2  ไม ครอบคลุม เรื่อง สุขอนามัย และ ความ ปลอดภัย ของ ผูปฏิบัติ งาน จึง ควร อธิบาย

เรื่อง นี้ ใน หัวขอ 5.2

โปรด ดู คำ อธิบาย เพิ่มเติม ของ หัวขอ นี้ ใน หนา  125 - 127
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 2 Strategic Planning (85 pts.)

 The Strategic OBJECTIVES Planning Category examines HOW your organization 
develops STRATEGIC and ACTION PLANS. Also examined are HOW your chosen STRATEGIC 
OBJECTIVES and ACTION PLANS are DEPLOYED and changed if circumstances require, and 
HOW progress is measured.

 2.1 Strategy Development: How do you develop your strategy? (40 pts.)
   Describe HOW your organization establishes its strategy to address its STRATEGIC 
CHALLENGES and leverage its STRATEGIC ADVANTAGES. Summarize your organization’s KEY 
STRATEGIC OBJECTIVES and their related GOALS.

Within your response, include answers to the following questions:
a.  Strategy Development 

  (1)  PROCESS HOW does your organization conduct its strategic planning? What 
   are the KEYPROCESS steps? Who are the KEY participants? HOW does your 
   PROCESS identify potential blind spots? HOW do you determine your CORE 
   COMPETENCIES, STRATEGIC CHALLENGES, and STRATEGIC ADVANTAGES 
   (identified in your Organizational Profile)? What are your short- and longer-term 
   planning time horizons? HOW are these time horizons set? HOW does your 
   strategic planning PROCESS address these time horizons?

  (2)  HOW do you ensure that strategic planning addresses the KEY factors listed below? 
   HOW do you collect and analyze relevant data and information pertaining to these 
   factors as part of your strategic planning PROCESS? 

   •  your organization’s strengths, weaknesses, opportunities, and threats

   •  early indications of risks or major shifts in technology; EDUCATIONAL 
    PROGRAMS, OFFERINGS, AND SERVICES; student and community 
    demographics; markets; student and STAKEHOLDER preferences; 
    competition; or the regulatory environment

   •  long-term organizational SUSTAINABILITY, including needed CORE 
    COMPETENCIES

   •  your ability to execute the strategic plan 
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 2.   การวางแผนเชิงกลยุทธ  (85 คะแนน) 
     
 ใน หมวด การ วางแผน เชิง กลยุทธ  เปนการ ตรวจ ประเมิน วา สถาบัน จัดทำ วัตถุ ประสงค

เชิง กลยุทธ และ แผน ปฏิบัติ การ ของ สถาบัน อยางไร รวมทั้ง ตรวจ ประเมิน การ ถายทอด วัตถุ ประสงค

เชิง กลยุทธ และ แผน ปฏิบัติ การ ที่ เลือก ไว เพื่อ นำไป ปฏิบัติ การ ปรับ เปลี่ยน เมื่อ สถานการณ บังคับ 

ตลอดจน วิธีการ วัดผล ความ กาวหนา

 2.1  การ จัดทำ กลยุทธ : องคการ จัดทำ กลยุทธ อยางไร (40 คะแนน)

   ให อธิบาย การ สราง กลยุทธ ของ สถาบัน ที่ ให ความ สำคัญตอ ความ ทาทาย เชิง กลยุทธ   

และ เสริมสราง ความ ไดเปรียบ เชิง กลยุทธ  รวมทั้ง สรุป วัตถุ ประสงค เชิง กลยุทธ ที่ สำคัญ ของ สถาบัน และ

เปาประสงค ที่ เกี่ยวของ

โดย ตอบ คำ ถาม ตอไปนี้

   ก. กระบวนการจัดทำกลยุทธ

    (1) สถาบัน มี วิธีการ อยางไร ใน การ วางแผน กลยุทธ ขั้น ตอนที่ สำคัญ ของ กระบวนการ

     จัดทำ แผน กลยุทธ มี อะไร บาง และ ผู เกี่ยวของ ที่ สำคัญ มี ใคร บาง กระบวนการ

     ดังกลาว สามารถ ระบุ จุดบอด ที่ อาจ เกิดขึ้น ได อยางไร สถาบัน มี วิธีการ อยางไร ใน การ

     กำหนด สมรรถนะ หลัก ของ องคการ  ความ ทาทาย เชิง กลยุทธ  และ ความ

     ไดเปรียบ เชิง กลยุทธ (ที่ อธิบาย ไว ใน โครงราง องคการ) กรอบ เวลา ของ การ วางแผน

     ระยะสั้น และ ระยะยาว คือ อะไร สถาบัน มี วิธีการ อยางไร ใน การ กำหนด กรอบ เวลา 

     และ ทำให กระบวนการ วางแผน กลยุทธ มี ความ สอดคลองกับ กรอบ เวลา ดังกลาว

    (2) สถาบนั ม ีวธิกีาร อยางไร เพือ่ ทำให มัน่ใจ วา ได นำ ปจจยั ที ่สำคญั ตอไปนี ้มา ประกอบการ 

     วางแผน กลยุทธ  สถาบัน มี วิธีการ อยางไร ใน การ รวบรวม และ วิเคราะห ขอมูล และ 

     สารสนเทศ ที่ เกี่ยวของ กับ ปจจัย เหลานี้  มา ใช ใน กระบวนการ วางแผน กลยุทธ

     l  จุดแข็ง จุดออน โอกาส และ อุปสรรค ของ สถาบัน

     l  สัญญาณ บงชี้ แต เนิ่นๆ ถึง ความ เสี่ยง หรือ การ เปลี่ยนแปลง ที่ สำคัญ ของ เทคโนโลย ี

      หลักสูตร บริการ ที่ สงเสริม การ เรียนรู และ บริการ ทางการ ศึกษา อื่นๆ ผูเรียน 

      ขอมูลประชากร ของ ผูเรียน และ ชุมชน ตลาด ความ นิยม ของ ผูเรียน และ ผูมีสวน ได 

      สวน เสีย  การ แขงขัน หรือ การ บังคับใช กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ตางๆ

     l  ความ ยั่งยืน ของ สถาบัน ใน ระยะยาว รวมถึง สมรรถนะ หลัก ที่ จำ เปนของ

       องคการ

     l  ความ สามารถ ใน การ ปฏิบัติ ตาม แผน กลยุทธ
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 b.  STRATEGIC OBJECTIVES
  (1)  What are your KEY STRATEGIC OBJECTIVES and your timetable for 
   accomplishing them? What are your most important GOALS for these 
   STRATEGIC OBJECTIVES?

  (2)  HOW do your STRATEGIC OBJECTIVES address your STRATEGIC CHALLENGES 
and STRATEGIC ADVANTAGES? HOW do your STRATEGIC OBJECTIVES address 
your opportunities for INNOVATION in EDUCATIONAL PROGRAMS, OFFERINGS, 
SERVICES, and operations and your business model? HOW do your STRATE-
GIC OBJECTIVES address current and future CORE COMPETENCIES? HOW do 
you ensure that your STRATEGIC OBJECTIVES balance short- and longer-term 
challenges and opportunities? HOW do you ensure that your STRATEGIC 
OBJECTIVES consider and balance the needs of all students and KEY 
STAKEHOLDERS?

Notes:

N1.  “Strategy development” refers to your organization’s approach (formal or informal) to 
preparing for the future. Strategy development might utilize various types of forecasts, 
projections, options, scenarios, knowledge (see 4.2a for relevant organizational knowl-
edge), or other approaches to envisioning the future for purposes of decision making and 
resource allocation. Strategy development might involve participation by key suppliers, 
partners, students, and stakeholders. 

N2.  The term “strategy” should be interpreted broadly. Strategy might be built around or lead 
to any or all of the following: addition or termination of services and programs; redirection 
of resources; modifications in instructional design; use of technology; changes in testing 
or adoption of standards; services to new, changing, and special student populations; 
new core competencies; geographic challenges; grants and endowments; research priorities; 
new partnerships and alliances; and new faculty and staff or volunteer relationships. It also 
might be directed toward meeting a new community or public need.
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   ข. วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  

    (1) วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่สำคัญของสถาบันมีอะไรบาง ใหระบุตารางเวลาที่จะ

     บรรลวุตัถปุระสงคเหลานัน้  เปาประสงคทีส่ำคญัทีส่ดุของวตัถปุระสงคเชงิกลยทุธ

     เหลานั้นมีอะไรบาง

    (2) วัตถุประสงคเชิงกลยุทธของสถาบันใหความสำคัญตอความทาทายและ

     ความไดเปรยีบเชงิกลยทุธอยางไร วตัถปุระสงคเชงิกลยทุธของสถาบนัตอบสนอง

     อยางไร  ตอโอกาสในการสรางนวัตกรรมในเรื่อง หลักสูตร บริการที่สงเสริมการ

     เรยีนรู และบรกิารทางการศกึษาอืน่ๆ รวมทัง้โอกาสในการสรางนวตักรรมดานการ

     ดำเนนิการและรปูแบบธรุกจิของสถาบนั  วตัถปุระสงคเชงิกลยทุธใหความสำคญัตอ

     สมรรถนะหลกัขององคการทัง้ในปจจบุนัและอนาคตอยางไร  สถาบนัมวีธิกีารอยางไร

     เพือ่ทำใหมัน่ใจวาวัตถุประสงคเชิงกลยุทธไดพจิารณาถงึและทำใหเกดิความสมดลุ

     ระหวางโอกาสกบัความทาทายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว รวมทัง้ทำใหเกดิความสมดลุ

     ของความตองการของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียที่สำคัญทั้งหมด

หมายเหตุ :

หมายเหตุ 1 :   คำ วา “การ จัดทำ กลยุทธ” หมายถึง แนวทาง ของ สถาบัน (ทั้งที่ เปนทางการ และ ไม เปน

ทางการ) ใน การ เตรียมการ สำหรับ อนาคต การ จัดทำ กลยุทธ อาจ ใช รูปแบบ ตางๆ ของ

การ พยากรณ  การ คาดการณ ทางเลือก สถานการณ จำลอง ความรู (ดู หัวขอ 4.2ก สำหรับ

ความรู ที่ เกี่ยวของ กับ สถาบัน)  หรือ วิธีการ อื่น ที่ ชวย ให เห็นภาพ ใน อนาคต เพื่อ การ ตัดสินใจ

และ การ จัดสรร ทรัพยากร  การ จัดทำ กลยุทธ อาจ ให ผู สงมอบ คูความ รวมมือ ที่ เปนทางการ  

ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย ที่ สำคัญ เขามา มี สวนรวม

หมายเหตุ 2 :  คำวา “กลยุทธ” ควรตีความใหครอบคลุมอยางกวางๆ กลยุทธอาจมาจากหรือนำไปสู

สิ่งตอไปนี้ ไดแก 

 l  การเพิ่มหรืองดบริการทางการศึกษาและ หลักสูตร 

 l การผันทรัพยากร 

 l  การปรับปรุงวิธีการสอน 

 l  การใชเทคโนโลยี 

 l  การเปลี่ยนแปลงวิธีการทดสอบหรือการนำ มาตรฐาน ใหมมาใช 

 l  การใหบริการทางการศึกษาแกผูเรียนกลุมใหม กลุมที่ กำลังเปลี่ยนแปลงและกลุมที่

 มีลักษณะเฉพาะ 

 l  สมรรถนะหลักใหมขององคการ

 l  ความทาทายเชิงภูมิศาสตร 

 l  เงินอุดหนุนและเงินบริจาค 
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N3.  Your organization’s strengths, weaknesses, opportunities, and threats (2.1a[2]) should 
address all factors that are key to your organization’s future success, including the 
following, as appropriate: learning-centered education to ensure student achievement; 
your student and stakeholder requirements, expectations, and opportunities; your opportuni-
ties for innovation and role-model performance; your core competencies; your competitive 
environment and your performance relative to competitors and comparable organizations; 
education reform; technological and other key innovations or changes that might affect 
your educational programs and services and how you operate, as well as the rate of that 
innovation; your workforce and other resource needs; your ability to capitalize on diversity; 
your opportunities to redirect resources to higher-priority programs, offerings, services, 
or areas; financial, budgetary, societal, ethical, regulatory, technological, security, and 
other potential risks and opportunities; your ability to prevent and respond to emergencies, 
including natural or other disasters; changes in the local, national, or global economy; 
the requirements, strengths, and weaknesses of partners and suppliers; and other factors 
unique to your organization. 

N4.  Your ability to execute the strategic plan (2.1a[2]) should address your ability to 
mobilize the necessary resources and knowledge. It also should address your organizational 
agility based on contingency plans, or if circumstances require, a shift in plans and rapid 
execution of new or changed plans.
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  l  การจัดลำดับความสำคัญของการวิจัย 

 l  การมีคูความรวมมือที่เปนทางการและพันธมิตรใหม 

 l  การสรางความสัมพันธกับผูปฏิบัติงานใหม ทั้ง  คณาจารย บุคลากร และอาสาสมัคร 

 l  การมุงตอบสนองตอความตองการใหมๆ ของชุมชนหรือสังคม

หมายเหตุ 3 :    จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของ

 สถาบัน [ขอ 2.1ก.(2)] ควรครอบคลุมถึงปจจัยสำคัญทั้งหมดที่สงผลตอความสำเร็จ

 ในอนาคตของสถาบัน รวมถึงปจจัยดังตอไปนี้ (*)  ไดแก 

 l  การศึกษาที่มุงเนนการเรียนรู เพื่อใหมั่นใจ วาผูเรียนจะ ประสบความสำเร็จ

 l  ความตองการ ความคาดหวัง และโอกาสของผูเรียน และผูมีสวนไดสวนเสีย

 l  โอกาสของสถาบันในการสรางนวัตกรรม และมีผลการดำเนินการที่เปนแบบอยางที่ดี

 l สมรรถนะหลักขององคการ

 l สภาพแวดลอมดานการแขงขันและความสามารถของสถาบันเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง

  และองคการที่เทียบเคียงกันได

l  การปฏิรูปการศึกษา

l  นวัตกรรมดานเทคโนโลยีและด านอื่นๆ ที่สำคัญ หรือการเปลี่ยนแปลงที่อาจ

 มีผลกระทบตอหลักสูตร บริการทางการศึกษา และวิธีปฏิบัติการ รวมทั้งอัตราการสราง

 นวัตกรรม

l ความตองการดานผูปฏิบัติงาน  และทรัพยากรอื่น ๆ

l ความสามารถในการใชความหลากหลายใหเปนประโยชน โอกาสในการผันทรัพยากร

 ที่มีอยู ไปใชกับหลักสูตร บริการที่ส งเสริมการเรียนรู และบริการทางการศึกษา 

 หรือดานอื่นๆ ที่มี ความสำคัญกวา

l  ความเสี่ยงและโอกาสในดานการเงิน งบประมาณ สังคม  จริยธรรม กฎระเบียบขอบังคับ

 เทคโนโลยี การรักษาความปลอดภัย  และความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น

l ความสามารถของสถาบันในการปองกันและตอบสนองตอภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งภัยพิบัติ

 ทางธรรมชาติและอื่นๆ 

 l การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในระดับทองถิ่น ประเทศ หรือระดับโลก

 l  ความตองการ จุดแข็ง และจุดออนของคูความรวมมือและผูสงมอบปจจัยที่เปนลักษณะ

  เฉพาะของสถาบัน

หมายเหตุ 4:  ความสามารถของสถาบันในการนำแผนไปปฏิบัติ  [ขอ 2.1ก.(2)]  ควรจะเนนถึง

ความสามารถของสถาบันในการนำความรู และทรัพยากรที่จำเปนมาใชประโยชน 

ความคลองตัวของสถาบันตามแผนฉุกเฉิน หรือกรณีที่สถานการณบังคับ และการนำ

แผนใหมหรือแผนที่เปลี่ยนแปลงนำไปปฏิบัติอยางรวดเร็ว



The 2009–2010 Education Criteria for Performance Excellence40

N5.  Strategic objectives that address key challenges and advantages (2.1b[2]) might include 
rapid response, customization of educational offerings, partnerships, workforce capability 
and capacity, joint ventures, understanding a changing education market, rapid innova-
tion, and information management. Responses to Item 2.1 should focus on your specific 
challenges and advantages—those most important to your students’ success and to 
strengthening your organization’s overall performance. 

N6.  Item 2.1 addresses your overall organizational strategy, which might include changes in 
educational programs, offerings, and services, and in customer engagement processes. 
However, the Item does not address educational program or service design, or 
customer engagement strategies; you should address these factors in Items 3.1 and 6.1, as 
appropriate.

For additional description of this Item, see pages 130 - 132.

 2.2 Strategy Deployment: How do you deploy your strategy? (45 pts.)
  Describe HOW your organization converts its STRATEGIC OBJECTIVES into 
ACTION PLANS. Summarize your organization’s ACTION PLANS, HOW they are DEPLOYED, 
and KEY ACTION PLAN PERFORMANCE MEASURES or INDICATORS.
  
  Project your organization’s future PERFORMANCE relative to KEY comparisons 
or on these PERFORMANCE MEASURES INDICATORS.

Within your response, include answers to the following questions:
a.  ACTION PLAN and Development  DEPLOYMENT

  (1)  What are your KEY short- and longer-term ACTION PLANS? What are the 
KEY planned changes, if any, in your PROGRAMS, OFFERINGS, ANDSERVICES; 
your students, STAKEHOLDERS, and markets; and how you will operate?

  (2)  HOW do you develop and DEPLOY ACTION PLANS throughout the organization to 
your WORKFORCE and to suppliers, KEY PARTNERS, and COLLABORATORS, 
as appropriate, to achieve your KEY STRATEGIC OBJECTIVES? HOW do you 
ensure that the KEY outcomes of your ACTION PLANS can be sustained?

  (3)  HOW do you ensure that financial and other resources are available to support 
the accomplishment of your ACTION PLANS, while meeting current obligations? 
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หมายเหตุ 5: วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่มุงเนนความทาทายและความไดเปรียบที่สำคัญ [ขอ 2.1 ข.(2)]  

อาจรวมถึงการตอบสนองที่รวดเร็ว การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูใหตรงตามความ

ตองการของผูเรียนเฉพาะราย/กลุม คูความรวมมือที่เปนทางการ ขีดความสามารถและ

อัตรากำลัง การรวมทุน ความเขาใจการเปลี่ยนแปลงของตลาดการศึกษา นวัตกรรม

ที่รวดเร็ว และการจัดการสารสนเทศ  การตอบหัวขอ 2.1 ควรมุงเนนความทาทายและ

ความไดเปรียบที่เปนลักษณะเฉพาะของสถาบัน ซึ่งสำคัญที่สุดตอความสำเร็จของผูเรียน 

และสงเสริมใหผลการดำเนินการโดยรวมของสถาบันดีขึ้น

หมายเหตุ 6:  หัวขอ 2.1 เนนเรื่องกลยุทธโดยรวมของสถาบัน ซึ่งอาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร

และบรกิารทางการศกึษาอืน่ๆ และในกระบวนการสรางความผกูพนักบัลกูคา  แตไมครอบคลมุ

ถึงการออกแบบหลักสูตรหรือบริการทางการศึกษาอื่นๆ หรือกลยุทธในการสรางความ

ผูกพันกับลูกคา ดังนั้นจึงควรอธิบายเรื่องนี้ในหัวขอ 3.1 และ 6.1  (*)  

ดูคำอธิบายเพิ่มเติมของหัวขอนี้ ในหนา  131 - 133

 2.2 การนำ กลยุทธ ไปสู การ ปฏิบัติ : องค การนำ กลยุทธ ไปสู การ ปฏิบัติ อยางไร (45 คะแนน)      

  ให อธบิาย วธิกีาร แปลง วตัถ ุประสงค เชงิ กลยทุธ ไปสู แผน ปฏบิตั ิการ ให สรปุ แผน ปฏบิตั ิการ

แสดง วิธีการ นำไปสู การ ปฏิบัติ และ ตัว วัด หรือ ตัวบงชี้ ที่ สำคัญ ของ ผล การ ดำเนินการ ที่ เกี่ยวของ กับ 

แผน ปฏิบัติ การ  รวมทั้ง คาดการณ ผล การ ดำเนินการ ใน อนาคต ของ สถาบัน เปรียบเทียบ ตัว วัด หรือ

ตัวบงชี้ กับ คู เปรียบเทียบ สำคัญ

โดย ตอบ คำ ถาม ตอไปนี้

  ก. การ จัดทำ แผน ปฏิบัติ การ และ นำไปสู การ ปฏิบัติ

   (1) แผน ปฏิบัติ การ ทั้ง ระยะสั้น และ ระยะยาว ที่ สำคัญ ของ สถาบัน มี อะไร บาง 

    การ เปลี่ยนแปลง ที่ สำคัญ ที่ ได วางแผน ไว มี อะไร บาง  ใน เรื่อง 

    l  หลักสูตร บริการ สงเสริม การ เรียนรู และ บริการ ทางการ ศึกษา  

    l ผูเรียน ผูมีสวน ได สวน เสีย และ ตลาด สถาบัน ปฏิบัติ อยางไร เพื่อ ตอบสนอง ตอ 

     การ เปลี่ยนแปลง ดังกลาว

   (2) สถาบัน มี วิธีการ อยางไร ใน การ จัดทำ แผน ปฏิบัติ การ และ นำไปสู การ ปฏิบัติ ทั่ว ทั้ง 

    สถาบัน ทั้ง ใน สวน ของ ผูปฏิบัติ งาน ผู สงมอบ ที่ สำคัญ และ คูความ รวมมือ ที่ สำคัญ 

    ทั้งที่ เปนทางการ และ ไม เปนทางการ  (*)  เพื่อให บรรลุ วัตถุ ประสงค เชิง กลยุทธ 

    ที่ สำคัญ สถาบนั มัน่ใจ ได อยางไร วา ผล การ ดำเนนิการ ที ่สำคญั ตาม แผน ปฏิบัติ การ นี ้

    จะ มี ความ ยั่งยืน

   (3) สถาบัน ทำ อยางไร ให มั่นใจ วา ทรัพยากร ดาน การเงิน และ ดาน อื่นๆ มี พรอมใช ใน การ 

    สนับสนุน แผน ปฏิบัติ การ จน ประสบ ความ สำเร็จ และ บรรลุ พันธะ หนาที่ ใน ปจจุบัน 
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HOW do you allocate these resources to support the accomplishment of the plans? 
HOW do you assess and manage the financial and other risks associated with the 
plans?

 (4) HOW do you establish and DEPLOY modified ACTION PLANS if circumstances 
   require a shift in plans and rapid execution of new plans?

 (5)  What are your KEY human resource or workforce plans to accomplish your 
   short- and longer-term OBJECTIVES STRATEGIC and ACTION PLANS? HOW 
   do the plans address the potential impacts on people in your WORKFORCE 
   and any potential changes to WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY 
   needs?

 (6)  What are your KEY PERFORMANCE MEASURES or INDICATORS for tracking 
   the achievement and EFFECTIVENESS of your ACTION PLANS? HOW do you 
   ensure that your overall ACTION PLAN measurement system reinforces 
   organizational ALIGNMENT? HOW do you ensure that the measurement 
   system covers all KEY DEPLOYMENT areas, student and SEGMENTS, 
   STAKEHOLDERS?

 b.  PERFORMANCE PROJECTION
  For the KEY PERFORMANCE MEASURES or INDICATORS identified in 2.2a(6), what 

are your PERFORMANCE PROJECTIONS for both your short- and longer-term planning 
time horizons? HOW are these PROJECTIONS determined? How does your projected 
PERFORMANCE compare with the projected PERFORMANCE of your competitors or 
comparable organizations? How does it compare with KEY BENCHMARKS, GOALS, 
and past PERFORMANCE, as appropriate? If there are current or projected gaps in 
PERFORMANCE against your competitors or comparable organizations, HOW will you 
address them? 

Notes:

N1.  Strategy and action plan development and deployment are closely linked to other Items in 
the Criteria. The following are examples of key linkages:

 •  Item 1.1 for how your senior leaders set and communicate organizational direction;

 •  Category 3 for gathering student, stakeholder, and market knowledge as input to your 
strategy and  action plans and for deploying action plans; 
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    สถาบัน ทำ อยางไร ใน การ จัดสรร ทรัพยากร เพื่อ สนับสนุน ให แผน ปฏิบัติ การ บรรลุผล  

    สถาบนั ประเมนิ ความ เสีย่ง ดาน การเงนิ และ ความ เสีย่ง อืน่ๆ ที ่เกีย่วของ กบั แผน ปฏบิตั ิ

    การ อยางไร 

   (4) ใน กรณีที่ สถานการณ บังคับ ให มี การ ปรับ เปลี่ยน แผน ปฏิบัติ การ  สถาบัน มี วิธีการ 

    อยางไร ใน การ จัดทำ และ นำ แผนใหม หรือ แผนที่ เปลี่ยนแปลง ไป ปฏิบัติ อยาง รวดเร็ว

   (5) แผน ดาน ทรัพยากร บุคคล หรือ แผน ดาน ผูปฏิบัติ งาน ที่ สำคัญ มี อะไร บาง เพื่อให บรรล ุ

    วตัถ ุประสงค เชงิ กลยทุธ และ แผน ปฏบิตั ิการ ทัง้ ระยะสัน้ และ ระยะยาว แผน ดงักลาว

    ได เนน ถึง ผลกระทบ ที่ อาจ เกิดขึ้น ตอ ผูปฏิบัติ งาน และ การ เปลี่ยนแปลง ที่ อาจ เกิดขึ้น 

    ตอ ขีด ความ สามารถ ของ ผูปฏิบัติ งาน และ อัตรา กำลัง อยางไร

   (6) ตวั วดั หรอื ตวับงชี ้ผล การ ดำเนนิการ ที ่สำคญั ที ่ใช ตดิตาม ผลสำเรจ็ และ ประสทิธผิล 

    ของ แผน ปฏิบัติ การ มี อะไร บาง  สถาบัน มี วิธีการ อยางไร เพื่อ ทำให มั่นใจ วา ระบบ

    การ วัดผล โดย รวม ของ แผน ปฏิบัติ การ เสริมสราง ให สถาบัน ทั้งหมด สอดคลองไป ใน 

    แนวทาง เดียวกัน สถาบนั ม ีวธิกีาร อยางไร เพือ่ ทำให มัน่ใจ วา ระบบ การ วดัผล ดงักลาว 

    ครอบคลุม หนวยงาน ประเภท ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย ที่ สำคัญ ทั้งหมด  

  ข. การ คาดการณ ผล การ ดำเนินการ

   การ คาดการณ ผล การ ดำเนินการ ตาม กรอบ เวลา ของ การ วางแผน ทั้ง ระยะสั้น 

   และ ระยะยาว ของ สถาบัน โดย ใช ตัว วัด หรือ ตัวบงชี้ ผล การ ดำเนินการ ที่ สำคัญ ตามที่ 

   ระบุ ไว ใน ขอ 2.2ก.(6) มี อะไร บาง สถาบัน มี วิธีการ อยางไร ใน การ คาดการณ ผล การ 

   ดำเนินการ ผล การ ดำเนินการ ที่ คาดการณ ไว ของ สถาบัน เปน อยางไร เมื่อ เปรียบ เทียบ

   กับ ผล การ ดำเนินการ ที่ คาดการณ ไว ของ คูแขง หรือ สถาบัน ที่ เทียบเคียง กัน ได ผล การ 

   ดำเนนิการ ที ่คาดการณ ไว นัน้ เปน อยางไร เมือ่ เปรยีบ เทยีบกบั ระดบั เทยีบเคยีง ที ่สำคญั 

   เปาประสงค และ ผล การ ดำเนนิการ ทีผ่านมา (*) สถาบนั ทำ อยางไร หาก ม ีความ แตกตาง 

   ระหวาง ผล การ ดำเนินการ ปจจุบัน หรือ ที่ คาดการณ ไว เมื่อ เปรียบ เทียบกับ คูแขง หรือ 

   องคการ ที่ เทียบเคียง กัน ได 

หมายเหตุ :

หมายเหตุ 1 :  การ จัดทำ กลยุทธ และ แผน ปฏิบัติ การ รวมทั้ง การ นำไปสู การ ปฏิบัติ มี ความ เชื่อมโยง อยาง 

ใกล ชิดกับ หัวขอ อื่นๆ ใน เกณฑ  ตัวอยาง การ เชื่อมโยง ที่ สำคัญ มี ดังนี้

 l หัวขอ 1.1 การ ดำเนินการ ของ ผูนำ ระดับสูง ใน การ กำหนด และ สื่อสาร ทิศทาง ของ สถาบัน

 l หมวด 3 การ รวบรวม ความรู เกี่ยวกับ ผูเรียน ผูมีสวน ได สวน เสีย และ ตลาด เพื่อ เปน ขอมูล 

 สำหรับ การ วางแผน กลยุทธ และ แผน ปฏิบัติ การ รวมทั้ง การนำ แผน ไปสู การ ปฏิบัติ
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 •  Category 4 for measurement, analysis, and knowledge management to support your 
key information needs, to support your development of strategy, to provide an effective 
basis for your performance measurements, and to track progress relative to your strategic 
objectives and action plans; 

 •  Category 5 for meeting your workforce capability and capacity needs, for workforce 
development and learning system design and needs, and for implementing workforce-
related changes resulting from action plans;  

 •  Category 6 for changes to core competencies, work systems, and work process 
requirements resulting from your action plans; and

 •  Item 7.6 for specific accomplishments relative to your organizational strategy and action 
plans.

N2.  Measures and indicators of projected performance (2.2b) might include changes resulting
from significant anticipated innovations in educational programs, services, and tech-
nology; the redirection of resources; the effectiveness of research and services; the improved 
performance of administrative and other support functions; improvements in safety; and new 
legislative mandates or legal requirements.

For additional description of this Item, see page 132 - 134.
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 l หมวด 4 การ วัด การ วิเคราะห และ การ จัดการ ความรู เพื่อ สนับสนุน ความ จำเปน

 ดาน สารสนเทศ ที่ สำคัญ สนับสนุน การ จัดทำ กลยุทธ  เปน พื้นฐาน ที่ สำคัญ ใน การ วัดผล 

 การ ดำเนินการ และ ใช ติดตาม ความ กาวหนา เทียบ กับ วัตถุ ประสงค เชิง กลยุทธ และ

 แผน ปฏิบัติ การ

 l หมวด 5  เพื่อให บรรลุ ความ ตองการ ของ สถาบัน ดาน ขีด ความ สามารถ ของ ผูปฏิบัติ งาน 

 และ อัตรา กำลัง ดาน การ ออกแบบ ระบบ การ เรียนรู และ การ พัฒนา ผูปฏิบัติ งาน และ เพื่อ

 การ ปรับ เปลี่ยน ดาน ผูปฏิบัติ งาน ตาม แผน ปฏิบัติ การ

 l หมวด 6 เพื่อ การ ปรับ เปลี่ยน สมรรถนะ หลัก ของ องคการ ระบบ งาน และ ขอกำหนด ของ

 กระบวนการ ตาม แผน ปฏิบัติ การ

 l  หัวขอ 7.6  การ บรรลุ วัตถุ ประสงค เฉพาะที่ เกี่ยวของ กับ กลยุทธ และ แผน ปฏิบัติ การ ของ

 สถาบัน

หมายเหตุ 2 : ตัววัดและตัวชี้วัด ของผลลัพธที่คาดการณ (ขอ 2.2ข) อาจรวมถึง การเปลี่ยนแปลงที่เปน

ผลจาก

 l  นวัตกรรมสำคัญที่อาจเกิดขึ้นกับหลักสูตร บริการทางการศึกษาและเทคโนโลยี  

 l  การผันทรัพยากร 

 l  ประสิทธิผลดานการวิจัยและการบริการ 

 l  การปรับปรุงผลการดำเนินการงานดานการจัดการและงานสนับสนุนอื่นๆ 

 l  การปรับปรุงระบบความปลอดภัยระเบียบขอบังคับและกฎหมายใหมๆ

ดูคำอธิบายเพิ่มเติมของหัวขอนี้ ในหนา  133 - 135
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 3 Customer Focus (85 pts.)

 The Focus Category examines HOW your organization engages its students and 
STAKEHOLDERS for long-term market success. This ENGAGEMENT strategy includes HOW 
your organization builds a student- and stakeholder-focused culture. Also examined is HOW 
your organization listens to the VOICE OF ITS CUSTOMERS (your students and STAKEHOLDERS) 
and uses this information to improve and identify opportunities for INNOVATION.

3.1 Customer Engagement: How do you engage students and stakeholders to 
serve their needs and build relationships? (40 pts.)
  Describe HOW your organization determines EDUCATIONAL PROGRAMS, 
OFFERINGS, AND SERVICES to support their use by students and STAKEHOLDERS. Describe 
also HOW your organization builds a student- and STAKEHOLDER-focused culture.

Within your response, include answers to the following questions:
a. EDUCATIONAL PROGRAMS,OFFERINGS, AND SERVICES, and Student and STAKEHOLDER 

Support

  (1)  HOW do you identify and innovate EDUCATIONAL PROGRAMS, OFFERINGS, 
AND SERVICES to meet the requirements and exceed the expectations of your 
students, STAKEHOLDERS, and market SEGMENTS (identified in your Organi-
zational Profile)? HOW do you identify and innovate to attract new students and 
EDUCATIONAL PROGRAMS, OFFERINGS, AND SERVICES STAKEHOLDERS 
and provide opportunities for expanding relationships with existing students and 
STAKEHOLDERS, as appropriate?

  (2)  HOW do you determine your KEY mechanisms to support use of your EDU-
CATIONAL PROGRAMS, OFFERINGS, AND SERVICES and enable students and 
STAKEHOLDERS to seek information and otherwise utilize your OFFERINGS, AND 
SERVICES PROGRAMS, ? What are your KEY means of student and STAKE-
HOLDER support, including your KEY communication mechanisms? How do they 
vary for different students, STAKEHOLDERS, or market SEGMENTS? How do 
you determine your students’ and STAKEHOLDER’ KEY support requirements? 
HOW do you ensure that student and STAKEHOLDER support requirements are 
DEPLOYED to all people and PROCESSES involved in student and STAKEHOLDER 
support?
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หมวด 3.   การมุงเนนลูกคา  (85 คะแนน)      

 ใน หมวด ของ การ มุงเนน ลูกคา นี้ เปนการ ตรวจ ประเมิน ถึง วิธีการ ที่ สถาบัน สราง ความ ผูกพัน กับ

 ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย เพื่อ ความ สำเร็จ ดาน ตลาด ใน ระยะยาว  กลยุทธ ใน การ สราง ความ ผูกพัน นี้ 

ครอบคลุม ถึง วิธีการ สราง วัฒนธรรม ที่ มุงเนน ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย  รวมทั้ง วิธีการ ที่ สถาบัน รับฟง 

“เสียง ของ ลูกคา”  (ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย)  และ ใช สารสนเทศ นี้ เพื่อ ปรับปรุง และ คนหา โอกาส

ใน การ สราง นวัตกรรม 

 3.1 ความ ผูกพัน ของ ลูกคา : องคการ มี วิธีการ อยางไร ใน การ สราง ความ ผูกพัน กับ ผูเรียน

และ ผูมีสวน ได สวน เสีย เพื่อ สนองตอบ ตอ ความ ตองการ และ สราง ความ สัมพันธกับ ทั้งสอง กลุม 

(40 คะแนน)   

 ให อธบิาย ถงึ วธิกีาร ที ่สถาบนั กำหนด หลกัสตูร บรกิาร ที ่สงเสรมิ การ เรยีนรู และ บรกิาร การ ศกึษา

อื่นๆ เพื่อ สนับสนุน ให ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย มา ใชบริการ ที่ มี  ให อธิบาย ถึง วิธีการ สรางวัฒนธรรม

ที่ มุงเนน ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย 

ให สถาบัน ตอบ คำ ถาม ตอไปนี้

 ก. หลกัสตูร บรกิาร ที ่สงเสรมิ การ เรยีนรู และ บรกิาร การ ศกึษา อืน่ๆ  และ การ สงเสรมิ ผูเรยีน

และ ผูมีสวน ได สวน เสีย

  (1) สถาบัน มี วิธีการ อยางไร ที่จะ คนหา และ สราง นวัตกรรม ให กับ หลักสูตร บริการ ที่ 

สงเสริม การ เรียนรู และ บริการ การ ศึกษา อื่นๆ เพื่อ ตอบสนอง ตอ ความ ตองการ 

และ ทำให ดีกวา ความ คาดหวัง ของ กลุม ผูเรียน ผูมีสวน ได สวน เสีย และ สวน ตลาด 

(ตามที่ ระบุ ไว ใน โครงราง องคการ)  รวมทั้ง เพื่อ ดึงดูด ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย 

กลุม ใหม และ สราง โอกาส ใน การ ขยายความ สัมพันธกับ ผูเรียน และ ผูมีสวน ไดสวน เสีย 

ใน ปจจุบัน  (*)

  (2) สถาบัน มี วิธีการ อยางไร ที่จะ กำหนด กลไก หลัก เพื่อ สงเสริม ให ผูเรียน และ ผูมีสวน ได 

สวน เสีย มา ใชบริการ ดาน หลักสูตร บริการ ที่ สงเสริม การ เรียนรู    และ บริการ

การ ศึกษา อื่นๆ และ สามารถ สืบคน สารสนเทศ   หรือ มา ใช ประโยชน จาก บริการ 

ตางๆ ดังกลาว 

   สถาบัน มี วิธีการ หลัก อะไร ใน การ สงเสริม ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย รวมทั้ง กลไก 

หลัก ใน การ สื่อสาร วิธีการ ดังกลาว มี ความ แตกตางกัน อยางไร ระหวางกลุม ผูเรียน ผูมี

สวน ได สวน เสีย และ สวน ตลาด

   สถาบันมีวิธีการอยางไรที่จะกำหนดความตองการหลักในการสงเสริมผูเรียนและผูมี

สวนไดสวนเสีย  และทำใหมั่นใจไดอยางไรวาการสงเสริมตามความตองการดังกลาว

ไดนำไปสูการปฏิบัติโดยทุกคนและในทุกกระบวนการที่เกี่ยวของ
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  (3)  HOW do you keep your APPROACHES for identifying and innovating EDUCA-
TIONAL PROGRAMS, OFFERINGS, AND SERVICES and for providing student and 
STAKEHOLDER support current with your organization’s needs and directions?

 b.  Building a Student and STAKEHOLDER Culture
  (1)  HOW do you create an organizational culture that ensures a consistently positive 

student and experience and contributes to STAKEHOLDER CUSTOMER ENGAGE-
MENT? HOW do your WORKFORCE PERFORMANCE management system and 
your WORKFORCE and leader development systems reinforce this culture?

  (2)  HOW do you build and manage relationships with students and STAKEHOLDERS 
to 

   • acquire new students and STAKEHOLDERS 
   • meet their requirements and exceed their expectations at each stage of their 

   relationship with you; and
   • increase their ENGAGEMENT with you?

  (3)  HOW do you keep your APPROACHES for creating a student- and STAKEHOLDER-
focused culture and building student and STAKEHOLDER relationships current with 
organizational needs and directions?

Notes:

N1.  “Customer engagement” refers to your students’ and stakeholders’ investment in your 
educational programs, offerings, and services. Characteristics of engagement include 
retention and loyalty, students’ and stakeholders’ willingness to make an effort to choose 
and remain with your education organization, and their willingness to actively advocate 
for and recommend your organization and its programs, offerings, and services.

N2.  “Educational programs, offerings, and services” (3.1a[1]) refers to all the important 
characteristics of programs, offerings, and services available throughout each stage of 
students’ and stakeholders’ relationships with you. This includes the period from students’ 
initial decisions to enroll in your organization through the time of their departures. The 
focus should be on features that affect students’ and stakeholders’ preferences, loyalty, 
general and special needs, and requirements. These features might include curricular 
focus, student placement following completion of the educational goal or training objec-
tive, workforce composition, extracurricular activities, or tuition and associated costs. Key 
programs, offerings, and services also might take into account how transactions occur 



เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ 2552 - 2553 49

  (3) สถาบันทำใหแนวทางที่ใชในการคนหาและสรางนวัตกรรมใหกับหลักสูตร บริการที่

สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอื่นๆ และแนวทางที่จะสงเสริมผูเรียนและ

ผูมีสวนไดสวนเสีย  ทันตอทิศทางและความตองการขององคการ

 ข. การสรางวัฒนธรรมที่มุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย

  (1) สถาบนัมวีธิกีารอยางไรทีจ่ะสรางวฒันธรรมองคการเพือ่ใหมัน่ใจวาผูเรยีนและผูมสีวนได

สวนเสียไดรับประสบการณที่ดีและสงผลตอความผูกพัน ระบบการจัดการผลการ

ดำเนินการของผูปฏิบัติงาน  และระบบการพัฒนาผูนำและผูปฏิบัติงานเกื้อหนุนตอ

วัฒนธรรมนี้อยางไร

  (2) สถาบันมีวิธีการอยางไรในการสรางและจัดการกับความสัมพันธที่มีตอผู เรียนและ

ผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อ

   l ใหไดผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียใหม

   l สนองความตองการและทำใหดีกวาความคาดหวังในแตละชวงเวลาที่มีการสาน

 สัมพันธกับสถาบัน และเพิ่มความผูกพันกับสถาบัน

  (3) สถาบนัมวีธิกีารอยางไรทีจ่ะทำใหวธิกีารสรางวฒันธรรมการมุงเนนผูเรยีนและผูมสีวนได

สวนเสีย และการสรางความสัมพันธของทั้งสองกลุมทันตอความตองการและทิศทาง

ของสถาบัน

หมายเหตุ :

หมายเหตุ 1 :  “ความผกูพนัของลกูคา” หมายถงึ การลงทนุของผูเรยีนและผูมสีวนไดสวนเสยีในหลกัสตูร

บริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอื่นๆ ลักษณะความผูกพันรวมถึงการ

คงอยูและความจงรักภักดีของผูเรียน  ความเต็มใจของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย

ที่เจาะจงเลือกและยังคงศึกษาอยูที่สถาบัน  รวมถึงความเต็มใจที่จะอุทิศตนสนับสนุนและ

แนะนำผูอื่นใหรูจักสถาบันและหลักสูตรรวมทั้งบริการตางๆ อยางแข็งขัน

หมายเหตุ 2 :  “คุณลักษณะของหลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอื่นๆ”   

[ขอ 3.1ก.(1)] เกีย่วของกบัลกัษณะทีส่ำคญัทัง้หมดของหลกัสตูร บรกิารทีส่งเสรมิการเรยีนรู 

และบริการการศึกษาอื่นๆ ที่มีใหกับผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดชวงระยะเวลาที่

ทัง้สองกลุมมกีารสานสมัพนัธกบัสถาบนั ซึง่นบัตัง้แตเมือ่ผูเรยีนตดัสนิใจเขาเรยีนในสถาบนั

จนกระทั่งออกจากสถาบัน จุดเนนควรอยูที่องคประกอบที่มีผลตอความนิยม ความภักดี 

ความตองการทั่วไปและที่เฉพาะเจาะจง ตลอดจนขอกำหนดดานอื่นๆ ของผูเรียนและผูมี

สวนไดสวนเสีย องคประกอบดังกลาวอาจรวมถึง จุดเนนของหลักสูตร การจัดหางานให

ผูเรียนหลังจากที่สำเร็จตามเปาหมายของการศึกษา หรือวัตถุประสงคของการฝกอบรม 

องคประกอบของผู ปฏิบัติงาน กิจกรรมนอกหลักสูตร หรือคาเลาเรียนและคาใชจาย

ที่เกี่ยวของ 
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and factors such as student and stakeholder data privacy and security. Your results on 
performance relative to key educational program, offering, and service features identified 
as student requirements should be reported in Item 7.1, and those concerning students’ 
and stakeholders’ perceptions and actions (outcomes) should be reported in Item 7.2.

N3.  The goal of student and stakeholder support (3.1a[2]) is to make your organization easy to 
receive educational programs, offerings, and services from and responsive to your students’ 
and stakeholders’ expectations. 

N4.  Student and stakeholder relationship building (3.1b[2]) might include the development of 
partnerships or alliances with stakeholders. 

For additional description of this Item, see page 136.

3.2  Voice of the Customer:How do you obtain and use information fromyour 
students and stakeholders? (45 pts.)
  Describe HOW your organization listens to your students and STAKEHOLDERS 
and acquires satisfaction and dissatisfaction information. Describe also HOW student and 
STAKEHOLDER information is used to improve your market success.

Within your response, include answers to the following questions:
a.  Student and STAKEHOLDER Listening

  (1)  HOW do you listen to students and STAKEHOLDERS to obtain actionable 
information and to obtain feedback on your EDUCATIONAL PROGRAMS,
OFFERINGS, AND SERVICES, and your student and STAKEHOLDER support? 
How do your listening methods vary for different students, STAKEHOLDER
groups, or market SEGMENTS? How do your listening methods vary across 
the stages of their relationships with you? HOW do you follow up with s
tudents and STAKEHOLDERS on the quality of EDUCATIONAL PROGRAMS,
OFFERINGS, AND SERVICES; student and STAKEHOLDER support; and
transactions to receive immediate and actionable feedback?
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 หลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรู  และบริการการศึกษาอื่นๆ ที่สำคัญ อาจตอง

คำนึงถึงวิธีการในการติดตอระหวางกัน รวมถึงปจจัยตางๆ เชน การรักษาความลับและ

ความปลอดภัยเกี่ยวกับขอมูลเฉพาะของผู เรียนและผู มีสวนไดสวนเสีย ควรรายงาน

ผลลพัธของผลการดำเนนิการทีเ่กีย่วกบัคณุลกัษณะของหลกัสตูร บรกิารทีส่งเสรมิการเรยีนรู 

และบริการการศึกษาอื่นๆ ซึ่งระบุไววาเปนความตองการของผูเรียนควรรายงานไวในหัวขอ 

7.1 สวนประเด็นตางๆที่เกี่ยวของกับมุมมองและพฤติกรรม (ผลสัมฤทธิ์) ของผูเรียนและ

ผูมีสวนไดสวนเสียควรรายงานไวในหัวขอ 7.2

หมายเหตุ 3 :   เปาหมายของการสนับสนุนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย [ขอ 3.1ก (2)] เพื่อใหหลักสูตร 

บริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอื่นๆของสถาบันงายตอการเขาถึง และ

ตอบสนองตอความคาดหวังของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย

หมายเหตุ 4:    การสรางความสัมพันธกับผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย [ขอ 3.1ข (2)]  อาจจะรวมถึงการ

พัฒนาความเปนคูความรวมมือหรือการเปนพันธมิตรกับผูมีสวนไดสวนเสีย

ดูคำอธิบายเพิ่มเติมของหัวขอนี้ ในหนา  137

 3.2  เสียงของลูกคา : วิธีการรวบรวม และใชสารสนเทศจากผู เรียนและผู มีสวนได

  สวนเสีย   (45 คะแนน)

  ใหอธิบายถึงวิธีการที่สถาบันรับฟงผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งวิธีการประเมิน

ความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย  และใชสารสนเทศดังกลาวเพื่อ

ปรับปรุงความสำเร็จในวงการศึกษา 

 โดยตอบคำถามตอไปนี้

 ก. การรับฟงผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 

  (1) สถาบันมีวิธีการอยางไรในการรับฟงผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อใหไดมาซึ่ง

ขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับหลักสูตรบริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษา

อื่นๆ  และการสนับสนุนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย วิธีการรับฟงดังกลาวมีความ

แตกตางกันอยางไรระหวางกลุมผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย และสวนตลาด รวมถึง

วิธีการที่แตกตางออกไปในแตละชวงเวลาของการสานสัมพันธกับสถาบัน สถาบันมี

วิธีการอยางไรในการติดตามคุณภาพของหลักสูตร  บริการที่สงเสริมการเรียนรู  และ

บริการการศึกษาอื่นๆ   รวมถึงคุณภาพของการสนับสนุนผูเรียนและผูมีสวนได

สวนเสีย และวิธีการในการติดตอระหวางกันเพื่อใหไดขอมูลปอนกลับที่ทันทวงทีและ

สามารถนำไปปฏิบัติได 
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  (2)  HOW do you listen to former students and STAKEHOLDERS, potential students 
and STAKEHOLDERS, and students and STAKEHOLDERS of competitors
to obtain actionable information and to obtain feedback on your PROGRAMS 
EDUCATIONAL, OFFERINGS, AND SERVICES; STAKEHOLDER support; and 
transactions, as appropriate?

  (3)  HOW do you manage student and STAKEHOLDER complaints? HOW does 
your student and STAKEHOLDER complaint management PROCESS ensure 
that complaints are resolved promptly and EFFECTIVELY? HOW does your 
complaint management PROCESS enable you to recover your students’ and 
STAKEHOLDERS’ conf idence, and enhance thei r  sat is fact ion and 
ENGAGEMENT? HOW does your complaint management system enable 
aggregation and of complaints for use in improvement throughout your organization 
and by your ANALYSIS PARTNERS, as appropriate?

 b.  Determination of Student and STAKEHOLDER Satisfaction and ENGAGEMENT
  (1)  HOW do you determine student and STAKEHOLDER satisfaction and 

ENGAGEMENT? How do these determination methods differ among student 
and STAKEHOLDER groups and market SEGMENTS, as appropriate? HOW do
your measurements capture actionable information for use in exceeding
your students’ and expectations and securing their STAKEHOLDERS’ 
ENGAGEMENT? HOW do your determination methods enable aggregation 
and ANALYSIS of data for use in improvement throughout your organization 
and by your PARTNERS, as appropriate?

  (2)  HOW do you obtain and use information on your students’ and STAKEHOLDERS’ 
satisfaction relative to their satisfaction with your competitors? HOW do you obtain 
and use information on your students’ and STAKEHOLDERS’ satisfaction
relative to the satisfaction levels of students and STAKEHOLDERS of
other organizations delivering similar educational services or to industry
BENCHMARKS, as appropriate?

  (3)  HOW do you determine student and STAKEHOLDER dissatisfaction? HOW do your 
measurements capture actionable information for use in meeting your students’ and 
STAKEHOLDERS’ requirements and exceeding their expectations in the future? 
HOW do your determination methods enable aggregation and of data for use in 
improvement throughout your organization and by your ANALYSIS PARTNERS, 
as appropriate?
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  (2) สถาบันมีวิธีการอยางไรในการรับฟงผูเรียน และผูมีสวนไดสวนเสียในอดีต อนาคต

และของคูแขง เพื่อใหไดสารสนเทศที่นำไปปฏิบัติไดและเปนขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับ

หลักสูตร  บริการที่สงเสริมการเรียนรู  และบริการการศึกษาอื่นๆ  การสนับสนุน

ผูมีสวนไดสวนเสีย และวิธีการติดตอระหวางกัน  (*)  

  (3) สถาบันมีวิธีการอยางไรในการจัดการกับขอรองเรียนที่ไดรับจากผูเรียนและผูมีสวนได

สวนเสีย  สถาบันมีวิธีการอยางไรที่ทำใหมั่นใจไดวาจะแกไขขอรองเรียนนั้นอยางมี

ประสิทธิผล และทันทวงที และทำใหความเชื่อมั่นของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย

กลับคืนมา  รวมทั้งสรางเสริมความพึงพอใจและความผูกพัน  ระบบการบริหาร

ขอรองเรียนของสถาบันชวยทำใหเกิดการรวบรวมและวิเคราะหขอรองเรียน   เพื่อนำผล

ไปใชปรับปรุงทั่วทั้งสถาบัน และโดยคูความรวมมือที่เปนทางการ  (*)

 ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย

  (1) สถาบันมีวิธีการอยางไรในการประเมินความพึงพอใจและความผูกพัน ของผูเรียนและ  

ผูมสีวนไดสวนเสยี วธิกีารเหลานีม้คีวามแตกตางกนัอยางไรสำหรบัผูเรยีนแตละประเภท 

และผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม  (*)   สถาบันมีวิธีการอยางไรที่ทำใหมั่นใจไดวา 

การวดัผลดงักลาวใหสารสนเทศทีส่ามารถนำไปใชได เพือ่ตอบสนองใหเกนิความคาดหวงั

ของผูเรยีนและผูมสีวนไดสวนเสยี  เพือ่สรางความผกูพนั กระบวนการประเมนิดงักลาว

ของสถาบันสงเสริมใหเกิดการประมวล  และวิเคราะหขอรองเรียน  เพื่อนำผลไปใช

ปรับปรุงทั่วทั้งสถาบัน และโดยคูความรวมมือที่เปนทางการ  (*)

  (2) สถาบันมีวิธีการอยางไรในการรวบรวมและใชสารสนเทศเกี่ยวกับความพึงพอใจของ

ผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย  โดยเปรียบเทียบกับคูแขง และระดับของสถาบัน

การศึกษาอื่นๆ  ซึ่งใหบริการในลักษณะที่คลายคลึงกัน  หรือเปรียบเทียบกับเกณฑ

เปรียบเทียบในอุตสาหกรรม  (*)

  (3) สถาบันมีวิธีการอยางไรในการประเมินความไมพึงพอใจของผูเรียนและผูมีสวนได

สวนเสีย สถาบันมีวิธีการอยางไรที่ทำใหมั่นใจไดวา การวัดผลดังกลาวใหสารสนเทศ

ที่สามารถนำไปใชได  เพื่อตอบสนองความตองการและทำใหดีกวาความคาดหวัง

ในอนาคต ของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย วิธีการประเมินดังกลาวของสถาบันสงเสริม

ใหเกิดการประมวลและวิเคราะหขอรองเรียน  เพื่อนำผลไปใชปรับปรุงทั่วทั้งสถาบัน 

และโดยคูความรวมมือที่เปนทางการ (*)   
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 c.  ANALYSIS and Use of Student and STAKEHOLDER Data
  (1)  HOW do you use information on students, STAKEHOLDERS, and the market, and 

on PROGRAMS,OFFERINGS,AND SERVICES to identify current and anticipate 
future student and STAKEHOLDER groups and market HOW SEGMENTS? do 
you consider students and STAKEHOLDERS of competitors and other potential 
students and STAKEHOLDERS, and markets in this segmentation? HOW do you 
determine which students, groups, and market STAKEHOLDER SEGMENTS to 
pursue for current and future PROGRAMS,OFFERINGS,AND SERVICES?

  (2)  HOW do you use information on students, STAKEHOLDERS, and the market, 
and on PROGRAMS, OFFERINGS, AND SERVICES to identify and anticipate 
KEY student and STAKEHOLDER requirements (including PROGRAM, OFFERING, 
AND SERVICE features) and changing expectations and their relative 
importance to students’ and STAKEHOLDERS’ enrollment, purchasing, or 
relationship decisions?  HOW do you identify and anticipate how these 
requirements and changing expectations will differ across students, STAKEHOLDER 
groups, and market SEGMENTS, and across all stages of their relationships with 
you?

  (3)  HOW do you use information on students, STAKEHOLDERS, and the market, and 
on PROGRAMS, OFFERINGS, AND SERVICES, to improve marketing, build a more 
student- and STAKEHOLDER-focused culture, and identify opportunities for 
INNOVATION?

  (4)  HOW do you keep your APPROACHES for student and STAKEHOLDER 
listening; determination of student and STAKEHOLDER satisfaction, dissatisfaction, 
and ENGAGEMENT; and use of student and STAKEHOLDER data current with 
your organization’s needs and directions?

Notes:

N1.  The “voice of the customer” refers to your process for capturing student- and stakeholder-
related information. Voice-of-the-customer processes are intended to be proactive and 
continuously innovative to capture stated, unstated, and anticipated student and stakeholder 
requirements, expectations, and desires. The goal is to achieve customer engagement. 
Listening to the voice of the customer might include gathering and integrating various 
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 ค. การวิเคราะหและใชขอมูลของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย

  (1) สถาบันมีวิธีการอยางไรในการใชสารสนเทศของผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสียและตลาด 

รวมถึงหลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอื่นๆ เพื่อ

กำหนดกลุมและสวนของผู เรียน ผูมีสวนไดสวนเสียและสวนตลาดทั้งในปจจุบัน

และอนาคต สถาบันไดคำนึงถึงผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียของสถาบันคูแขงหรือ

ที่จะมีมาในอนาคตในการจำแนกนี้อยางไร  สถาบันกำหนดอยางไรวากลุมนักศึกษา 

ผูมีสวนไดสวนเสีย และสวนตลาดสวนใด ที่จะชักจูงใหมาศึกษาในหลักสูตรบริการ

ที่สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอื่นๆ ทั้งในปจจุบันและในอนาคต

  (2) สถาบันมีวิธีการอยางไรในการใชสารสนเทศของผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสียและตลาด 

รวมถงึหลกัสตูร บรกิารทีส่งเสรมิการเรยีนรู และบรกิารการศกึษาอืน่ๆ เพือ่กำหนด

และคาดการณดานความตองการหลักของผูเรียน และผูมีสวนไดสวนเสีย (ซึ่งรวมถึง

ลกัษณะของหลกัสตูร บรกิารทีส่งเสรมิการเรยีนรู และบรกิารการศกึษาอืน่ๆ) รวมถงึ

ความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไป  และความสำคัญในการทำใหผูเรียนและผูมีสวนได

สวนเสียตัดสินใจเลือกเขาเรียน  เลือกซื้อ  หรือสรางความสัมพันธกับสถาบัน

   สถาบันกำหนดและคาดการณอยางไรถึงความตองการและความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลง

ไปจะมีความแตกตางกันในระหวางกลุมผูเรียน   ผูมีสวนไดสวนเสียและสวนตลาด 

รวมถึงตลอดชวงระยะเวลาในการสานสัมพันธกับสถาบัน 

  (3) สถาบันใชสารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย  และเกี่ยวกับหลักสูตร 

บริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอื่นๆ  เพื่อปรับปรุงดานการตลาด 

เสริมสรางวัฒนธรรมที่มุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย และกำหนดโอกาสในการ

สรางนวัตกรรม

  (4) สถาบนัมวีธิกีารอยางไรในการทำใหแนวทางการเรยีนรูจากผูเรยีนและผูมสีวนไดสวนเสยี

การประเมินความพึงพอใจ ไมพึงพอใจ ความผูกพัน รวมถึงการใชขอมูลที่เกี่ยวของ

กับกลุมดังกลาวทันตอความตองการและทิศทางของสถาบันอยูเสมอ

 

หมายเหตุ :

หมายเหตุ 1:  คำวา “เสียงของลูกคา” หมายถึง กระบวนการรวบรวมสารสนเทศที่เกี่ยวของกับผูเรียน

และผูมีสวนไดสวนเสีย กระบวนการเหลานี้ควรจะเปนเชิงรุกและมีนวัตกรรมอยางตอเนื่อง

เพื่อใหไดความตองการ ความคาดหวัง และความปรารถนา (ทั้งที่ระบุอยางชัดเจน ไมไดระบุ

และทีค่าดการณไว)  ของผูเรยีนและผูมสีวนไดสวนเสยี โดยมเีปาหมายเพือ่ใหไดความผกูพนั
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types of student and stakeholder data, such as survey data, focus group findings, and 
complaint data that affect students’ and stakeholders’ enrollment and engagement 
decisions. 

N2.  Student and stakeholder listening information could include data about specific educational 
program and service features, customer engagement data, students’ and stakeholders’ 
future actions (e.g., transfers or positive referrals), and complaint data. “Actionable 
information” refers to specific aspects of your programs, offerings, and services and 
interactions that affect students’ and stakeholders’ future relationships with your 
organization.

N3.  Determining student and stakeholder satisfaction and dissatisfaction (3.2b) might include 
the use of any or all of the following: surveys, formal and informal feedback, dropout 
rates, absenteeism rates, student conflict data, and complaints. Information might be 
gathered on the Web, through personal contact or a third party, or by mail. Determin-
ing student and stakeholder dissatisfaction should be seen as more than reviewing low 
student and stakeholder satisfaction scores. Dissatisfaction should be independently 
determined to identify root causes of dissatisfaction and enable a systematic remedy to 
avoid future dissatisfaction.

N4.  Other organizations providing similar educational services (3.2b[2]) might include 
organizations that are not competitors but provide similar services in other geographic 
areas or to different populations. 

For additional description of this Item, see pages 136-140.
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ของลูกคา การรับฟง “เสียงของลูกคา” รวมถึงการรวบรวมและบูรณาการ ขอมูลชนิด

ตางๆ ของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ขอมูลจากการสำรวจ ขอมูลจากการสนทนา

กลุม ขอมูลความพึงพอใจและขอรองเรียนที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจสานความผูกพัน

ของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียกับสถาบัน

หมายเหตุ 2: สารสนเทศจากการรับฟงผู เรียนและผู มีสวนไดสวนเสีย  อาจรวมถึงขอมูลเกี่ยวกับ

คุณลักษณะของหลักสูตรและการบริการที่จำเพาะ  ขอมูลความผูกพันของลูกคา  พฤติกรรม

ในอนาคตของผูเรียน และผูมีสวนไดสวนเสีย  (เชน การยายเขาเรียน หรือการกลาวถึง

ในทางที่ดี)  และขอมูลการรองเรียน 

 “สารสนเทศที่นำไปปฏิบัติได” หมายถึง เรื่องจำเพาะที่เกี่ยวของกับหลักสูตร บริการ

ที่สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอื่นๆ  และปฏิสัมพันธตางๆ ซึ่งมีผลตอการสราง

ความสัมพันธในอนาคตของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียตอสถาบัน

หมายเหตุ 3:  การประเมนิความพงึพอใจและความไมพงึพอใจของผูเรยีนและผูมสีวนไดสวนเสยี (ขอ 3.2ข) 

อาจรวมถึงการใชวิธีการบางอยางหรือทุกวิธีดังตอไปนี้  คือ การสำรวจ ขอมูลปอนกลับ

ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ อัตราการลาออกกลางคัน การขาดเรียน ขอมูลเกี่ยวกับ

ความขัดแยงของผูเรียน ตลอดจนขอรองเรียน สถาบันอาจรวบรวมสารสนเทศเหลานี้ได

จากเว็บ จากการติดตอโดยตรง จากกลุมบุคคลที่สาม หรือทางไปรษณีย การประเมิน

ความไมพึงพอใจของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย ควรพิจารณามากกวาเพียงแคเปน

การดคูะแนนความพงึพอใจทีไ่ดนอย และควรถกูประเมนิแยกตางหากเพือ่วเิคราะหถงึสาเหตุ

รากเหงาของความไมพึงพอใจและสนับสนุนการแกไขอยางเปนระบบเพื่อหลีกเลี่ยงความ

ไมพึงพอใจในอนาคต

หมายเหตุ 4:  สถาบันอื่นๆ ที่จัดบริการการศึกษาที่คลายคลึงกัน [ขอ 3.2ข (2)] อาจรวมถึงสถาบันที่

ไมใชคูแขงโดยตรงแตใหบริการในเขตพื้นที่อื่นสำหรับกลุมประชากรที่แตกตางกัน 

ดูคำอธิบายเพิ่มเติมของหัวขอนี้ ในหนา  137 - 141
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 4 Measurement, Analysis, and Knowledge Management (90 pts.)

 The Measurement, and Knowledge Management Category examines HOW your 
organization selects, gathers, analyzes, manages, and improves its data, information, and 
KNOWLEDGE ASSETS and HOW it manages its information technology.
 The Category also examines HOW your organization reviews and uses reviews to 
improve its PERFORMANCE.

 4.1  Measurement, Analysis, and Improvement of Organizational Performance: 
How do you measure, analyze, and then improve organizational performance? (45 pts.)
  Describe HOW your organization measures, analyzes, reviews, and improves student 
and operational PERFORMANCE through the use of data and information at all levels and in all parts 
of your organization.

Within your response, include answers to the following questions:
a.  PERFORMANCE Measurement

  (1) HOW do you select, collect, align, and integrate data and information for 
tracking daily operations and for tracking overall organizational PERFORMANCE, 
including progress relative to STRATEGIC OBJECTIVES and ACTION PLANS? 
What are your KEY organizational PERFORMANCE MEASURES, including 
KEY short-term and longer-term budgetary and financial MEASURES? How 
frequently are these MEASURES determined? HOW do you use these data 
and information to support organizational decision making and INNOVATION?

  (2)  HOW do you select and ensure the EFFECTIVE use of KEY comparative data 
and information to support operational and strategic decision making and 
INNOVATION?

  (3)  HOW do you keep your PERFORMANCE measurement system current 
with educational service needs and directions? HOW do you ensure that your 
PERFORMANCE measurement system is sensitive to rapid or unexpected 
organizational or external changes?
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 หมวด 4.   การวัดผล การวิเคราะห  และการจัดการความรู (90   คะแนน)
                  

 ในหมวดการวัดผล  การวิเคราะห  และการจัดการความรูนี้  เปนการตรวจประเมินวาสถาบัน
เลือก รวบรวม วิเคราะห จัดการ และปรับปรุงขอมูล สารสนเทศ และสินทรัพยเชิงความรูอยางไร มีการ

บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอยางไร  และมีการทบทวนและใชผลการทบทวนในการปรับปรุง

ผลการดำเนินการอยางไร

 4.1 การวัด วิเคราะห และปรับปรุงผลการดำเนินการขององคการ : องคการมีวิธีการ

  อยางไรในการวัด  วิเคราะห   และนำมาปรับปรุงผลการดำเนินการขององคการ

  (45 คะแนน)

  ใหอธิบายถึงวิธีการที่สถาบันใชในการวัด วิเคราะห ทบทวน ตลอดจนปรับปรุงผลการ

เรียนรูของผูเรียนและผลการดำเนินการของสถาบัน  โดยการใชขอมูลและสารสนเทศในทุกระดับและ

ทุกสวนงานของสถาบัน 

โดยตอบคำถามตอไปนี้

  ก. การวัดผลการดำเนินการ

   (1) สถาบันมีวิธีการอยางไรในการเลือก รวบรวม ปรับใหสอดคลอง และบูรณาการ

 ขอมลูและสารสนเทศ เพือ่ตดิตามผลการปฏบิตังิานประจำวนั และผลการดำเนนิการ

 โดยรวมของสถาบัน ซึ่งรวมถึงการติดตามความกาวหนาของการดำเนินการ

 เทียบกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ สถาบันมีตัววัดผลการ

 ดำเนินการที่สำคัญอะไรบาง  รวมทั้งตัววัดดานงบประมาณและการเงินที่สำคัญ

 ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ตวัวดัเหลานีไ้ดรบัการพจิารณาบอยเพยีงใด  สถาบนัมวีธิกีาร

 อยางไรในการใชขอมูลและสารสนเทศเหลานี้ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและสราง

 นวัตกรรม

   (2) สถาบันมีวิธีการเลือกและทำใหมั่นใจไดอยางไรวาไดใชขอมูลและสารสนเทศเชิง

 เปรียบเทียบที่สำคัญ  เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการและระดับ

 กลยุทธ และเพื่อนวัตกรรมอยางมีประสิทธิผล

   (3) สถาบันมีวิธีการอยางไรในการทำใหระบบการวัดผลการดำเนินการทันตอความ

 ตองการและทิศทางของบริการทางการศึกษาอยูเสมอ สถาบันทำใหมั่นใจไดอยางไร

 วาระบบการวัดผลการดำเนินการดังกลาว ไวตอการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ

 ภายนอกสถาบันที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและไมคาดคิด
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b.  PERFORMANCE ANALYSIS and Review

  HOW do you review organizational PERFORMANCE and capabilities? What 
ANALYSIS do you perform to support these reviews and to ensure that conclusions
are valid? HOW do you use these reviews to assess organizational success,
PERFORMANCE relative to competitors and comparable organizations, and 
progress relative to STRATEGIC OBJECTIVES and ACTION PLANS? HOW do 
you use these reviews to assess your organization’s ability to respond rapidly 
to changing organizational needs and challenges in your operating environment? 

c.  PERFORMANCE Improvement

  HOW do you translate organizational PERFORMANCE review findings into priorities 
for continuous and breakthrough improvement and into opportunities for INNOVATION? 
HOW are these priorities and opportunities DEPLOYED to FACULTY, STAFF, 
other work groups, and functional-level operations throughout your organization
to enable EFFECTIVE support for their decision making? When appropriate, 
HOW are the priorities and opportunities DEPLOYED to your feeder and/or 
receiving schools and to your suppliers, PARTNERS, and COLLABORATORS 
to ensure organizational ALIGNMENT?

Notes:

N1.  Performance measurement (4.1a) is used in factbased decision making for setting and 
aligning organizational directions and resource use at the classroom, departmental, key 
process, school/college, and organizational levels.

N2.  Comparative data and information (4.1a[2]) are obtained by benchmarking and by seek-
ing competitive comparisons. “Benchmarking” refers to identifying processes and results 
that represent best practices and performance for similar activities, inside or outside the 
academic community. Competitive comparisons relate your organization’s performance to 
that of comparable organizations and/or student populations and competing organizations.
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  ข. การวิเคราะห และทบทวนผลการดำเนินการ

        สถาบัน มี วิธีการ อยางไร ใน การ ทบทวน ผล การ ดำเนินการ และ ขีด ความ สามารถ ของ

สถาบัน สถาบัน ทำการ วิเคราะห ใน เรื่อง อะไร บาง เพื่อ นำมาใช สนับสนุน การ ทบทวน และ 

เพือ่ ทำให มัน่ใจ วา ผลสรปุ นัน้ ใชได  สถาบนั ใช ผล การ ทบทวน นี ้อยางไร ใน การ ตรวจ ประเมนิ 

ผลสำเรจ็ ของ สถาบนั  ผล การ ดำเนนิการ เมือ่ เทยีบกบั คูแขง และ สถาบนั ที ่ม ีลกัษณะ คลาย 

กัน และ ความ กาวหนา เทียบกับ วัตถุ ประสงค เชิง กลยุทธ และ แผน ปฏิบัติ การ รวมทั้ง ใช

ใน การ ตรวจ ประเมิน ความ สามารถ ของ สถาบัน ที่จะ ตอบสนอง อยาง รวดเร็ว ตอ ความ

เปลี่ยนแปลง ในดาน ความ ตองการ และ ความ ทาทาย ของ สถาบัน  ใน สภาพแวดลอม ที่

สถาบัน ดำเนินงาน อยู

  ค. การปรับปรุงผลการดำเนินการ

   สถาบัน มี วิธีการ อยางไร ใน การ แปลง ผล การ ทบทวน ผล การ ดำเนินการ ไป จัด ลำดับ

ความ สำคัญ ของ เรื่อง ที่ ตอง นำไป ปรับปรุง อยาง ตอเนื่อง และ อยาง กาว กระโดด รวมทั้ง

ไป เปน โอกาส ใน การ สราง นวัตกรรม สถาบัน มี วิธีการ อยางไร ใน การ ถายทอด เรื่อง ที่ จัด 

ลำดับ ความ สำคัญ ไว และ โอกาส ใน การ สราง นวัตกรรม ไปสู คณาจารย บุคลากร  และ 

กลุม งาน อื่นๆ ทั่ว ทั้ง สถาบัน เพื่อ สนับสนุน บุคลากร เหลานั้น อยาง มี ประสิทธิผล ให

สามารถ ตัดสินใจ ได สถาบัน มี วิธีการ อยางไร ใน การ ถายทอด เรื่อง ที่ จัด ลำดับ ความ

สำคัญ และ โอกาส ดังกลาว ไปยัง สถาบัน ที่ สง ผูเรียน มา ศึกษา และ รับ ผูเรียน ไป ศึกษาตอ 

รวมถึง ผู สงมอบ  และ คูความ รวมมือ ทั้งที่ เปนทางการ และ ไม เปนทางการ  เพื่อให

มั่นใจ วา มี การ นำไป ปฏิบัติ อยาง สอดคลอง ไป ใน แนวทาง เดียวกัน กับ สถาบัน (*) 

หมายเหตุ :

หมายเหตุ 1 : การวัดผลการดำเนินการ  (ขอ 4.1ก.)  เพื่อนำมาใชในการตัดสินใจบนพื้นฐานของขอมูล

จริงในการกำหนดและปรับทิศทางของสถาบัน และการจัดสรรทรัพยากร ในระดับหองเรียน 

ภาควิชา กระบวนการหลัก คณะวิชา และระดับสถาบัน

หมายเหตุ 2 : ขอมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ [ขอ 4.1ก.(2)] ไดจากการเปรียบเทียบกับสถาบันอื่น 

ดวยกระบวนการเทียบเคียง และการคนหาขอมูลการเปรียบเทียบในเชิงแขงขัน คำวา 

“กระบวนการเทียบเคียง” หมายถึง การเฟนหากระบวนการและผลลัพธซึ่งแสดงถึง

แนวปฏิบัติและผลการดำเนินการที่เปนเลิศในกิจกรรมที่คลายคลึงกัน  ทั้งภายในและ

ภายนอกชุมชนวิชาการ ขอมูลการเปรียบเทียบในเชิงแขงขัน เปนการเปรียบเทียบผลการ

ดำเนินการระหวางสถาบันกับองคการอื่นๆ ที่เทียบเคียงกันได และ/หรือประชากรผูเรียน 

ตลอดจนสถาบันคูแขง
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N3.  Organizational performance reviews (4.1b) should be informed by organizational 
performance measurement, performance measures reported throughout your Criteria Item 
responses, and performance measures reviewed by senior leaders (1.1b[2]), and they 
should be guided by the strategic objectives and action plans described in Items 2.1 and 
2.2. The reviews also might be informed by internal or external Baldrige assessments.

N4.  Analysis (4.1b) includes examining performance trends; organizational, academic 
community, and technology projections; and comparisons, cause-effect relationships, and 
correlations. Analysis should support your performance reviews, help determine root 
causes,and help set priorities for resource use. Accordingly,analysis draws on all types of 
data: student, student group, school program, stakeholder, financial and market, operational, 
budgetary, and competitive/comparative.

N5.  The results of organizational performance analysis and review should contribute to your 
organizational strategic planning in Category 2. 

N6.  Your organizational performance results should be reported in Items 7.1–7.6.

For additional description of this Item, see pages 140-146.

 4.2 Management of Information, Knowledge, and Information Technology: How 
do you manage your information, organizational knowledge, and information technology? 
(45 pts.)
 Describe HOW your organization ensures the quality and availability of needed data, 
information, software, and hardware for your WORKFORCE, students and STAKEHOLDERS, 
suppliers, PARTNERS, and COLLABORATORS.
 Describe HOW your organization builds and manages its KNOWLEDGE ASSETS.

Within your response, include answers to the following questions:
 a.  Data, Information, and Knowledge Management
  (1)  HOW do you ensure the following properties of your organizational data, infor-
   mation, and knowledge?
    •  accuracy
   •  integrity and reliability
   •  timeliness
   •  security and confidentiality
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หมายเหตุ 3 : การทบทวนผลการดำเนนิการระดบัองคการ (ขอ 4.1ข.) ควรมาจากการวดัผลการดำเนนิการ

ระดับองคการ ตัววัดผลการดำเนินการที่รายงานไวในการตอบหัวขอตางๆ ในเกณฑ และ

ตัววัดผลการดำเนินการที่ทบทวนโดยผูนำระดับสูง [ขอ 1.1ข.(2)] โดยอิงตามวัตถุประสงค

เชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการ  ตามที่ระบุไวในหัวขอที่ 2.1  และ 2.2  รวมทั้งอาจมาจาก

ผลการตรวจประเมินภายในหรือภายนอก

หมายเหตุ 4 : การวิเคราะห (ขอ 4.1ข.) ประกอบดวยการตรวจสอบแนวโนมของผลการดำเนินการ 

การคาดการณระดับองคการ ชุมชนวิชาการ และเทคโนโลยี ตลอดจนการเปรียบเทียบ 

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางเหตุและผล และการหาความสัมพันธระหวางกัน เพื่อ

สนับสนุนการทบทวนผลการดำเนินการ ชวยใหทราบตนเหตุของปญหา และชวยจัดลำดับ

ความสำคัญของการใชทรัพยากร ดวยเหตุนี้ การวิเคราะหจึงใชขอมูลทุกประเภท อาทิเชน 

ผูเรยีน กลุมผูเรยีน หลกัสตูร ผูมสีวนไดสวนเสยี การเงนิและตลาด ขอมลูดานการปฏบิตังิาน 

งบประมาณ และขอมูลเชิงแขงขัน/เปรียบเทียบ

หมายเหตุ 5 : ผลลัพธของการวิเคราะหผลการดำเนินการระดับองคการ ควรจะมีสวนชวยในการวางแผน

กลยุทธระดับองคการในหมวด 2

หมายเหตุ 6 : ควรรายงานผลการดำเนินการของสถาบันในหัวขอ 7.1  ถึง  7.6

ดูคำอธิบายเพิ่มเติมของหัวขอนี้ ในหนา  141 - 147

 4.2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและและการจัดการความรู : สถาบัน

  มวีธิกีารอยางไรในการจดัการสารสนเทศ ความรูของสถาบนั และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  (45  คะแนน)

  ใหอธิบายถึงวิธีการที่สถาบันดำเนินงานเพื่อใหมั่นใจไดวา ขอมูลสารสนเทศ ซอฟตแวรและ

ฮารดแวรทีจ่ำเปนสำหรบัผูปฏบิตังิาน ผูเรยีน ผูมสีวนไดสวนเสยี ตลอดจนผูสงมอบและคูความรวมมอืทัง้ที่

เปนทางการและไมเปนทางการ มีคุณภาพและพรอมใชงาน ใหอธิบายถึงวิธีการที่สถาบันสรางและจัดการ

สินทรัพยเชิงความรูของสถาบัน

โดยตอบคำถามตอไปนี้

  ก. การจัดการขอมูล สารสนเทศ และการจัดการความรู

   (1) สถาบันมีวิธีการอยางไรในการทำใหมั่นใจวาขอมูลสารสนเทศ และองคความรูของ

 สถาบันมีคุณสมบัติดังนี้ :

    l  ความแมนยำ

    l  ความถูกตองและเชื่อถือได

    l  ความทันกาล

    l  การรักษาความปลอดภัยและความลับ
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  (2)  HOW do you make needed data and information available? HOW do you 
   make them accessible to your WORKFORCE, students, STAKEHOLDERS, 
   suppliers, PARTNERS, and COLLABORATORS, as appropriate?

  (3)  HOW do you manage organizational knowledge to accomplish
   •  the collection and transfer of WORKFORCE knowledge;
   •  the transfer of relevant knowledge from and to students, STAKEHOLDERS, 
    suppliers, PARTNERS and COLLABORATORS;
   •  the rapid identification, sharing, and implementation of best practices; and, 
   •  the assembly and transfer of relevant knowledge for use in your strategic 
    planning 

 b.  Management of Information Resources and Technology PROCESS.
  (1)  HOW do you ensure that hardware and software are reliable, secure, and 
   user-friendly?
  (2)  In the event of an emergency, HOW do you ensure the continued availability of 
   hardware and software systems and the continued availability of data and 
   information?
  (3) HOW do you keep your data and information availability mechanisms, including 
   your software and hardware systems, current with educational service needs and 
   directions and with technological changes in your operating environment?

Notes:

N1.  Data and information availability (4.2a[2]) is of growing importance as the Internet and school 
Web sites are used increasingly for student-school and stakeholder-school interactions 
and as intranets become more important as a major source of organization-wide communi-
cations.

N2.  Data and information access (4.2a[2]) might be via electronic or other means.

For additional description of this Item, see pages 148 - 150.
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   (2) สถาบนัดำเนนิการอยางไร เพือ่ใหขอมลูและสารสนเทศทีต่องการมคีวามพรอมใชงาน 

 และทำอยางไรเพื่อใหผูปฏิบัติงาน ผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนผูสงมอบ 

 และคูความรวมมือทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ (*) สามารถเขาถึงขอมูล

 ดังกลาวได 

   (3) สถาบันมีวิธีการอยางไรในการจัดการความรูของสถาบัน เพื่อใหบรรลุผลของ

    l การรวบรวมและถายทอดความรูของผูปฏิบัติงาน

    l การถายทอดความรูทีเ่ปนประโยชน  ระหวางสถาบนักบัผูเรยีน ผูมสีวนไดสวนเสยี 

  ผูสงมอบและคูความรวมมือทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ

    l ความรวดเร็วในการคนหา ระบุ แบงปนและนำ วิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ 

  ไปดำเนินการ 

    l การรวบรวมความรูและถายทอดความรูที่เปนประโยชน ไปใชในกระบวนการ

  วางแผนเชิงกลยุทธ

 ข. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  (1) สถาบันดำเนินการอยางไรเพื่อใหมั่นใจไดวาฮารดแวรและซอฟตแวรมีความเชื่อถือได 

ปลอดภัยและงายตอการใชงาน

  (2) ในกรณีฉุกเฉิน สถาบันมีวิธีการอยางไรในการทำใหมั่นใจวาขอมูลและสารสนเทศ 

รวมทั้งระบบฮารดแวรและซอฟตแวรมีความพรอมใชงานอยางตอเนื่อง

  (3) สถาบันมีวิธีการอยางไรในการรักษากลไกที่ทำใหขอมูลและสารสนเทศมีความพรอมใน

การใชงาน รวมทั้งระบบฮารดแวรและซอฟตแวร ทันกับความตองการและทิศทางของ

บริการทางการศึกษา และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในสภาพแวดลอมที่สถาบัน

ดำเนินงานอยู

หมายเหตุ :

หมายเหตุ 1 : ความพรอมใชงานของขอมูลและสารสนเทศ (ขอ 4.2ก.[2]) มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเนื่อง

จากการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับสถาบันการศึกษา และผูมีสวนไดสวนเสียกับสถาบัน

การศึกษา ผานเครือขายอินเตอรเน็ต หรือเว็บไซตของสถาบันไดรับความนิยมเพิ่มขึ้น 

ในขณะเดียวกัน อินทราเน็ตไดกลายเปนเครื่องมือที่สำคัญของการสื่อสารระดับองคการ

หมายเหตุ 2 : การเขาถึงขอมูลและสารสนเทศ  [ขอ 4.2ก.(2)]  อาจทำไดโดยผานทางสื่ออิเลคโทรนิคส 

และวิธีการอื่นๆ

ดูคำอธิบายเพิ่มเติมของหัวขอนี้ ในหนา  149 - 151



The 2009–2010 Education Criteria for Performance Excellence66

 5 Workforce Focus (85 pts.)

 The WORKFORCE Focus Category examines HOW your organization engages, 
manages, and develops your WORKFORCE to utilize its full potential in ALIGNMENT with your 
organization’s overall MISSION, strategy, and ACTION PLANS. The Category examines your 
ability to assess WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY needs and to build a WORKFORCE 
environment conducive to HIGH PERFORMANCE.

5.1  Workforce Engagement: How do you engage your workforce to achieve 
organizational and personal success? (45 pts.)
  Describe HOW your organization engages, compensates, and rewards your 
WORKFORCE to achieve HIGH PERFORMANCE . Describe HOW members of your WORKFORCE, 
including leaders, are developed to achieve HIGH PERFORMANCE. Describe HOW you assess 
WORKFORCE ENGAGEMENT and use the results to achieve higher PERFORMANCE.

Within your response, include answers to the following questions:
a.  WORKFORCE Enrichment

  (1)  HOW do you determine the KEY factors that affect WORKFORCE  ENGAGEMENT? 
HOW do you determine the KEY factors that affect WORKFORCE satisfaction? 
HOW are these factors determined for different groups and segments? 

  (2)  HOW do you foster an organizational culture that is characterized by open 
communication, HIGH-PERFORMANCE WORK, and an engaged WORKFORCE? 
HOW do you ensure that your organizational culture benefits from the diverse 
ideas, cultures, and thinking of your WORKFORCE?

  (3)  HOW does your WORKFORCE PERFORMANCE management system support 
HIGH-PERFORMANCE WORK and WORKFORCE ENGAGEMENT? HOW does 
your WORKFORCE PERFORMANCE management system consider WORK-
FORCE compensation, reward, recognition, and incentive practices? HOW does 
your WORKFORCE PERFORMANCE management system reinforce a focus on 
students, STAKEHOLDERS, and the organization, as well as achievement of your 
ACTION PLANS?
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หมวด 5.  การมุงเนนผูปฏิบัติงาน  (Workforce Focus)  (90 คะแนน)
    

             หมวดการมุงเนนผูปฏิบัติงาน เปนการตรวจประเมินวาสถาบันมีวิธีการอยางไรในการผูกใจ จัดการ 

และพัฒนาผูปฏิบัติงานเพื่อนำศักยภาพของพวกเขามาใชอยางเต็มที่ โดยสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน

กับพันธกิจ กลยุทธ และแผนปฏิบัติการโดยรวมของสถาบัน หมวดนี้ใหพิจารณาความสามารถของสถาบัน

ในการประเมินความตองการดานขีดความสามารถ และอัตรากำลัง และในการสรางสภาพแวดลอม

การทำงานเพื่อนำไปสูผลการดำเนินการที่ดี

 5.1 การผกูใจผูปฏบิตังิาน (Workforce Engagement)  :  องคการมวีธิกีารอยางไรในการผกูใจ

  ผูปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุความสำเร็จในระดับองคการและระดับบุคคล (45 คะแนน) 

  ใหอธิบายวาสถาบัน ผูกใจ จายคาตอบแทนและใหรางวัลผูปฏิบัติงานอยางไร เพื่อใหได

ผลการดำเนินการที่ดี อธิบายวาไดมีการพัฒนาสมาชิกของกลุมผูปฏิบัติงาน รวมถึงกลุมผูนำอยางไร

เพื่อใหเกิดผลการดำเนินการที่ดี   อธิบายวาสถาบันมีวิธีการอยางไรในการประเมินความผูกพันของ

ผูปฏิบัติงาน และใชผลการประเมินนั้นมาทำใหผลการดำเนินการดียิ่งขึ้น  

ใหสถาบันตอบคำถามดังตอไปนี้

 ก.  การสรางคุณคาของผูปฏิบัติงาน 

  (1) สถาบันมีวิธีการอยางไรในการกำหนดปจจัยที่สำคัญที่สงผลตอ ความผูกพันของ

ผูปฏิบัติงาน  และมีวิธีการอยางไรในการกำหนดปจจัยที่สำคัญที่สงผลตอความพึงพอใจ

ของผูปฏิบัติงาน  วิธีการกำหนดปจจัยเหลานี้แตกตางกันอยางไร ตามกลุมและประเภท

ของผูปฏิบัติงาน 

  (2) สถาบันมีวิธีการอยางไรในการเสริมสรางวัฒนธรรมองคการที่มีลักษณะเปดใหมีการ

สื่อสาร มีผลการดำเนินการที่ดี และผูปฏิบัติงานมีความผูกพันตอสถาบัน สถาบัน

ทำใหมั่นใจไดอยางไรวาวัฒนธรรมองคการไดใชประโยชนจากความหลากหลายของ

ความคิด  วัฒนธรรม  และวิธีคิดของผูปฏิบัติงาน 

  (3) ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานสนับสนุนใหมีผลการดำเนินการที่ดีและผูกใจ

ผู ปฏิบัติงานไดอยางไร  ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานไดพิจารณาถึงการ

บริหารคาตอบแทน การยกยองชมเชย การใหรางวัล และการใหสิ่งจูงใจตอผูปฏิบัติงาน

อยางไร  ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของสถาบันสงเสริมใหเกิด  การมุงเนน

ผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย และสถาบัน รวมถึงการบรรลุแผนปฏิบัติการของสถาบัน

อยางไร
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 b.  WORKFORCE and Leader Development
  (1)  HOW does your LEARNING and development system address the following factors 

for your WORKFORCE and your leaders? 
   • your organization’s CORE COMPETENCIES, STRATEGIC CHALLENGES, 
    and accomplishment of its ACTION PLANS, both short-term and long-term
   •  organizational PERFORMANCE improvement and 
   •  ethics and ethical business practices INNOVATION
   •  the breadth of development opportunities, including education, training, 
    coaching, mentoring, and work-related experiences, as appropriate

  (2)  HOW does your LEARNING and development system address the following 
   factors for your WORKFORCE? 
   • their LEARNING and development needs, including those that are self-identified 
    and those identified by supervisors and managers  
   •  the transfer of knowledge from departing or retiring workers 
   •  the reinforcement of new knowledge and skills on the job

  (3)  HOW do you evaluate the EFFECTIVENESS and efficiency of your LEARNING 
   and development systems?

  (4)  HOW do you manage EFFECTIVE career progression for your entire WORKFORCE? 
   HOW do you accomplish EFFECTIVE succession planning for supervisor, administrator, 
   and other leadership positions? HOW do you ensure that FACULTY AND STAFF are 
   appropriately certified or license

c.  Assessment of WORKFORCE ENGAGEMENT 

  (1)  HOW do you assess WORKFORCE ENGAGEMENT? What formal and informal 
assessment methods and MEASURES do you use to determine WORKFORCE 
ENGAGEMENT and WORKFORCE satisfaction? How do these methods and 
MEASURES differ across WORKFORCE groups and SEGMENTS? HOW do 
you use other INDICATORS, such as WORKFORCE retention, absenteeism, 
grievances, safety, and PRODUCTIVITY to assess and improve WORKFORCE 
ENGAGEMENT?

  (2)  HOW do you relate your WORKFORCE ENGAGEMENT assessment findings 
to KEY organizational reported in Category 7 to identify opportunities for improvement in both 
RESULTS and organizational WORKFORCE ENGAGEMENT RESULTS
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 ข. การพัฒนาผูปฏิบัติงานและผูนำ 

  (1) ระบบการเรียนรูและการพัฒนาของสถาบันไดพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวกับผูปฏิบัติงาน

และผูนำของสถาบันเหลานี้อยางไรบาง

   l สมรรถนะหลกั ความทาทายเชงิกลยทุธ  และการบรรลผุลสำเรจ็ของแผนปฏบิตักิาร

 ทั้งระยะสั้นและระยะยาวของสถาบัน

   l การปรับปรุงผลการดำเนินการและสรางนวัตกรรมของสถาบัน 

   l จริยธรรมและการดำเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม

   l ความครอบคลุมของโอกาสในการพัฒนา ซึ่งรวมถึง การศึกษา การฝกอบรม 

 การสอนงาน การเปนพี่เลี้ยง และประสบการณที่ไดจากการทำงาน  (*)

  (2) ระบบการเรียนรู และการพัฒนาของสถาบัน  ไดพิจารณาถึงเรื่องที่เกี่ยวของกับ 

ผูปฏิบัติงานตอไปนี้อยางไร

   l  ความตองการดานการเรียนรูและการพัฒนา ทั้งเรื่องที่เปนความตองการของตนเอง  

 และเรื่องที่กำหนดโดยพี่เลี้ยงและหัวหนางาน

   l การถายทอดความรูจากผูปฏิบัติงานที่จะลาออกหรือเกษียณอายุ

   l การสงเสริมการนำความรูและทักษะใหมมาใชในการทำงาน

  (3) สถาบันมีวิธีการอยางไรในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ

การเรียนรูและการพัฒนาของสถาบัน

  (4) สถาบนัมวีธิกีารอยางไรในการจดัการความกาวหนาในอาชพีการงานสำหรบัผูปฏบิตังิาน

ทั่วทั้งสถาบันอยางม ีประสิทธิผล สถาบันมีวิธีการเพื่อใหบรรลุการวางแผนการสืบทอด

ที่มีประสิทธิภาพสำหรับตำแหนง  หัวหนางาน  ผูบริหารงาน  และตำแหนงผูนำอื่นๆ 

อยางไร สถาบันมั่นใจไดอยางไรวาคณาจารยและบุคลากรไดรับการรับรองคุณวุฒิ

และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่เหมาะสม 

 ค. การประเมินความผูกพันของผูปฏิบัติงาน

  (1)  สถาบันวิธีการประเมินความผูกพันของผูปฏิบัติงานอยางไร  มีวิธีการทั้งที่เปนทางการ

และไมเปนทางการและตวัวดัอะไรบาง ทีใ่ชในการประเมนิความผกูพนัและความพงึพอใจ

ของผูปฏิบัติงาน วิธีการและตัววัดเหลานี้มีความแตกตางกันอยางไร สำหรับใชใน

แตละกลุมและสวนของผูปฏิบัติงาน มีการใชตัวบงชี้อื่นๆ เชน การคงอยู การขาดงาน 

การรองทุกข ความปลอดภัยและผลิตภาพของผูปฏิบัติงานเพื่อตรวจประเมินและปรับ

ปรุงความผูกพันของผูปฏิบัติงานอยางไร

  (2) สถาบันมีการนำผลการประเมินความผูกพันของผูปฏิบัติงานมาเชื่อมโยงกับผลลัพธ

ในหมวดที่ 7 อยางไร   เพื่อระบุโอกาสในการปรับปรุงทั้งดานการผูกใจผูปฏิบัติงาน

และผลลัพธของสถาบัน
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Notes:

N1.  “Workforce” refers to the people actively involved in accomplishing the work of your 
organization. It includes your organization’s permanent, temporary, and part-time 
personnel, as well as any contract employees supervised by your organization. It 
includes team leaders, supervisors, faculty leaders, and administrators at all levels. 
People supervised by a contractor should be addressed in Category 6 as part of your 
larger work systems. For those education organizations that also rely on volunteers, 
“workforce” includes these volunteers, as appropriate.

N2.  “Workforce engagement” refers to the extent of workforce commitment, both emotional 
and intellectual, to accomplishing the work, mission, and vision of the organization.

N3.  The characteristics of “high-performance work” environments (5.1a[2] and 5.1a[3]) in 
which people do their utmost for the benefit of their students and stakeholders and for 
the success of the organization are key to understanding an engaged workforce. These 
characteristics are described in detail in the definition of “high-performance work” on 
page 122-124.

N4.  Compensation, recognition, and related reward and incentive practices (5.1a[3]) include 
promotions and bonuses that might be based on performance, skills acquired, and other 
factors. In some education systems, compensation is set by law, regulation, or bargaining 
unit agreement. Since recognition can include monetary and nonmonetary, formal and 
informal, and individual and group mechanisms, reward and recognition systems do 
permit flexibility. Recognition systems for volunteers who contribute to the work of your 
organization should be included, as appropriate. 

N5.  Your organization may have unique considerations relative to workforce development, 
learning, and career progression. If this is the case, your response to 5.1b should include 
how you address these considerations.

N6.  Identifying improvement opportunities (5.1c[2]) might draw on your workforce-focused 
results presented in Item 7.4 and might involve addressing workforce-related problems 
based o  their impact on your organizational results reported in response to other Category 
7 Items.

For additional description of this Item, see pages 150-154.
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หมายเหตุ :

หมายเหตุ 1 : “ผูปฏิบัติงาน”  หมายถึง  บุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรงที่ทำใหสถาบันประสบ

ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน  ไดแก  ผูปฏิบัติงานประจำ  ลูกจางชั่วคราว  ผูปฏิบัติงานที่

ทำงานไมเต็มเวลา ลูกจางตามสัญญาจาง  หัวหนาทีมงาน หัวหนางาน  หัวหนาภาควิชา  

คณบดี  และผูบริหารงานทุกระดับ  สวนผูปฏิบัติงานที่ควบคุมโดยคูสัญญาควรอธิบายใน

หมวด 6  โดยใหเปนสวนหนึ่งของระบบงานในภาพใหญ  สำหรับสถาบันการศึกษาที่ตอง

ใชอาสาสมัคร คำวา  ผูปฏิบัติงานตองรวมถึงอาสาสมัครเหลานี้ดวย  (*)

หมายเหตุ 2 :  “ความผูกพันของผูปฏิบัติงาน” หมายถึง ระดับของความมุงมั่นของผูปฏิบัติงาน ทั้งใน

ดานจิตใจและสติปญญาเพื่อใหงานสำเร็จ  บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศนของสถาบัน 

หมายเหตุ 3 :   ลักษณะของสภาพแวดลอมที่ทำใหเกิด “ผลการดำเนินการที่ดี”  [ขอ 5.1ก.(2)  และ 5.1 

ก.(3)]  โดยที่คนปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 

และตอความสำเร็จของสถาบัน เปนกุญแจสำคัญสูความเขาใจผูปฏิบัติงานมีความผูกพัน

ตอสถาบัน คุณลักษณะเหลานี้ ไดอธิบายไวโดยละเอียดในคำจำกัดความของการทำงานที่

ใหผลการดำเนินการที่ดี  ในหนา  223 -  225

หมายเหตุ 4 :  ระบบคาตอบแทน  การยกยองชมเชยการใหรางวัลและสิ่งจูงใจ  [ขอ 5.1ก.(3)]  หมายรวมถึง 

การเลื่อนตำแหนงและโบนัส ที่อิงกับผลการดำเนินการ ทักษะที่เพิ่มขึ้นและปจจัยอื่นๆ 

ในสถาบันการศึกษาบางแหง ระบบคาตอบแทน อาจถูกกำหนดโดยกฎหมาย ขอบังคับ 

หรือขอตกลงกับกลุมที่ทำหนาที่ตอรองใหผูปฏิบัติงาน  ระบบการใหรางวัลและการยกยอง

ชมเชยเองก็อาจยืดหยุนไดเชนกัน เนื่องจากการยกยองชมเชย อาจเปนตัวเงินและไมเปน

ตัวเงิน เปนทางการและไมเปนทางการ เปนรายบุคคลและเปนทีมงาน ระบบการยกยอง

ชมเชยสำหรับอาสาสมัครที่มีสวนรวมในความสำเร็จของงานของสถาบันควรจะนำมา

พิจารณาดวย  (*)

หมายเหตุ 5 :  สถาบนัอาจมกีรณเีฉพาะทีต่องนำมาพจิารณาในเรือ่งการพฒันา การเรยีนรูและความกาวหนา

ในสายอาชพีของผูปฏบิตังิาน  การตอบหวัขอ 5.1ข. ควรอธบิายถงึวธิกีารทีส่ถาบนัดำเนนิการ

ในกรณีดังกลาวดวย

หมายเหตุ 6:  การระบุถึงโอกาสในการปรับปรุง [ขอ 5.1ค.(2)]  อาจวิเคราะหจากผลลัพธดานการมุงเนน

ผูปฏิบัติงานตามที่  รายงานในหัวขอ 7.4  และอาจรวมไปถึงผลลัพธที่รายงานไวในหัวขอ

อื่นๆ ของหมวด 7  ซึ่งไดรับผลกระทบจากปญหาที่เกี่ยวของกับผูปฏิบัติงาน

ดูคำอธิบายเพิ่มเติมของหัวขอนี้ ในหนา  151 - 155
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 5.2  Workforce Environment: How do you build an effective and supportive 
workforce environment? (40 pts.)

  Describe HOW your organization manages WORKFORCE CAPABILITY and 
CAPACITY to accomplish the work of the organization. Describe  HOW  your organization 
maintains a safe, secure, and supportive work climate.

Within your response, include answers to the following questions:
 a.  WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY
  (1)  HOW do you assess your WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY needs, 

including skills, competencies, and staffing LEVELS? 

  (2)  HOW do you recruit, hire, place, and retain new members of your WORKFORCE? HOW 
do you ensure your WORKFORCE represents the diverse ideas, cultures, and thinking of 
your hiring and student and STAKEHOLDER community?

  (3)  HOW do you manage and organize your WORKFORCE to accomplish the work 
of your organization, capitalize on the organization’s CORE COMPETENCIES, 
reinforce a focus on students and STAKEHOLDERS and on the organization, 
exceed PERFORMANCE expectations, address your STRATEGIC CHALLENGES 
and ACTION PLANS, and achieve the agility to address changing organizational 
needs?

  (4)  HOW do you prepare your WORKFORCE for changing CAPABILITY and 
CAPACITY needs? HOW do you manage your WORKFORCE, its needs, and your needs to 
ensure continuity, to prevent WORKFORCE reductions, and to minimize the impact 
of WORKFORCE reductions, if they do become necessary?

b.  WORKFORCE Climate

  (1)  HOW do you address workplace environmental factors to ensure and improve 
WORKFORCE health, safety, and security? What are your PERFORMANCE 
MEASURES and improvement GOALS for each of these needs? What are any 
significant differences in these factors and WORKFORCE PERFORMANCE 
MEASURES or targets for different workplace environments?
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 5.2 สภาพแวดลอมในการทำงาน (Workforce Environment) : องคการมีวิธีการอยางไร

  ในการสรางสภาพแวดลอมในการทำงานที่มีประสิทธิผลและสนับสนุนผูปฏิบัติงาน   

  (40 คะแนน)

  ใหอธิบายวาสถาบันมีวิธีการอยางไรในการบริหารขีดความสามารถ และอัตรากำลังเพื่อให

งานบรรลุผลสำเร็จ ใหอธิบายวาสถาบันดำเนินการอยางไร เพื่อรักษาบรรยากาศในการทำงานใหปลอดภัย 

มั่นคง และเกื้อหนุนตอการทำงาน

โดยตอบคำถามตอไปนี้

  ก. ขีดความสามารถและอัตรากำลัง 

   (1) สถาบันมีวิธีการอยางไรในการประเมินความตองการ ดานขีดความสามารถและ

 อัตรากำลัง  รวมทั้งทักษะ สมรรถนะ และกำลังคนที่มีอยู  

   (2) สถาบันมีวิธีอยางไร ในการสรรหา วาจาง บรรจุ และรักษาผูปฏิบัติงานใหมไว 

 สถาบันมั่นใจไดอยางไรวาผู ปฏิบัติงานเปนตัวแทนที่สะทอนใหเห็นถึงความ

 หลากหลายทางความคิด วัฒนธรรม และวิธีคิดของชุมชนผูเรียนและผูมีสวนได

 สวนเสีย รวมทั้งชุมชนแรงงานที่สถาบันจาง 

   (3) สถาบันมีวิธีการอยางไรในการบริหารและจัดโครงสรางของผูปฏิบัติงานเพื่อ

    l ทำใหงานของสถาบันประสบความสำเร็จ 

    l ใชประโยชนจากสมรรถนะหลักของสถาบันอยางเต็มที่

    l สงเสริมสนับสนุนการมุงเนนผูเรียน  ผูมีสวนไดสวนเสีย และสถาบัน

    l ใหมีผลการดำเนินการที่เหนือกวาความคาดหมาย 

    l ตอบสนองตอความทาทายเชงิกลยทุธและแผนปฏบิตักิาร ใหเกดิความคลองตวั

  ที่จะตอบสนองตอความตองการที่เปลี่ยนแปลงไป

   (4) สถาบันมีวิธีการอยางไรในการเตรียมผูปฏิบัติงานใหพรอมรับตอความตองการดาน

 ขีดความสามารถและอัตรากำลังที่กำลังเปลี่ยนไป สถาบันมีวิธีการอยางไรในการ

 บริหารบุคคล  บริหารความตองการทั้งของผูปฏิบัติงานและของสถาบัน  เพื่อให

 มั่นใจวาสามารถดำเนินการไดอยางตอเนื่อง ปองกันการลดจำนวนของผูปฏิบัติงาน

 และเพื่อลดผลกระทบหากเกิดกรณีดังกลาว

  ข. บรรยากาศการทำงาน 

   (1) สถาบันดำเนินการอยางไรเกี่ยวกับปจจัยตางๆ ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน  

 เพื่อการปรับปรุงและทำใหมั่นใจวาสถานที่ทำงานมีสุขอนามัย ความปลอดภัย และมี

 การปองกันภัย ตัววัดและเปาประสงคในการปรับปรุงของแตละปจจัยดังกลาวมี

 อะไรบาง
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  (2)  HOW do you support your WORKFORCE via policies, services, and benefits? 
HOW are these tailored to the needs of a diverse WORKFORCE and different 
WORKFORCE groups and SEGMENTS

Notes:

N1.  “Workforce capability” (5.2a) refers to your organization’s ability to accomplish its work 
processes through the knowledge, skills, abilities, and competencies of its people. Capability
may include the ability to build and sustain relationships with your students and stake-
holders; to innovate and transition to new technologies; to develop new educational programs, 
offerings, services, and work processes; and to meet changing organizational, market, and 
regulatory demands. 

 “Workforce capacity” (5.2a) refers to your organization’s ability to ensure sufficient staffing 
levels to accomplish its work processes and successfully deliver your programs, offerings, 
and services to your students and stakeholders, including the ability to meet varying demand 
levels.

N2.  Workforce capability and capacity should consider not only current needs but also future 
requirements based on your strategic objectives and action plans reported in Category 2. 

N3.  Preparing your workforce for changing capability and capacity needs (5.2a[4]) might 
include ensuring subject-matter expertise and an understanding of the cognitive, 
social-emotional, and ethical development of students. It also might address training in and 
experience with teaching strategies, facilitation skills, and learning assessment, as well 
as how to use learning research theory and how to report information and data on 
student progress. It also might include frequent communication, considerations of workforce 
employment and employability, career counseling, and outplacement and other services.

For additional description of this Item, see pages 154-156.
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    ในสภาพแวดลอมการทำงานที่แตกตางกันนั้น ปจจัยดังกลาวรวมทั้ง  ตัววัดและ

 เปาประสงคมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญหรือไม อยางไร

   (2) สถาบันสนับสนุนผูปฏิบัติงาน  โดยกำหนดนโยบาย การบริการ และสิทธิประโยชน

 อยางไร  สิง่ดงักลาวไดมกีารออกแบบใหเหมาะสมตามความตองการของผูปฏบิตังิาน 

 ทีห่ลากหลาย  และเหมาะสมกบัความแตกตางของกลุมและประเภทของผูปฏบิตังิาน

 อยางไร

หมายเหตุ :

หมายเหตุ 1 : “ขีดความสามารถ”  (ขอ 5.2ก.) หมายถึง ความสามารถของสถาบันในการบรรลุผล

สำเร็จของกระบวนการทำงาน  โดยการใชความรู ทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะของ

บุคลากร ขีดความสามารถ อาจรวมถึง ความสามารถในการสรางและรักษาความสัมพันธ

กับผูเรียน และผูมีสวนไดสวนเสีย การสรางนวัตกรรมและการปรับเปลี่ยนสูเทคโนโลยีใหม 

การพัฒนาหลักสูตร  บริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศึกษาอื่นๆ  และ

กระบวนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อใหตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงความตองการของ

สถาบัน ตลาด และขอบังคับตามกฎหมาย 

 “อัตรากำลัง”  (ขอ 5.2ก.) หมายถึง ความสามารถของสถาบัน ที่จะ ทำให มั่นใจ วา 

มีจำนวน ผูปฏิบัติ งาน ที่ พอเพียง ใน การ ปฏิบัติ งาน ให ลุลวง และ ประสบ ความ สำเร็จ ใน การ จัด 

หลกัสตูร  บรกิาร ที ่สงเสรมิ การ เรยีนรู และ บรกิาร ทางการ ศกึษา อืน่ๆ ให แก ผูเรยีน และ ผูมสีวน 

ได สวน เสีย  รวมทั้ง ความ สามารถ ใน การ ตอบสนอง ตาม ความ ตองการ ที่ แตกตาง

หมายเหตุ 2 : ขีดความสามารถและอัตรากำลังควรคำนึงถึงความจำเปนทั้งในปจจุบันและในอนาคต 

ตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการที่รายงานไวในหมวด 2

หมายเหตุ 3 : การ เตรียม ความ พรอม ของ ผูปฏิบัติ งาน เพื่อ รองรับ การ เปลี่ยนแปลง ความ ตองการ ดาน ขีด

ความ สามารถ และ อัตรา กำลัง  [ขอ 5.2ก.(4)]  อาจ รวมถึง การ สราง ความ เชี่ยวชาญ เฉพาะ

สาขา และ ความ เขาใจ ใน พัฒนาการ ดาน การ รับรู อารมณ  สังคม และ จริยธรรม ของ ผูเรียน  

อาจ มุงเนน การ ฝกอบรม และ ประสบการณ ใน เรื่อง กลยุทธ ใน การ สอน  ทักษะ ใน การ กระตุน

ให เกิด การ เรียนรู  และ การ ประเมินผล  ตลอด จนถึง การ ใช ทฤษฎี การ วิจัย การ เรียนรู 

การ รายงานผล และ ขอ มูลความ กาวหนา ของ ผูเรียน   การ เตรียม ความ พรอม ดังกลาว อาจ

รวมถึง การ สื่อสาร อยาง สม่ำเสมอ การ พิจารณา ถึง การ จางงาน และ โอกาส ใน การ ได งานทำ 

ของ ผูปฏิบัติ งาน  การ ใหคำปรึกษา ดาน อาชีพ  และ การ ชวย จัดหา แหลง จางงาน อื่น ตลอดจน 

การ บริการ ดาน อื่นๆ

ดูคำอธิบายเพิ่มเติมของหัวขอนี้ ในหนา  155 - 157
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 6 Process Management (85 pts.)

 The PROCESS Management Category examines HOW your organization designs its 
WORK SYSTEMS and HOW it designs, manages, and improves its KEY PROCESSES for 
implementing those WORK SYSTEMS to deliver student and STAKE HOLDER VALUE and 
achieve organizational success and SUSTAINABILITY. Also examined is your readiness for 
emergencies.

 6.1  Work Systems: How do you design your work systems? (35 pts.)
  Describe HOW your organization designs its WORK SYSTEMS and determines its 
KEY PROCESSES to deliver student and STAKEHOLDER VALUE, maximize student LEARNING 
and success, prepare for potential emergencies, and achieve organizational success and SUSTAIN-
ABILITY.

Within your response, include answers to the following questions:
a.  WORK SYSTEMS Design

  (1)  HOW do you design and innovate your overall WORK SYSTEMS? HOW do you 
decide which PROCESSES within your overall WORK SYSTEMS will be internal 
to your organization (your KEY WORK PROCESSES) and which will use external 
resources?

  (2)  HOW do your WORK SYSTEMS and KEY WORK PROCESSES relate to and 
capitalize on your CORE COMPETENCIES?

b.  KEY WORK PROCESSES

  (1)  What are your organization’s KEY WORK PROCESSES? HOW do these 
PROCESSES contribute to delivering student and STAKEHOLDER VALUE, 
student LEARNING and success, financial return, organizational success, and 
SUSTAINABILITY?

  (2)  HOW do you determine KEY WORK PROCESS requirements, incorporating 
input from students and STAKEHOLDERS, suppliers, PARTNERS, and 
COLLABORATORS, as appropriate? What are the KEY requirements for these 
PROCESSES? HOW do you anticipate and prepare for individual differences
in student LEARNING capabilities, rates, and styles? HOW is information on 
student SEGMENTS and individual students used in the design of your KEY 
WORK PROCESSES to engage all students in ACTIVE LEARNING?



เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ 2552 - 2553 77

 หมวด 6.  การจัดการกระบวนการ   (Process Management)  (85 คะแนน)

 ในหมวดการจัดการกระบวนการนี้ เปนการอธิบายวาสถาบันมีวิธีการออกแบบระบบงานอยางไร 
รวมทั้งมีวิธีการอยางไรในการออกแบบ  จัดการ  และปรับปรุงกระบวนการที่สำคัญ เพื่อนำระบบงาน

ดังกลาวไปสรางคุณคาใหผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย   ทำใหสถาบันประสบความสำเร็จและยั่งยืน

รวมทั้งอธิบายถึงการเตรียมความพรอมสำหรับภาวะฉุกเฉิน

 6.1 การออกแบบระบบงาน : องคการมีวิธีการออกแบบระบบงานอยางไร (35 คะแนน)  

  ใหอธิบายวิธีการในการกำหนดสมรรถนะหลักขององคการ การออกแบบระบบงาน และ

กระบวนการที่สำคัญเพื่อสรางคุณคาใหผูเรียน และผูมีสวนไดสวนเสีย ทำใหเกิดผลสูงสุดตอการเรียนรู

และความสำเร็จของผูเรียน  ทำใหสถาบันประสบความสำเร็จและยั่งยืน  รวมทั้งเตรียมความพรอมสำหรับ

ภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น

 ใหสถาบันตอบคำถามดังตอไปนี้

  ก. การออกแบบระบบงาน 

   (1) สถาบันมีวิธีการอยางไรในการออกแบบ  และสรางนวัตกรรมในระบบงานโดยรวม  

 รวมทั้งกำหนดวากระบวนการใดในระบบงานโดยรวม  เปนกระบวนการภายใน

 สถาบัน (กระบวนการทำงานหลักของสถาบัน) และกระบวนการใดจะใชทรัพยากร

 จากแหลงภายนอก  

   (2) ระบบงานและกระบวนการทำงานหลกัของสถาบนัมคีวามสมัพนัธและใชประโยชน

 จากสมรรถนะหลักของสถาบันอยางไร 

  ข. กระบวนการทำงานหลัก

   (1) กระบวนการทำงานหลักของสถาบันมีอะไรบาง กระบวนการดังกลาวมีผลอยางไรตอ

    l การสรางคุณคาใหผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 

    l การเรียนรูและความสำเร็จของผูเรียน

    l ผลตอบแทนดานการเงิน

    l ความสำเร็จและความยั่งยืนของสถาบัน

   (2) สถาบันมีวิธีการอยางไร ในการจัดทำขอกำหนดของกระบวนการทำงานหลัก โดย

 ใชขอมูลจากผูเรียน  ผูมีสวนไดสวนเสีย  ผูสงมอบ คูความรวมมือที่เปนทางการ

 และไมเปนทางการ (*) ขอกำหนดทีส่ำคญัของกระบวนการดงักลาวคอือะไร สถาบนั

 มีการคาดการณและเตรียมการอยางไร สำหรับผูเรียนแตละคน ซึ่งมีความแตกตาง

 ในดานขดีความสามารถ อตัราและวธิกีารเรยีนรู ในการออกแบบกระบวนการทำงาน

 หลักดังกลาวไดนำสารสนเทศของประเภทผูเรียนและของผูเรียนแตละคน มาใช

 อยางไรเพื่อใหผูเรียนทุกคนมุงมั่นตอการเรียนแบบใฝรู
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c.  Emergency Readiness

  HOW do you ensure WORK SYSTEM and workplace preparedness for disasters or 
  emergencies? HOW does your disaster and emergency preparedness system consider 
  prevention, management, continuity of operations, and recovery?

Notes: 

N1.  “Work systems” refers to how the work of your organization is accomplished. Work 
systems involve your workforce, your key suppliers and partners, your contractors, your 
collaborators, and other components needed to produce and deliver your programs, 
offerings, services, and support processes. Your work systems coordinate the internal 
work processes and the external resources necessary for you to succeed in your market.

N2.  Your key work processes (6.1b[1]) are your most important internal value creation processes 
and might include design and delivery of your programs, offerings, and services; student 
and stakeholder support; and support processes. Your key work processes are the 
processes that involve the majority of your organization’s workforce and produce student 
and stakeholder value.

N3.  Disasters and emergencies (6.1c) might be weather-related, utility-related, security-
related, or due to a local or national emergency, including potential pandemics. Emergency 
considerations related to information technology should be addressed in Item 4.2.

For additional description of this Item, see pages 158-162.

 6.2  Work Processes: How do you design, manage, and improve your key 
organizational work processes? (50 pts.)
  Describe HOW your organization designs, implements, manages, and improves 
its KEY WORK PROCESSES to deliver student and STAKEHOLDERVALUE and achieve 
organizational success and SUSTAINABILITY.
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 ค. ความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน 

  สถาบันมีวิธีการอยางไร  เพื่อใหมั่นใจวาระบบงานและสถานที่ทำงานมีการเตรียมพรอม

  ตอภยัพบิตัหิรอืภาวะฉกุเฉนิ ระบบการเตรยีมพรอมดงักลาวไดคำนงึถงึการปองกนั การจดัการ 

  ความตอเนื่องของการดำเนินการ และการฟนฟูสภาพอยางไร

หมายเหตุ :

หมายเหตุ 1 :  “ระบบงาน” หมายถึง วิธีการที่ทำใหงานของสถาบันประสบความสำเร็จ มีความเกี่ยวของ

กับผูปฏิบัติงาน  ผูสงมอบ  คูความรวมมือที่เปนทางการและไมเปนทางการของสถาบัน  

คูสัญญา  และองคประกอบอื่นที่มีความจำเปนตอการพัฒนาและจัดหลักสูตร  บริการที่

สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศึกษาอื่นๆ  ระบบงานของสถาบันทำใหเกิดการ

ประสานงานระหวางกระบวนการทั้งภายใน ภายนอก และทรัพยากรที่จำเปนในการทำให

สถาบันไดรับความสำเร็จในตลาด

หมายเหตุ 2 :  “กระบวนการทำงานหลักของสถาบัน” [ขอ 6.1ข.(1)] หมายถึง กระบวนการสรางคุณคา

ที่สำคัญที่สุดภายในองคการ  ซึ่งอาจหมายถึงกระบวนการออกแบบและจัดการศึกษาตาม

หลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรูบริการทางการศึกษาอื่นๆ การสนับสนุนผูเรียนและ

ผูมีสวนไดสวนเสีย  และกระบวนการสนับสนุน  กระบวนการทำงานหลักของสถาบันคือ

กระบวนการที่เกี่ยวของกับผูปฏิบัติงานสวนใหญของสถาบัน  และสรางคุณคาตอผูเรียน

และผูมีสวนไดสวนเสีย 

หมายเหตุ 3 :  ภยัพบิตัแิละภาวะฉกุเฉนิ (ขอ 6.1ค.) อาจเกดิจากสภาพอากาศ  สาธารณปูโภค การปองกนัภยั 

หรือภาวะฉุกเฉินทั้งในระดับทองถิ่นหรือในระดับชาติ  รวมถึงโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้น 

การเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉินที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรรายงานในหัวขอ 

4.2

ดูคำอธิบายเพิ่มเติมของหัวขอนี้ ในหนา  159 - 163

 6.2 กระบวนการทำงาน : องคการมีวิธีการอยางไรในการออกแบบ จัดการ  และปรับปรุง  

  กระบวนการทำงานหลักขององคการ  (50 คะแนน)      

  อธิบายวาสถาบันมีวิธีการอยางไรในการออกแบบ  นำไปปฏิบัติ  จัดการและปรับปรุง

กระบวนการทำงานหลัก เพื่อสรางคุณคาแกผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งทำใหสถาบันประสบ

ความสำเร็จและยั่งยืน  
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Within your response, include answers to the following questions:

a.  WORK PROCESS Design

  HOW do you design and innovate your WORK PROCESSES to meet all the KEY 
  requirements? HOW do you incorporate new technology, organizational knowledge, and the 
  potential need for agility into the design of these PROCESSES? HOW do you incorporate 
  CYCLETIME, PRODUCTIVITY, cost control, and other efficiency and EFFECTIVENESS 
  factors into the design of these PROCESSES?

b.  WORK PROCESS Management

  (1)  HOW do you implement and manage your WORK PROCESSES to ensure that 
they meet design requirements? HOW does your day-to-day operation of 
these PROCESSES ensure that they meet KEY PROCESS requirements? HOW 
is input from your WORKFORCE, students, STAKEHOLDERS, suppliers,
PARTNERS, and COLLABORATORS used in managing these PROCESSES,
as appropriate? What are your KEY PERFORMANCE MEASURES or 
INDICATORS and in-process MEASURES used for the control and improvement 
of your WORK PROCESSES? 

  (2)  HOW do you prevent variability in the implementation of your WORK 
PROCESSES that may lead to variat ions in student LEARNING or 
student success, as appropriate? HOW do you minimize overall costs 
associated with inspections, tests, and PROCESS or PERFORMANCE 
audits, as appropriate? HOW do you prevent errors and rework?

 c.  WORK PROCESS Improvement

  HOW do you improve your WORK PROCESSES to 
  • maximize student success; 
  • to improve EDUCATIONAL PROGRAMS, OFFERINGS, AND SERVICES; 
  • and to keep the PROCESSES current with educational needs and directions? How 
   do you incorporate a measurement plan that makes HOW EFFECTIVE use 
   of FORMATIVE and SUMMATIVE ASSESSMENT? HOW do you incorporate 
   the RESULTS of the organizational PERFORMANCE reviews discussed in 
   response to Item 4.1 into the SYSTEMATIC evaluation and improvement of your 
   WORK PROCESSES? HOW are PROCESS WORK improvements and lessons 
   learned shared with other organizational units and PROCESSES to drive 
   organizational LEARNING and INNOVATION?
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ใหสถาบันตอบคำถามดังตอไปนี้

  ก. การออกแบบกระบวนการทำงาน

   (1) สถาบันออกแบบและสรางนวัตกรรมในกระบวนการทำงานเพื่อใหตอบสนอง

 ขอกำหนดหลักอยางไร  สถาบันมีวิธีการอยางไรในการนำเทคโนโลยีใหมๆ ความรู

 ขององคการ  และความจำเปนทีต่องคลองตวั มาพจิารณาในการออกแบบกระบวนการ

 ตางๆ สถาบนันำเรือ่งรอบเวลา การเพิม่ผลผลติ การควบคมุตนทนุ ประสทิธผิลอืน่ๆ  

 และปจจัย ที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพ มาพิจารณาในการออกแบบกระบวนการตางๆ 

 อยางไร

  ข. การจัดการกระบวนการทำงาน 

    (1) สถาบันนำกระบวนการทำงานไปปฏิบัติและจัดการอยางไร  เพื่อใหมั่นใจวาเปนไป

 ตามขอกำหนดที่ใชในการออกแบบ  และมั่นใจไดอยางไรวาการปฏิบัติงานประจำวัน

 ของกระบวนการเหลานี้ เปนไปตามขอกำหนดที่สำคัญของกระบวนการสถาบัน

 มีวิธีการอยางไรในการนำขอมูลจากผูปฏิบัติงาน  ผูเรียน  ผูมีสวนไดสวนเสีย

 ผูสงมอบ คูความรวมมือที่เปนทางการและไมเปนทางการ มาใชในการจัดการ

 กระบวนการดงักลาว (*) ตวัวดัหรอืตวับงชีผ้ลการดำเนนิการทีส่ำคญัและตวัวดั

 ภายในกระบวนการ ที่นำมาใชในการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการทำงานของ

 สถาบันคืออะไร

   (2) สถาบันมีวิธีการอยางไรในการปองกันความแตกตางในการนำกระบวนการทำงาน

 ไปปฏิบัติ ที่อาจนำไปสูความแปรปรวนของการเรียนรูหรือความสำเร็จของผูเรียน  

 (*)  สถาบันมีวิธีการอยางไรในการลดตนทุนโดยรวมในการตรวจ  การทดสอบ  และ

 การตรวจสอบกระบวนการหรือผลการดำเนินการ (*) สถาบันมีวิธีอยางไร ในการ

 ปองกันไมใหเกิดความบกพรองหรือการทำงานซ้ำ

  ค. การปรับปรุงกระบวนการทำงาน

   สถาบันมีวิธีการอยางไร ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อ

   l ใหผูเรียนประสบความสำเร็จสูงสุด 

   l ปรับปรุงหลักสูตร  บริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศึกษาอื่นๆ

   l ทำใหกระบวนการเหลานี้ทันตอความจำเปนและทิศทางการจัดการศึกษาอยูเสมอ  

 สถาบันสรางแผนการประเมินผลอยางไรโดยนำการประเมินความกาวหนา

 และการประเมินผลรวมมาใชอยางมีประสิทธิผล สถาบนัมวีธิกีารอยางไร ทีจ่ะนำ

 ผลการทบทวนการดำเนนิการของสถาบนัตามทีร่ะบไุวในขอ 4.1  ไปใชประเมนิและ

 ปรับปรุงระบบงานอยางเปนระบบ  สถาบันมีการแลกเปลี่ยนการปรับปรุง

 กระบวนการทำงานและบทเรียนที่ไดกับหนวยงานและกระบวนการอื่นภายใน

 สถาบันอยางไร  เพื่อผลักดันใหเกิดการเรียนรูและสรางนวัตกรรมระดับสถาบัน
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Notes: 

N1.  In-process measures (6.2b[1]) are the data that you collect and analyze at key points 
in your work processes to determine how well a particular process is performing. 
Education organizations should note that in-process measures are fundamentally different from 
formative assessments. While formative assessments can yield student outcome data that 
may be predictive of end-of-process performance, they do not provide sufficient information 
to make operational decisions about improving the process itself. Such decisions require 
an understanding of the critical inputs—such as time, materials, or behaviors—and 
outputs—such as quality, quantity, or efficiency—needed to maintain operational control.

N2.  To improve process performance (6.2b) and reduce variability, your organization might 
implement approaches such as the Plan-Do-Study-Act methodology or other process 
improvement tools (e.g., ISO 9000:2000 standards, Six Sigma methodology, or a Lean 
Enterprise System). These approaches might be part of your performance improvement 
system described in response to P.2c in the Organizational Profile.

N3.  In addition to those processes associated with student learning, work processes that 
maximize student success might include those targeted at ensuring effective transitions 
between education levels (e.g., elementary to secondary, secondary to postsecondary, and 
two-year postsecondary to four-year postsecondary) and might include such mechanisms 
as multilevel teaming, articulation and transfer agreements, and concurrent enrollment. 
Such processes also could include those targeted at successful student progression within 
a program (e.g., efforts related to “promotion” at the elementary and secondary level or to 
“persistence” at the postsecondary level).

N4.  The results of improvements in student learning should be reported in Item 7.1. All other 
work process performance results should be reported in Item 7.5.

For additional description of this Item, see pages 162 - 166.
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หมายเหตุ :

หมายเหตุ 1 :  ตัววัดภายในกระบวนการ [ขอ 6.2ข.(1)]  หมายถึง ขอมูลที่สถาบันรวบรวมและวิเคราะห

ที่จุดสำคัญในกระบวนการทำงานเพื่อดูวามีการปฏิบัติตามกระบวนการเหลานั้นไดดีหรือไม 

สถาบนัการศกึษาควรทราบวาตวัวดัภายในกระบวนการมพีืน้ฐานทีแ่ตกตางจากการประเมนิ

ความกาวหนา  การประเมินความกาวหนาจะใหขอมูลผลลัพธของผูเรียนที่ทำใหสามารถ

คาดการณผลสัมฤทธิ์เมื่อจบการศึกษาได แตไมสามารถใหขอมูลที่เพียงพอตอการตัดสินใจ

เพื่อปรับปรุงกระบวนการในระดับปฏิบัติการ การตัดสินใจดังกลาวตองมีความเขาใจถึง

ปจจัยนำเขาที่วิกฤติ เชน เวลา อุปกรณเครื่องมือหรือพฤติกรรม และผลลัพธเชน คุณภาพ 

ปริมาณ หรือประสิทธิผล ซึ่งจำเปนตอการควบคุมการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ 2 :  ในการปรับปรุงผลลัพธของกระบวนการ (ขอ 6.2ข.) และลดความแปรปรวน สถาบัน

อาจนำแนวทางเหลานี้ไปใช เชน วิธี Plan-Do-Study-Act หรือเครื่องมือในการปรับปรุง

กระบวนการอื่นๆ (เชน มาตรฐาน ISO 9000:2000, Six Sigma, หรือ Lean Enterprise 

System เปนตน) วิธีการเหลานี้อาจเปนสวนหนึ่งของระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ

ของสถาบันตามที่ระบุไวใน  ขอ 2ค. ในโครงรางองคการ

หมายเหตุ 3:  นอกเหนือจากกระบวนการที่เกี่ยวของกับการเรียนรูของผูเรียน กระบวนการทำงานที่ทำให

ผูเรียนประสบความสำเร็จสูงสุด  อาจจะรวมถึงกระบวนการที่มุงเปาเพื่อใหเกิดการเปลี่ยน

ผานทีม่ปีระสทิธภิาพในระหวางระดบัการศกึษา (เชน จากระดบัมธัยมเขาสูระดบัอดุมศกึษา) 

ซึ่งอาจรวมกลไกตางๆ  เชน การสรางทีมงานหลายระดับ การเชื่อมโยงและสรางขอตกลง

เกี่ยวกับการยายสถาบันศึกษา และการรับนักศึกษาใหม โดยกระบวนการเหลานี้ควรจะ

ตั้งเปาเพื่อใหเกิดความกาวหนาของผูเรียนในหลักสูตร  

หมายเหตุ 4:  ผลลัพธดานการปรับปรุงการเรียนรูของผูเรียน  ควรรายงานในหัวขอ 7.1  สวนผลการ

ดำเนินการของกระบวนการทำงานอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมด ควรรายงานในหัวขอ 7.5 

ดูคำอธิบายเพิ่มเติมของหัวขอนี้ ในหนา 163 - 167
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 7 Results (450 pts.)

 The Category examines your organization’s PERFORMANCE and improvement in all 
KEY areas—student LEARNING outcomes; CUSTOMER-focused outcomes; budgetary, financial, 
and market outcomes; WORKFORCE-focused outcomes; PROCESS EFFECTIVENESS PERFOR-
MANCE LEVELS are examined relative to those of competitors and other organizations with similar 
programs and services.

7.1  Student Learning Outcomes: What are your student learning results? (100 pts.)
  Summarize your organization’s KEY student LEARNING RESULTS. SEGMENT 
your RESULTS by student and market SEGMENTS, as appropriate. Include appropriate comparative 
data relative to competitors and to comparable organizations and student populations.

Provide data and information to answer the following questions:

a.  Student LEARNING RESULTS

  What are your current LEVELS and TRENDS in KEY MEASURES or INDICATORS of 
  student LEARNING and improvement in student LEARNING? How do these RESULTS 
  compare with the PERFORMANCE of your competitors and comparable organizations 
  and of other appropriate student and market SEGMENTS?

Notes: 

N1.  Results reported in this Item should include results from your primary assessments of 
student learning. These may include test results related to local, state, and national require-
ments or mandates, such as the No Child Left Behind Act. In addition, student learning 
results should relate to the key student learning features identified as student and 
stakeholder requirements and expectations in P.1b(2), based on information gathered in 
Items 3.1 and 3.2. The measures or indicators should address factors that affect student 
and stakeholder preference, such as those included in Item P.1, Note 9, and Item 3.1, 
Note 2.

N2.  For many education organizations, student learning measures are mandated by federal, 
state, or local legislation or policy, or by the reporting requirements associated with the 
receipt of federal, state, or external grant funds. These measures should be identified 
and reported in your response to this Item.
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 หมวด 7.  ผลลัพธ  (Results) (90 คะแนน)   

 ใน หมวด ผลลัพธ เปนการ อธิบาย วา องคการ มี ผล การ ดำเนินการ และ การ ปรับปรุง ในดาน ที่ สำคัญ

ทุก ดาน อยางไร เชน ผลลัพธ ดาน การ เรียนรู ของ ผูเรียน ดาน การ มุงเนน ลูกคา ดาน งบประมาณ การเงิน

และ ตลาด ดาน การ มุงเนน ผูปฏิบัติ งาน ดาน ประสิทธิผล ของ กระบวนการ และ ดาน การนำ สถาบัน ระดับ

ผล การ ดำเนินการ ควร มี การ เปรียบ เทียบกับ คูแขง และ สถาบัน การ ศึกษา อื่น ที่ จัดการ ศึกษา และ ใหบริการ

 ใน ลักษณะ เดียวกัน

 7.1 ผลลพัธ ดาน การ เรยีนรู ของ ผูเรยีน : ผลลพัธ ดาน การ เรยีนรู ของ ผูเรยีน ของ องคการเปน

  อยางไร (100 คะแนน)

        เปนการ สรุป ผลลัพธ ที่ สำคัญ ดาน การ เรียนรู ของ ผูเรียน  โดย แสดงผลลัพธ จำแนก ตาม

กลุม ผูเรียน และ สวน ตลาด (*)  รวมทั้ง นำเสนอ ขอมูล เชิง เปรียบ เทียบกับ ผลลัพธ ของ คูแขง สถาบัน การ ศึกษา

อื่น และ กลุม ผูเรียน ที่ เทียบเคียง กัน ได

                จาก ขอมูล ที่ ได จาก ตัว วัด หรือ ตัวบงชี้ ที่ สำคัญ ที่ เกี่ยวของ   ให แสดง ขอมูล และ สารสนเทศ เพื่อ 

ตอบ คำ ถาม ตอไปนี้

  ก. ผลลัพธ ดาน การ เรียนรู ของ ผูเรียน

                    ระดับ ปจจุบัน และ แนวโนม ของ ตัว วัด หรือ ตัวบงชี้ ที่ สำคัญ ของ การ เรียนรู และการ 

ปรับปรุง การ เรียนรู ของ ผูเรียน เปน อยางไร  ผลลัพธ ดังกลาว เปน อยางไร เมื่อ เปรียบ 

เทียบกับ ผล การ ดำเนินการ ของ คูแขง สถาบัน การ ศึกษา ที่ เทียบเคียง กัน ได กลุม ผูเรียน 

และ สวน ตลาด อื่นๆ  (*)

หมายเหตุ :

หมายเหตุ 1 :  ผลลัพธ ที่ รายงาน ใน หัวขอ นี้ ควร รวมถึง ผลลัพธ ที่ ได จาก การ ประเมิน เบื้องตน ของ การ เรียนรู 

ของ ผูเรียน รวมถึง ผล การ ทดสอบ ที่ สัมพันธกับ ขอกำหนด หรือ ขอบังคับ ใน ระดับ ทองถิ่น 

ภูมิภาค และ ประเทศ  นอกจากนั้น ผลลัพธ ดาน การ เรียนรู ของ ผูเรียน ควร จะ ตอง มี 

ความ สมัพนัธกบั องคประกอบ ที ่สำคญั ของ การ เรยีนรู  ตามที ่ได ระบ ุไว เปนความ ตองการ หรอื 

ความ คาดหวัง ของ ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย ใน โครงราง องคการ  ขอ 1ข.(2)  ซึ่ง ได จาก 

สารสนเทศ ที่ รวบรวม ไว ใน หัวขอ 3.1 และ 3.2 ตัว วัด หรือ ตัวบงชี้ ควร เนน ปจจัย ซึ่ง สงผลตอ 

ความ นิยม ของ ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย ดังที่ รวบรวม ไว ใน โครงราง องคการ ขอ 1 

หมายเหตุ 9 และ หัวขอ 3.1 หมายเหตุ 2

หมายเหตุ 2 :  สำหรับ สถาบัน การ ศึกษา หลาย แหง ตัว วัด ดาน การ เรียนรู ของ ผูเรียน ได ถูก กำหนด โดย

 กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือ นโยบาย ใน ระดับ ประเทศ ภูมิภาค หรือ ทองถิ่น หรือขอกำหนด ให 

มี การ รายงาน ตอ ผูให เงินทุน หรือ งบประมาณ ใน ระดับ ประเทศ ภูมิภาค หรือ จาก ภายนอก  

ตัว วัด เหลานี้ จึง ควร มี การ ระบุ และ รายงาน ใน การ ตอบ หัวขอ นี้ 
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N3.  Demonstrations of improvement in student learning should be evaluated in comparison to 
education organizations with similar performance levels for their entering students or compa-
rable student populations (i.e., performance indicators for students with similar characteristics). 
Methods for demonstrating improvement in student learning might involve longitudinal and 
cohort studies or other value-added methodologies. Results covering three years or more 
are preferred.

For additional description of this Item, see pages 168-170.

 7.2  Customer-Focused Outcomes: What are your studentand stakeholder-
focused performance results? (70 pts.)
  Summarize your organization’s KEY student- and STAKEHOLDER-focused 
RESULTS for student and STAKEHOLDER satisfaction, dissatisfaction, and ENGAGEMENT. 
SEGMENT your RESULTS by EDUCATIONAL PROGRAM,  OFFERING, AND SERVICE features, 
and by student,  STAKEHOLDER, and market SEGMENTS, as appropriate. Include appropriate 
comparative data.

Provide data and information to answer the following questions:

 a.  Student- and STAKEHOLDER-Focused RESULTS 

  (1) What are your current LEVELS and TRENDS in KEY MEASURES or INDICATORS 
of STAKEHOLDER satisfaction and dissatisfaction? How do these RESULTS 
compare with the student and STAKEHOLDER satisfaction LEVELS of your 
competitors and other organizations providing similar PROGRAMS, OFFERINGS, 
AND SERVICES? 

  (2) What are your current LEVELS and TRENDS in KEY MEASURES or INDICATORS 
of student and relationship building and ENGAGEMENT? How do these RESULTS 
compare over the course of time as students and stakeholders utilize your programs 
and services, as appropriate?

Notes: 

N1.  Student and stakeholder satisfaction, dissatisfaction, relationship building, and engagement 
results reported in this Item should relate to the student segments, stakeholder groups, 
and market segments discussed in P.1b(2) and Category 3 and to the listening and 
determination methods and data described in Item 3.2. Results data might include feedback 
from students and stakeholders and their overall assessment of education and operations. 
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หมายเหตุ 3 :  การ แสดงใหเห็น ถึง การ ปรับปรุง ดาน การ เรียนรู ของ ผูเรียน ควร เปรียบ เทียบกับ สถาบัน

 การ ศึกษา อื่น ที่ เทียบเคียง กัน ได ในดาน ผูเรียน ที่ รับ เขา ศึกษา หรือ ประชากร ของ ผูเรียน 

(เชน ตัวบงชี้ ของ ผูเรียน ที่ มี คุณลักษณะ ที่ เหมือนกัน เปนตน) วิธีการ แสดง การ ปรับปรุง

ผลลัพธ ดาน ของ การ เรียนรู ของ ผูเรียน  อาจ ใช วิธีการ ศึกษา ใน ระยะยาว และ การ ศึกษา แบบ

สังเกต ติดตาม ไป ขางหนา หรือ วิธีการ เพิ่ม คุณคา อื่นๆ ผลลัพธ ควร ครอบคลุม ชวงเวลา 3 ป 

ขึ้น ไป  

ดู คำ อธิบาย เพิ่มเติม ของ หัวขอ นี้ ใน หนา  169 - 171

 7.2 ผลลพัธ ดาน การ มุงเนน ลกูคา  :  ผลลพัธ ดาน การ มุงเนน ผูเรยีน และ ผูมสีวน ได สวน เสยี

   อยางไร  (70 คะแนน) 

  ให สรุป ผลลัพธ ที่ สำคัญ ของ การ มุงเนน ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย ของ สถาบัน รวมทั้ง

ความ พึงพอใจ ความ ไม พึงพอใจ  ความ ผูกพัน  โดย จำแนก ผลลัพธ ตาม หลักสูตร บริการ ที่ สงเสริม การ 

เรียนรู และ บริการ ทางการ ศึกษา อื่นๆ  และ ตาม ประเภท ผูเรียน กลุม ผูมีสวน ได สวน เสีย และ สวน ตลาด 

(*)  รวมทั้ง แสดง ขอมูล เชิง เปรียบเทียบ ที่ เหมาะสม

  จาก ขอมูล ที่ ได จาก ตัว วัด หรือ ตัวบงชี้ ที่ สำคัญ ที่ เกี่ยวของ  ให แสดง ขอมูล และ สารสนเทศ 

เพื่อ ตอบ คำ ถาม ตอไปนี้

 ก. ผลลัพธ ดาน การ มุงเนน ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย

  (1) ผลลัพธ ปจจุบัน และ แนวโนม ดาน ความ พึงพอใจ และ ความ ไม พึงพอใจ ของ ผูเรียน และ 

ผูมีสวน ได สวน เสีย เปน อยางไร ให เปรียบเทียบ ผลลัพธ ของ สถาบัน กับ ระดับ ความ 

พงึพอใจ ของ ผูเรยีน และ ผูมสีวน ได สวน เสยี ของ คูแขง และ องคการ ที ่จดั หลกัสตูร บรกิาร 

ที่ สงเสริม การ เรียนรู และ บริการ ทางการ ศึกษา อื่นๆ  ที่ คลายคลึง กัน  

  (2) ผลลัพธ ปจจุบัน และ แนวโนม ดาน การ สราง ความ สัมพันธ และ ความ ผูกพัน ของ ผูเรียน 

และ ผูมีสวน ได สวน เสีย เปน อยางไร ให เปรียบเทียบ ผลลัพธ ใน แตละ ชวงเวลา ที่ ผูเรียน 

และ ผูมีสวน ได สวน เสีย มา เขาเรียน ใน หลักสูตร และ ใชบริการ  (*) 

หมายเหตุ :

หมายเหตุ 1 :  ผลลัพธ ดาน ความ พึงพอใจ ความ ไม พึงพอใจ การ สราง ความ สัมพันธ และ ความ ผูกพัน 

ของ ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย ที่ รายงาน ไว ใน หัวขอ นี้ ควร สัมพันธกับ ประเภท ผูเรียน 

กลุม ผูมีสวน ได สวน เสีย และ สวนแบง ตลาด ที่ ระบุ ไว ใน โครงราง องคการ [ขอ 1ข.(2)]  

และ ใน หัวขอ 3  และ ควร สัมพันธกับ วิธีการ รับฟง เสียง ลูกคา และ การ ประเมิน ความ ผูกพัน  

รวมทั้ง ขอมูล ดังที่ ได อธิบาย ไว ใน หัวขอ 3.2 ขอมูล ผลลัพธ อาจ รวมถึง ขอมูล ปอน กลับ จาก

 ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย รวมทั้ง ผล การ ประเมิน การ ศึกษา และ การ ดำเนินการใน ภาพรวม 
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N2.  Measures and indicators of satisfaction with your programs and services relative to 
students’ and stakeholders’ satisfaction with competitors and comparable organiza-
tions (7.2a[1]) might include gains and losses of your students from or to other schools 
or alternative means of education, such as charter schools, home schooling, or 
corporate educational programs. Results also might include information and data from 
independent organizations and key stakeholders, such as survey results, competitive 
awards, recognition, and ratings. The information and data should reflect comparative 
satisfaction (and dissatisfaction). Information on the comparative performance of your 
students should be included in Item 7.1.

For additional description of this Item, see page 170-172.

 7.3  Budgetary, Financial, and Market Outcomes: What are your budgetary, 
financial, and market performance results? (70 pts.)
  Summarize your organization’s KEY budgetary, financial, and market PERFORMANCE 
RESULTS by student SEGMENTS, STAKEHOLDER groups, or market SEGMENTS, as appropriate. 
Include appropriate comparative data.

Provide data and information to answer the following questions:

a.  Budgetary, Financial, and Market RESULTS

  (1)  What are your current LEVELS and TRENDS in KEY MEASURES or INDICATORS 
of budgetary and financial PERFORMANCE, including aggregate MEASURES of 
cost containment or financial viability, as appropriate?

  (2)  What are your current LEVELS and TRENDS in KEY MEASURES or INDICATORS 
of market PERFORMANCE, including market share or position, market and market 
share growth, and new markets entered, as appropriate?

Notes: 

N1.  Responses to 7.3a(1) might include measures such as instructional and general adminis-
tration expenditures per student or as a percentage of the total budget; income, expenses, 
reserves, and endowments; tuition and fee levels; cost per academic credit; annual grants 
and awards; cost avoidance or savings; performance to budget; program expenditures 
as a percentage of budget; annual budget increases or decreases; resources redirected 
to education from other areas; scholarship growth; the percentage of budget for research; 
and the budget for public service. Measures should relate to the budgetary and financial 
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หมายเหตุ 2 :  ตัว วัด และ ตัวบงชี้ ดาน ความ พึงพอใจ ที่ มี ตอ หลักสูตร และ บริการ การ ศึกษา เมื่อ เปรียบ เทียบ

กับ ความ พึงพอใจ ของ ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย ที่ มี ตอ คูแขง และ สถาบัน อื่นๆ ที่ สามารถ 

เทียบ กัน ได  [ขอ 7.2ก.(1)]  อาจ รวมถึง จำนวน ผูเรียน ที่ ไดรับ เพิ่ม มาจาก หรือ เสียไป ให 

กับ สถาบัน การ ศึกษา อื่น หรือ การ ศึกษา ทางเลือก อื่นๆ เชน หลักสูตร ที่ จัด โดย ภาค ธุรกิจ 

สห กิจ ศึกษา  ผลลัพธ ยัง อาจ รวมถึง ขอมูล และ สารสนเทศ จาก องคการ อิสระ  และ จาก ผูมี

สวน ได สวน เสีย ที่ สำคัญ เชน ผล การ สำรวจ รางวัล จาก การ แขงขัน การ เปน ที่ยอมรับ และ

ผล การ จัด อันดับ ขอมูล และ สารสนเทศ ดังกลาว ควร สะทอน ความ พึงพอใจ (และ ความ

 ไม พึงพอใจ) ใน เชิง เปรียบเทียบ สารสนเทศ เชิง เปรียบเทียบ เกี่ยวกับ ผลการเรียน ของ ผูเรียน 

ควร รายงาน ไว ใน หัวขอ 7.1 

ดู คำ อธิบาย เพิ่มเติม ของ หัวขอ นี้ ใน หนา  171 - 173

 7.3 ผลลัพธ ดาน งบประมาณ การเงิน และ ตลาด : ผลลัพธ การ ดำเนินการ ดาน งบประมาณ 

  การเงิน และ ตลาด ของ องคการ เปน อยางไร (70 คะแนน)

  ให สรุป ผลลัพธ การ ดำเนินการ ดาน งบประมาณ การเงิน และ ตลาด ที่ สำคัญ ของ สถาบัน 

โดย จำแนก ตาม ประเภท ของ ผูเรียน กลุม ผูมีสวน ได สวน เสีย หรือ สวน ตลาด (*) รวมทั้ง แสดง ขอมูล 

เปรียบเทียบ ที่ เหมาะสม

  จาก ขอมลู ที ่ได จาก ตวั วดั หรอื ตวับงชี ้ที ่สำคญั ที ่เกีย่วของ  ให แสดง ระดบั ปจจบุนั และ แนวโนม 

ของ ขอมูล และ สารสนเทศ เพื่อ ตอบ คำ ถาม ตอไปนี้

  ก. ผลลัพธ ดาน งบประมาณ การเงิน และ ตลาด

   (1) ผล การ ดำเนินการ ดาน งบประมาณ และ การเงิน ของ สถาบัน เปน อยางไร  ทั้งนี้ให 

 รวมถึง ตัว วัด ดาน การ ควบคุม ตนทุน  หรือ ความ เขมแข็ง ดาน การเงิน  (*) 

   (2) ผล การ ดำเนินการ ดาน การ ตลาด ของ สถาบัน เปน อยางไร ทั้งนี้ ให รวมถึงตำแหนง 

 หรือสวนแบงทางการ ตลาด การ ขยาย ตลาด และ สวนแบง ตลาด และการ เจาะตลาด 

 ใหม  (*) 

หมายเหตุ :

หมายเหตุ 1 : คำ ตอบ สำหรับ หัวขอ 7.3 ก.(1) อาจ รวมถึง ตัว วัด อาทิเชน คา ใชจาย ดาน การ เรียน การ สอน 

และ การ บริหารงาน โดย ทั่วไป ตอหัว  หรือ เปน รอยละ ของ งบประมาณ ทั้งหมด  รายรับ 

คา ใชจาย เงิน ทุนสำรอง และ กองทุน ระดับ คา เลาเรียน และ คา ธรรมเนียม ตางๆ คา ใชจาย 

ตอ หนวยกิต จำนวน ทุน การ ศึกษาตอ ป การ ลด หรือ ประหยัด คา ใชจาย ผล การ ดำเนินการ 

เมื่อ เทียบกับ งบประมาณ รายจาย ตอ หลักสูตร คิด เปน รอยละ ของ งบประมาณ งบประมาณ 

ที่ เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ใน แตละ ป ทรัพยากร เพื่อ การ ศึกษา ซึ่ง ผัน มาจาก ดาน อื่นๆ จำนวน ทุน 

การ ศึกษา ที่ เพิ่มขึ้น งบ ประมาณการ วิจัย คิด เปน รอยละ ของ งบประมาณ ทั้งหมด ตลอดจน
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measures reported in 4.1a(1) and the financial management approaches described in 
Item 2.2. 

N2.  New markets entered (7.3a[2]) might include offering Web-based services or distance 
learning. 

For additional description of this Item, see pages 172.

7.4  Workforce-Focused Outcomes: What are your workforce-focused performance 
results? (70 pts.)
  Summarize your organization’s KEY WORKFORCE-focused RESULTS for 
WORKFORCE ENGAGEMENT and for your WORKFORCE environment. SEGMENT your 
RESULTS to address the DIVERSITY of your WORKFORCE and to address your WORKFORCE 
groups and SEGMENTS, as appropriate. Include appropriate comparative data.

Provide data and information to answer the following questions:
a.  WORKFORCE RESULTS

  (1)  What are your current LEVELS and TRENDS in KEY MEASURES or INDICATORS 
   of WORKFORCE ENGAGEMENT and WORKFORCE satisfaction?
  (2)  What are your current LEVELS and TRENDS in KEY MEASURES or INDICATORS 
   of WORKFORCE and leader development?
  (3)  What are your current LEVELS and TRENDS in KEY MEASURES of WORKFORCE 
   CAPABILITY and CAPACITY, including staffing LEVELS and appropriate skills?
  (4)  What are your current LEVELS and TRENDS in KEY MEASURES or INDICATORS 
   of your WORKFORCE climate, including WORKFORCE health, safety, and security 
   and WORKFORCE services and benefits, as appropriate?

Notes: 

N1.  Results reported in this Item should relate to processes described in Category 5. Your 
results should be responsive to key work process needs described in Category 6 and to 
your organization’s action plans and human resource or workforce plans described in 
Item 2.2.

N2.  Responses to 7.4a(1) should include measures and indicators identified in response to 
5.1c(1). 

N3.  Those organizations that rely on volunteers should include results for their volunteer 
workforce, as appropriate.

For additional description of this Item, see page 174.
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งบประมาณ สำหรับ บริการ สังคม การ วัด ตอง สัมพันธกับ ตัว ชี้ วัด ดาน งบประมาณ และ การเงิน 

ใน หัวขอ 4.1ก.(1) และ แนว ทางการ บริหาร การเงิน ตามที่ อธิบาย ไว ใน หมวด 2.2

หมายเหตุ 2: การ เจาะตลาด ใหม ที่ กลาว ถึง ใน หัวขอ [7.3ก.(2)]  อาจ หมาย รวมถึง การ ใหบริการ ผาน

เครือขาย คอมพิวเตอร หรือ การ ศึกษา ทางไกล

ดู คำ อธิบาย เพิ่มเติม ของ หัวขอ นี้ ใน หนา 173

 7.4   ผลลพัธ ดาน การ มุงเนน ผูปฏบิตั ิงาน : ผลลพัธ ดาน การ มุงเนน ผูปฏบิตั ิงาน ของ องคการ

  มี อะไร บาง (70 คะแนน)

  ให สรุป ผลลัพธ ดาน การ มุงเนน ผูปฏิบัติ งาน ที่ สำคัญ ใน เรื่อง ความ ผูกพัน ของ ผูปฏิบัติ งาน 

กับ สถาบัน และ สภาพแวดลอม ใน การ ทำงาน โดย แสดงผลลัพธ แยก ตาม ความ หลากหลาย ของ ผูปฏิบัติ งาน

และ แยก ตาม กลุม และ ประเภท ของ ผูปฏิบัติ งาน  (*)  รวมถึง ขอมูล เชิง เปรียบเทียบ  (*)

  จาก ขอมูล ที่ ได จาก ตัว วัด หรือ ตัวบงชี้ ที่ สำคัญ ที่ เกี่ยวของ  ให แสดง ขอมูล และ สารสนเทศ 

เพื่อ ตอบ คำ ถาม ตอไปนี้

  ก.   ผลลัพธ ดาน ผูปฏิบัติ งาน 

   (1) ผลลัพธ ดาน ความ ผูกพัน ของ ผูปฏิบัติ งาน กับ สถาบัน  และ ความ พึงพอใจ ของ 

 ผูปฏิบัติ งาน

   (2) ผลลัพธ ดาน การ พัฒนา ผูปฏิบัติ งาน และ กลุม ผูนำ

   (3) ผลลัพธ ดาน อัตรา กำลัง และ ขีด ความ สามารถ รวมถึง จำนวน ของ บุคลากร และ 

 ทักษะ ที่ เหมาะสม

   (4) ผลลัพธ ดาน บรรยากาศ การ ทำงาน รวมถึง  สุขอนามัย ความ ปลอดภัย การ รักษา 

 ความ ปลอดภัย ของ สถาน ที่ทำงาน  รวมทั้ง การ ใหบริการ และสิทธิ ประโยชน ของ 

 ผูปฏิบัติ งาน (*)

หมายเหตุ :

หมายเหตุ 1 :  ผลลัพธ ที่ รายงาน ใน หัวขอ นี้ ควร จะ สัมพันธกับ กระบวนการ ที่ อธิบาย ไว ใน หมวด 5  ผลลัพธ 

ของ สถาบัน ควร จะ ตอบสนอง ตอ กระบวนการ ปฏิบัติ งาน ที่ สำคัญ ตามที่ อธิบาย ไว ใน หมวด 

6 และ ตอ แผน ปฏิบัติ การ และ แผน ดาน ทรัพยากร บุคคล ของ สถาบัน ตามที่ อธิบาย ไว ใน 

หัวขอ 2.2 

หมายเหตุ 2 :  การ ตอบ หัวขอ 7.4ก.(1) ควร จะ รวมถึง ตัว วัด และ ตัวบงชี้ ตามที่ ได ระบุ ไว ใน หัวขอ 5.1ค.(1)

หมายเหตุ 3 : สำหรับ สถาบัน ที่ ตอง ใช อาสาสมัคร ควร ระบุ ผลลัพธ ของ กลุม ผูปฏิบัติ งาน ที่ เปน อาสาสมัคร 

ดวย  (*)  

ดู คำ อธิบาย เพิ่มเติม ของ หัวขอ นี้ ใน หนา 175
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 7.5  Process Effectiveness Outcomes: What are your process effectiveness 
results? (70 pts.)
  Summarize your organization’s KEY operational PERFORMANCE RESULTS 
that contribute to opportunities for enhanced student LEARNING and to the improvement of 
organizational EFFECTIVENESS, including your organization’s readiness for emergencies. 
SEGMENT your RESULTS by programs and offerings; by student and market SEGMENTS; and 
by PROCESSES and locations as appropriate. Include appropriate comparative data.

Provide data and information to answer the following questions:
a.  PROCESS EFFECTIVENESS RESULTS

  (1)  What are your current LEVELS and TRENDS in KEY MEASURES or INDICATORS 
   of the operational PERFORMANCE of your WORK SYSTEMS, including WORK 
   SYSTEM and workplace preparedness for disasters or emergencies?
  (2)  What are your current LEVELS and TRENDS in KEY MEASURES or INDICATORS 
   of the operational PERFORMANCE of your KEY WORK PROCESSES, including 
   PRODUCTIVITY, CYCLE TIME, and other appropriate MEASURES of PROCESS 
   EFFECTIVENESS, efficiency, and INNOVATION?  

Notes: 

N1.  Results reported in Item 7.5 should address your key operational requirements as 
presented in the Organizational Profile and in Items 6.1 and 6.2. Include results of 
mission-specific research and outreach processes, as appropriate. Include results not 
reported in Items 7.1–7.4.

N2.  Results reported in Item 7.5 should provide key information for analysis and review of 
your organizational performance (Item 4.1), demonstrate use of organizational knowledge 
(Item 4.2), and provide the operational basis for improved student learning outcomes 
(Item 7.1); customer-focused outcomes (Item 7.2); and budgetary, financial, and market 
outcomes (Item 7.3).

N3.  Appropriate measures and indicators of work system performance (7.5a[1]) might include 
supplier and partner performance; program, offering, service, and work system innovation 
rates and results; simplification of internal jobs and job classifications; changing supervisory 
ratios; response times for emergency drills or exercises; and results for  work relocation or 
contingency exercises.



เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ 2552 - 2553 93

 7.5 ผลลัพธ ดาน ประสิทธิผล ของ กระบวนการ (70 คะแนน) : ผลลัพธ ดาน ประสิทธิผล ของ

  กระบวนการ เปน อยางไร

  ให สรปุ ผลลัพธ การ ดำเนินการ ดาน ปฏบิตั ิการ ที่ สำคัญ ของ สถาบนั ที่ เพิม่ โอกาสการ เรียนรู 

ของ ผูเรียน และ เพิ่ม ประสิทธิผล ของ สถาบัน  รวมทั้ง ความ พรอม ของ สถาบัน ตอ ภาวะ ฉุกเฉิน โดย จำแนก

ผลลัพธ ตาม ประเภท ของ หลักสูตร และ บริการ สงเสริม การ เรียนรู  ประเภท ผูเรียน และ สวน ตลาด และ ตาม

ประเภท ของ กระบวนการ และ สถานที่  (*)  รวมทั้ง นำเสนอ ขอมูล เชิง เปรียบเทียบ ที่ เหมาะสม

  จาก ขอมูล ที่ ได จาก ตัว วัด หรือ ตัวบงชี้ ที่ สำคัญ ที่ เกี่ยวของ  ให แสดง ระดับ ปจจุบัน และ

แนวโนม ของ ขอมูล และ สารสนเทศ เพื่อ ตอบ คำ ถาม ตอไปนี้

  ก. ผลลัพธ ดาน ประสิทธิผล ของ กระบวนการ

   (1) ผล การ ดำเนินการ ดาน การ ปฏิบัติ การ ของ ระบบ งาน  รวมทั้ง การ เตรียมระบบ

 งาน  และ สถาน ที่ทำงาน ให พรอม เมื่อ เกิด ภัยพิบัติ และ ภาวะ ฉุกเฉิน

   (2) ผล การ ดำเนินการ ดาน กระบวนการ ทำงาน ที่ สำคัญ  รวมถึง ผลิต ภาพ  รอบ เวลา

 และ ผล ของ ตัว วัด อื่น ที่ เหมาะสม ดาน ประสิทธิผล ของ กระบวนการ  ประสิทธิภาพ

 และ นวัตกรรม

หมายเหตุ :

หมายเหตุ 1 :  ผลลพัธ ที ่รายงาน ใน หวัขอ 7.5  ควร ตอบสนอง ขอกำหนด ที ่สำคญั ใน การ ดำเนนิการ ตามที ่ระบ ุ

ไว ใน โครงราง องคการ และ หัวขอ 6.1 และ 6.2 รวมถึง ผลลัพธ งานวิจัย และ การ จัด กิจกรรม

ขยายผล ซึ่ง สอดคลองกับ พันธกิจ  (*) และ ผลลัพธ อื่นๆ  ที่ ไมได รายงาน ใน หัวขอ 7.1 - 7.4

หมายเหตุ 2 : ผลลัพธ ที่ รายงาน ใน หัวขอ 7.5 ควร แสดง สารสนเทศ ที่ สำคัญ ที่ ใช สำหรับ การ วิเคราะห 

และ ทบทวน ผล การ ดำเนินการ ของ สถาบัน (หัวขอ 4.1) การนำ ความรู ของ สถาบัน มา ใช  

(หัวขอ 4.2) และ ใช เปน พื้นฐาน ใน การ ปฏิบัติ งาน เพื่อ ปรับปรุง ผลลัพธ ดาน การ เรียนรู ของ

ผูเรียน (หัวขอ 7.1)  ดาน การ มุงเนน ลูกคา (หัวขอ 7.2)  และ งบประมาณ การเงิน และ ตลาด 

(หัวขอ 7.3)

หมายเหตุ 3:    ตัว วัด และ ตัวบงชี้ ที่ เหมาะสม ของ ผล การ ดำเนินการ ของ ระบบ งาน [ขอ 7.5ก.(1)] อาจ รวมถึง

ผล การ ดำเนินการ ของ ผู สงมอบ และ คูความ รวมมือ ที่ เปนทางการ  

 l  ผลลัพธ และ อัตรา การ สราง นวัตกรรม ของ หลักสูตร บริการ สงเสริม การ เรียนรู และ

 บริการทางการ ศึกษา    

 l  ผล ของ การ ลด ความ ซับซอน ของ ภาระ งาน ภายใน และ การ จำแนก ภาระ งาน  

 l  การ เปลี่ยนแปลง สัดสวน ของ การ บังคับ บัญชา  

 l  ความ รวดเร็ว ใน การ ตอบสนอง ตอ ภาวะ ฉุกเฉิน ระหวาง การ ฝกซอม
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For additional description of this Item, see pages 176.

 7.6  Leadership Outcomes: What are your leadership results? (70 pts.)
  Summarize your organization’s KEY GOVERNANCE and SENIOR LEADERSHIP 
RESULTS, including evidence of strategic plan accomplishments, fiscal accountability, legal 
compliance, ETHICAL BEHAVIOR,  societal responsibility, and support of KEY communities. 
SEGMENT your RESULTS by work units, as appropriate. Include appropriate comparative data.

Provide data and information to answer the following questions:
a.  Leadership and Societal Responsibility RESULT

  (1)  What are your RESULTS S for KEY MEASURES or INDICATORS of 
   accomplishment of your organizational strategy and ACTION PLANS?
  (2)  What are your KEY current findings and TRENDS in KEY MEASURES or 
   INDICATORS of GOVERNANCE and fiscal accountability, both internal and external, 
   as appropriate?
  (3)  What are your RESULTS for KEY MEASURES or INDICATORS of regulatory, 
   safety, accreditation, and legal compliance?
  (4)  What are your RESULTS for KEY MEASURES or INDICATORS of ETHICAL 
   BEHAVIOR and of STAKEHOLDER trust in the SENIOR LEADERS and GOVERNANCE 
   of your organization? What are your RESULTS for KEY MEASURES or of breaches 
   of INDICATORS ETHICAL BEHAVIOR?
  (5)  What are your RESULTS for KEY MEASURES or INDICATORS of your 
   organization’s fulfillment of its societal responsibilities and your organization’s 
   support of its KEY communities?

Notes: 

N1.  Measures or indicators of strategy and action plan accomplishment (7.6a[1]) should 
address your strategic objectives and goals identified in 2.1b(1) and your action plan 
performance measures and projected performance identified in 2.2a(6) and 2.2b, 
respectively. 

N2.  Responses to 7.6a(2) might include financial statement issues and risks, important 
internal and external auditor recommendations, and your senior leaders’ response to 
these matters. 

N3.  Regulatory, safety, accreditation, and legal compliance results (7.6a[3]) should address 
requirements described in 1.2b. Workforce-related occupational health and safety results 
(e.g., Occupational Safety and Health Administration [OSHA] reportable incidents) should 
be reported in 7.4a(4).
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 l  ผล ของ การ โยกยาย สถาน ที่ทำงาน หรือ การ ฝกซอม เพื่อ เตรียม ความ พรอม อื่นๆ

ดู คำ อธิบาย เพิ่มเติม ของ หัวขอ นี้ ใน หนา 177

 7.6 ผลลัพธ ดาน ภาวะผูนำ : ผลลัพธ ดาน ภาวะผูนำ มี อะไร บาง (70  คะแนน)  

  ให สรุป ผลลัพธ ที่ สำคัญ ดาน ธรรมาภิบาล  และ ภาวะผูนำ ของ ผูนำ ระดับสูง  รวมทั้ง

หลักฐาน การ บรรลุ ตาม แผน กลยุทธ  ความ รับผิดชอบ ดาน การเงิน การ ปฏิบัติ ตามกฎหมาย การ ประพฤติ

ปฏิบัติ อยาง มี จริยธรรม ความ รับผิดชอบ ตอ สังคม และ การ สนับสนุน ชุมชน ที่ สำคัญ ให แสดงผลลัพธ โดย

จำแนก ตาม หนวยงาน  (*)  ทั้งนี้ ให แสดง ขอมูล เชิง เปรียบเทียบ ที่ เหมาะสม ดวย

จาก ขอมูล ที่ ได จากตั วหรือ ตัวบงชี้ ที่ สำคัญ ที่ เกี่ยวของ ให แสดง ขอมูล และ สารสนเทศ เพื่อ ตอบ คำ ถาม ตอไปนี้

  ก.  ผลลัพธ ดาน ภาวะผูนำ และ ความ รับผิดชอบ ตอ สังคม

   (1)  ผลลัพธ ของ ความ สำเร็จ ตาม กลยุทธ และ แผน ปฏิบัติ การ ของ สถาบัน

   (2) ผลลัพธ ปจจุบัน และ แนวโนม ของ ผลลัพธ ดาน ธรรมาภิบาล และ ความรับผิดชอบ 

 ดานการเงิน ทั้ง ภายใน และ ภายนอก  (*) 

   (3) ผลลัพธ  ดาน  การ  ปฏิบัติ  ตาม  ระเบียบ  ขอบังคับ ความ  ปลอดภัย การ  รับรอง

 มาตรฐาน  และ กฎหมาย  

   (4) ผลลัพธ ดาน การ ประพฤติ ปฏิบัติ อยาง มี จริยธรรม ความ เชื่อมั่น ของผูมีสวน ได 

 สวน เสีย ที่ มี ตอ ผูนำ ระดับสูง และ ธรรมาภิบาล ของ สถาบัน และ ผลลัพธดาน

 พฤติกรรม ที่ ขัดตอ จริยธรรม

   (5) การ บรรลุ ผลลัพธ ดาน ความ รับผิดชอบ ตอ สังคม และ การ สนับสนุน ชุมชน ที่ สำคัญ

 ของ สถาบัน

หมายเหตุ :

หมายเหตุ 1 : ตัว วัด หรือ ตัวบงชี้ แสดงถึง ความ สำเร็จ ตาม แผน กลยุทธ และ แผน ปฏิบัติ การ [ขอ 7.6 

ก.(1)] ควร ตอบสนอง วัตถุ ประสงค เชิง กลยุทธ และ เปาประสงค ที่ กำหนด ไว ใน 2.1ข.(1) 

และ ตัว วัดผล การ ดำเนินการ และ ผล ที่ คาดการณ ไว ของ แผน ปฏิบัติ การ ที่ ระบุ ไว ใน  2.2ก.(6) 

และ 2.2ข. ตามลำดับ

หมายเหตุ 2 : การ ตอบ คำ ถาม ใน หัวขอ 7.6ก.(2) อาจ รวมถึง ประเด็น ตางๆ ใน รายงาน ทางการเงิน และ

ความ เสี่ยง คำ แนะนำ ที่ สำคัญๆ ของ ผูตรวจสอบ ภายใน และ ภายนอก และ การ ดำเนินการ

ของ ผูบริหาร ใน เรื่อง ดังกลาว 

หมายเหตุ 3 : ผลลัพธ ดาน การ ปฏิบัติ ตาม ระเบียบ ขอบังคับ ความ ปลอดภัย การ รับรอง มาตรฐาน และ

กฎหมาย [7.6ก.(3)] ควร เปน ผลลัพธ ตาม ขอกำหนด ที่ ระบุ ไว ใน 1.2ข. ผลลัพธ ดาน

อา ชีว อนามัย และ ความ ปลอดภัย ของ ผูปฏิบัติ งาน (ตัวอยาง เชน การ รายงาน การ เกิด

อุบัติเหตุ ใน งาน) ควร รายงาน ไว ใน หัวขอ 7.4ก.(4)
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N4.  For examples of measures of ethical behavior and stakeholder trust (7.6a[4]), see Item 
1.2, Note 4. 

N5.  Responses to 7.6a(5) should address your organization’s societal responsibilities 
discussed in 1.2b(1) and 1.2c(1), as well as support of the key communities described in 
1.2c(2). Measures of contributions to societal well-being might include reduced energy 
consumption; the use of renewable energy resources, recycled water, and alternative 
approaches to conserve resources (e.g., increased audio and video conferencing); and 
the global use of enlightened labor practices. 

For additional description of this Item, see page 176 - 178.
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หมายเหตุ 4 : สำหรับ ตัวอยาง ตัว วัด ของ ประพฤติ ปฏิบัติ อยาง มี จริยธรรม  และ ความ เชื่อมั่น ของ ผูมีสวน ได 

สวน เสีย [ขอ 7.6ก.(2)]  ให ดู หัวขอ 1.2 หมายเหตุ 4

หมายเหตุ 5 :  ผลลัพธ ดาน การ รับผิดชอบ ตอ สังคม ของ สถาบัน [ขอ 7.6ก.(5)]  ควร ครอบคลุม ถึง ความ 

รับผิดชอบ ตอ สังคม  ตามที่ ระบุ ไว ใน 1.2ข.(1)  และ 1.2ค.(1)  รวมถึง การ สนับสนุน ชุมชน 

ที่ สำคัญ ของ สถาบัน  ตามที่ ระบุ ไว ใน 1.2ค.(2)  ตัว วัด การ สนับสนุน ให เกิด ความ ผาสุก ของ

 สังคม อาจ รวมถึง การ ประหยัด พลังงาน การ ใช พลังงาน หมุนเวียน การ หมุนเวียน น้ำ

 กลับมา ใช ใหม และ ทางเลือก อื่น สำหรับ การ อนุรักษ ทรัพยากร  (เชน เพิ่ม การ ประชุม 

ทางไกล แบบ ภาพ และ เสียง)  และ การ ปฏิบัติ ตอ ผูใช แรงงาน ที่ เปน ที่ยอมรับ ทั่วโลก

คำ อธิบาย เพิ่มเติม ของ หัวขอ นี้ ใน หนา  177 - 179
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 SELF-ANALYSISWORKSHEET (OPTIONAL)

(not to be submitted with your Baldrige application) 

 While insights gained from external Examiners or reviewers are always helpful, you know 
your organization better than they will. You are currently in an excellent position to identify your 
organization’s key strengths and key opportunities for improvement (OFIs). Having just completed 
your responses to the Baldrige Criteria questions, you can accelerate your improvement journey 
by doing a self-analysis of your responses to all seven Criteria Categories, using the electronic 
file for the Self-Analysis Worksheet, which is available in Microsoft Word format at www.baldrige.

nist.gov/ Education_Criteria.htm.

 As shown in this sample for Categories 1 and 2, you can use the optional worksheet to 
list your key strengths and key OFIs. Start by identifying one or two strengths and one or two 
OFIs for each Criteria Category. For those of high importance, establish a goal and a plan of 
action.
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 แบบประเมินตนเอง     (ตามความสมัครใจ)

(ไมตองใสไวในรายงานการประเมินตนเอง)  

 แม การ ตรวจ ประเมิน จาก ผูตรวจ ภายนอก จะ เปน ประโยชน แต สถาบัน จะ รูจัก ตัวเอง ดีกวา ผูอื่น  

สถาบัน สามารถ ใช เกณฑ นี้  เพื่อ ระบุ จุดแข็ง และ โอกาส ใน การ พัฒนา ใน การ ปรับปรุง (OFIs) สถาบัน ได  

โดย การ ตอบ คำ ถาม ตามเกณฑ ทั้ง 7 ขอ สถาบัน สามารถ วิเคราะห คำ ตอบ และ เรง การ พัฒนา ตน เอง โดย

 อาศัย แบบ ประเมิน ตน เอง ขางลาง นี้

 การนำ แบบ ประเมิน ตน เอง ไป ใชงาน  ใหเริ่มโดยการระบุจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา 1 หรือ 

2 ขอ  ในแตละหมวด  สำหรับประเด็นที่สำคัญใหระบุเปาหมายและแผนปฏิบัติการ
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 EDUCATION CRITERIA RESPONSE GUIDELINES

 The guidelines given in this section are offered to assist Criteria users in responding most 
effectively to the requirements of the 18 Criteria Items. For organizations writing an application for 
the Baldrige Award, responding involves addressing these requirements in 50 or fewer pages. The 
guidelines are presented in three parts: 
 (1)  General Guidelines regarding the Criteria booklet, including how the Items are 
formatted
 (2)  Guidelines for Responding to Process Items
 (3)  Guidelines for Responding to Results Items

To respond most effectively to the Criteria Items, it also is important to refer to the 
Scoring Guidelines (pages 262-264), which describe how organizations can demonstrate increasing 
accomplishment and improvement relative to the requirements of the Criteria Items.

General Guidelines

1.  Read the entire Criteria booklet.

  The main sections of the booklet provide a full orientation to the Criteria, including 
how responses are to be evaluated for self-assessment or by Baldrige Examiners. You should 
become thoroughly familiar with the following sections: 
  -  Education Criteria for Performance Excellence (pages 12-96)
  -  Scoring System (pages 254-264)
  -  Glossary of Key Terms (pages 206-252)
  -  Category and Item Descriptions (pages 116-178)

 2.  Review the Item format and understand how to respond to the Item requirements.

  The Item format (see figure below) shows the different parts of Items, the role of each 
part, and where each part is placed. It is especially important to understand the multiple requirements 
contained in the Areas to Address. The Item Notes following the Item requirements are an aid to 
help you understand the Areas to Address. Each Item and Area to Address is described in greater 
detail in the Category and Item Descriptions section (pages 116-178).

  Each Item is classified as either Process or Results, depending on the type of 
information required. Guidelines for responding to Process Items are given on pages 100–110. Guidelines 
for responding to Results Items are given on pages 110-114. 
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 แนวทางการตอบเกณฑคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ
 

 แนวทางตอไปนี้จะชวยใหสถาบัน สามารถตอบขอกำหนดทั้ง 18 ขอในเกณฑไดอยางมีประสิทธิผล

ที่สุด  ในการตอบควรเขียนใหสั้นและกระชับ  โดยตอบคำถามทั้งหมดความยาวไมเกิน 100 หนากระดาษ 

A 4 

 แนวทางการตอบเกณฑ แบงเปน 3 สวนดังนี้

 (1) แนวทางทั่วไปเกี่ยวกับเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ รวมทั้งรูปแบบ

ของหัวขอ

 (2) แนวทางการตอบหัวขอในหมวด 1 - 6 (กระบวนการ)

 (3) แนวทางการตอบหัวขอในหมวด 7 (ผลลัพธ)

 เพื่อใหการตอบหัวขอในเกณฑมีประสิทธิผลที่สุด  ตองอางอิงถึงแนวทางการใหคะแนนที่ปรากฏ  
(ในหนา 263 - 265)  ซึ่งอธิบายวิธีการที่สถาบันสามารถแสดงผลความสำเร็จที่เพิ่มขึ้นหรือดีขึ้นเมื่อเทียบกับ
ขอกำหนดในเกณฑ

แนวทางทั่วไป

 1. อานหนังสือเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศทั้งเลม

  เนื้อหา สวนใหญ ใน หนังสือ ให ขอมูล เกี่ยวกับ เกณฑ ทั้งหมด รวมทั้ง วิธีการ ประเมิน คำ ตอบ 

ดวย ตน เอง หรือ โดย ผูตรวจ ประเมิน ผู สนใจ ใช เกณฑ ดังกลาว ใน การ พัฒนา คุณภาพ ควร ทำความ เขาใจ อยาง

ถองแท กับ เนื้อหา ใน สวน ตอไปนี้

  n เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ (ในหนา  13 - 97)

  n  ระบบการใหคะแนน (ในหนา  255 - 265)

  n  อภิธานศัพท (ในหนา  207 - 253)

  n  คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมวดและขอ (ในหนา  117 - 179)

 2.   ทบทวนรูปแบบของหัวขอและทำความเขาใจวิธีการตอบขอกำหนดของหัวขอตางๆ

  รูปแบบ ของ หัวขอ (ดู รูป ใน หนา  105) แสดงใหเห็น ถึง สวน ตางๆ ของ หัวขอ บทบาท ของ แตละ

หัวขอ และ การ จัด วาง ของ แตละ สวน สิ่ง ที่ สำคัญยิ่ง คือ ผูใช เกณฑ ตอง ทำความ เขาใจ เกี่ยวกับ ขอกำหนดตางๆ

ที่อยู ใน ประเด็น พิจารณา หมายเหตุ ของ แตละ หัวขอ ใน ขอกำหนด มี ไว เพื่อ ชวย ให เขาใจ ประเด็น พิจารณา

 ดีขึ้น  รายละเอียด ของ แตละ หัวขอ และ ประเด็น พิจารณา ได อธิบาย ไว ใน คำ อธิบาย เพิ่มเติม เกี่ยวกับ หมวด 

และ หัวขอ (ใน หนา  117 - 179)

  แตละหัวขอแบงตามประเภทของสารสนเทศที่ตองการ  เปน “กระบวนการ” (หมวด 1  -  6)

หรือ “ผลลัพธ”  (หมวด 7)  แนวทางการตอบคำถามหัวขอในหมวด 1 - 6  ในหนา  101 - 111  และแนวทาง

การตอบคำถามหัวขอในหมวด 7  ในหนา  111 - 115 
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  Item requirements are presented in question format.Some of the requirements in 
the Areas to Address include multiple questions. Responses to an Item should contain information 
that addresses all questions; however, each question need not be answered separately. Responses 
to multiple questions within a single Area to Address may be grouped, as appropriate to your 
organization. These multiple questions serve as a guide in understanding the full meaning of the 
information being requested.

3.  Refer to the Scoring Guidelines.

  The evaluation of Process and Results Item responses includes a review of 
the Criteria Items in combination with the Scoring Guidelines (pages 254-264). Specifically, as a 
complement to requirements of the Process Items (Categories 1–6), the Scoring Guidelines address 
the maturity of your approaches, breadth of deployment, extent of learning, and integration with other 
elements of your performance management system. Similarly, as a complement to requirements 
of the Results Items (Category 7), the Scoring Guidelines focus on the significance of the results 
trends, actual performance levels, relevant comparative data, integration with important elements of 
your performance management system, and the strength of the improvement process. Therefore, 
you need to consider both the Criteria and the Scoring Guidelines as you prepare your responses 
to all Items.

4.  Understand the meaning of key terms.

  Many of the terms used in the Criteria have meanings that may differ somewhat 
from standard definitions or definitions used in your organization. CAPS/SANSSERIF Terms 
printed in SMALL can be found i n the Glossary of Key Terms beginning on page 206-252. 
Understanding these terms can help you accurately self-assess your organization and communi-
cate your processes and results to those reviewing your responses and planning your improvement 
efforts.

5.  Start by preparing the Organizational Profile.

  The Organizational Profile is the most appropriate starting point. The Organizational 
Profile is intended to help everyone—including organizations using the Criteria for self-assessment, 
application writers, and reviewers— to understand what is most relevant and important to your 
organization’s mission and to its performance. The questions in the Organizational Profile are on 
pages 14-22. The Organizational Profile is described in greater detail on pages 116-120.
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  ขอกำหนดของหัวขอจะอยูในรูปแบบคำถาม บางขอในประเด็นพิจารณาจะมีหลายคำถาม 

ดงันัน้จงึควรตอบคำถามทัง้หมดของหวัขอนัน้  แตไมจำเปนตองตอบทลีะคำถามแยกจากกนั อาจรวมการตอบ

คำถามในประเด็นพิจารณาเดียวกันเปนกลุมตามความเหมาะสมของแตละสถาบัน คำถามตางๆ จะชวยชี้แนะ

ใหเขาใจถึงสารสนเทศที่ตองตอบอยางชัดเจนยิ่งขึ้น

 3. การอางอิงแนวทางการใหคะแนน

  การ ประเมิน คำ ตอบ ตาม หัวขอ กระบวนการ และ ผลลัพธ ให อาน ทบทวน หัวขอ ตามเกณฑ

รวมกับ แนว ทางการ ใหคะแนน (ใน หนา 255 - 265) นอกจาก เสริม ขอกำหนด ใน หัวขอ กระบวนการ  

(หมวด 1 - 6)  แลว แนว ทางการ ใหคะแนน ยัง ให ความ สำคัญกับ ระดับ การ พัฒนา ของ แนว ทางการ ดำเนินการ

ความ ครอบคลุม ของ การ นำไป ปฏิบัติ ขอบเขต ของ การ เรียนรู และ การบ รู ณา การ กับ องคประกอบ อื่นๆ ใน ระบบ

การ จัดการ ผล การ ดำเนินการ ของ สถาบัน   ใน ทำนอง เดียวกัน เพื่อ เสริม ขอกำหนด ใน หัวขอ ผลลัพธ  (หมวด 7)

แนวทาง การ ใหคะแนน ยัง เนน ความ สำคัญตอ แนวโนม ของ ผลลัพธ  ระดับ ผล การ ดำเนินการ ใน ปจจุบัน  

ขอมลู เชงิ เปรยีบเทยีบ ที ่เกีย่วของ  การ บรูณาการ กบั องคประกอบ สำคญั ใน ระบบ การ จดัการ ผล การ ดำเนนิการ

ของ สถาบัน  และ ความ เขมแข็ง ของ การ กระบวนการ ปรับปรุง  ฉะนั้น สถาบัน จึง จำเปน ตอง พิจารณา ทั้ง เกณฑ

และแนวทางการใหคะแนน  ในขณะเตรียมคำตอบของทุกหัวขอ

 4. ทำความ เขาใจ กับ ความ หมาย ของ คำ สำคัญๆ ที่ ใช ใน เกณฑ

  คำ ศัพท หลาย คำ ที่ ใช ใน เกณฑ อาจ มีความหมาย ไมตรง กับ คำ นิยาม ทั่วไป หรือ ความ หมาย

ที่ ใช อยู ใน สถาบัน ของ ทาน ศัพท ที่ พิมพ โดย พิมพ เปนตัว หนา และ เอน จะ มี คำ อธิบาย ขยายความ ไว ใน 

“อภิธาน ศัพท”  ใน หนา  207 - 253  การ ทำความ เขาใจ กับ คำ สำคัญ เหลานี้ จะ ชวย ให ทาน สามารถ ประเมิน

ตน เอง และ สื่อ เรื่อง กระบวนการ และ ผลลัพธ ของ สถาบัน กับ ผูประเมิน หรือ ผูอาน รายงาน การ ประเมิน ตน เอง 

ของ ทาน  รวมทั้ง วางแผนการ ปรับปรุง ได อยาง ถูกตอง แมนยำ

 5. เริ่มตนดวยการจัดทำโครงรางองคการ

  โครงรางองคการเปนจุดเริ่มตนที่เหมาะสมที่สุด โครงรางองคการจะชวยใหทุกฝาย ไดแก 

สถาบันที่ใชเกณฑในการตรวจประเมินตนเอง ผูเตรียมรายงานการประเมินตนเอง และผูประเมิน ใหเขาใจใน

สิ่งที่เกี่ยวของและสำคัญที่สุดตอ พันธกิจ และผลการดำเนินการของสถาบัน  คำถามเกี่ยวกับโครงรางองคการ

อยูในหนา  15 - 23 โครงรางองคการมีรายละเอียดเพิ่มเติมอยูในหนา  117 - 121
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Guidelines for Responding to Process Items
 Although the Criteria focus on key organizational performance results, these results by 
themselves offer little diagnostic value. For example, if some results are poor or are improving at 
rates slower than your competitors’ or comparable organizations’, it is important to understand why 
this is so and what might be done to accelerate improvement. 
 The purpose of Process Items is to permit diagnosis of your organization’s most important 
processes—the ones that contribute most to organizational performance improvement and contribute 
to key outcomes or performance results. Diagnosis and feedback depend heavily on the content and 
completeness of your Item responses. For this reason, it is important to respond to these Items by 
providing your key process information. Guidelines for organizing and reviewing such information 
follow. 

1.  Understand the meaning of “how.”

  Process Items include questions that begin with the word “how.” Responses should 
outline your key process information that addresses approach, deployment, learning, and integration 
(see Scoring System, page 254). Responses lacking such information, or merely providing an 
example, are referred to in the Scoring Guidelines as “anecdotal information.”

2.  Understand the meaning of “what.”

  Two types of questions in Process Items begin with the word “what.” The first type of 
question requests basic information on key processes and how they work. Although it is helpful to 
include who performs the work, merely stating who does not permit diagnosis or feedback. 
  The second type of question requests information on what your key findings, plans, 
objectives, goals, or measures are. These latter questions set the context for showing alignment and 
integration in your performance management system. For example, when you identify key strategic 
objectives, your action plans, some of your performance measures, and some results reported in 
Category 7 are expected to relate to the stated strategic objectives.

 3.  Write and review response(s) with the following guidelines and comments in mind.

  -  Show that approaches are systematic.
   Systematic approaches are repeatable and use data and information to enable 
learning. In other words, approaches are systematic if they build in the opportunity for evaluation, 
improvement, innovation, and knowledge sharing, thereby permitting a gain in maturity.
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แนว ทางใน การ ตอบ คำ ถาม ใน หัวขอ กระบวนการ

 แมวา เกณฑ จะ มุงเนน ในดาน ผล การ ดำเนินการ สำคัญๆ ของ สถาบัน แต ผลลัพธ เพียง อยางเดียว

 ให คุณคา ทาง ดาน การ วินิจฉัย องคการ นอยมาก ตัวอยาง เชน หาก สถาบัน มี ผล การ ดำเนินการ บางเรื่อง

ที่ ไมดี หรือ มี อัตรา การ ปรับปรุง ที่ ชา กวา ของ คูแขง หรือ สถาบัน อื่น ที่ ใช เทียบเคียง แลว สถาบัน ตอง เขา ใจถึง

สาเหตุ วา เพราะอะไร และ ควร ดำเนินการ อยางไร เพื่อ เรง การ ปรับปรุง ให ดีขึ้น

 วัตถุ ประสงค ของ หัวขอ ตางๆ  ใน หมวด 1 - 6 ก็ เพื่อ วินิจฉัย กระบวนการ ที่ มี ความ สำคัญที่สุด กับ 

สถาบัน (ที่ สงผลตอ การ ปรับปรุง การ ดำเนินการ มาก ที่สุด และ มีผลตอ ผลลัพธ และ การ ดำเนินการ ที่ สำคัญ)  

เนื้อหา และ ความ สมบูรณ ของ คำ ตอบ ใน แตละ หัวขอ มี ผล อยางยิ่ง ตอ การ วินิจฉัย และ การ ให ขอมูล ปอน กลับ  

ดังนั้น สถาบัน จึง ควร ตอบ หัวขอ ตางๆ โดย เนน สารสนเทศ ของ กระบวนการ สำคัญ เปนหลัก ตาม แนวทาง

ดัง ตอไปนี้

 1. เขา ใจความ หมาย ของ คำ วา “อยางไร” 

  หัวขอ ตางๆ  ใน หมวด 1 - 6 ประกอบดวย คำ ถาม ที่ ใช คำ วา  “อยางไร”  สถาบัน ควร ตอบ

 คำ ถาม ดังกลาว ดวย การ นำเสนอ สารสนเทศ ของ กระบวนการ สำคัญ ที่ แสดงถึง แนวทาง การ ถายทอด เพื่อ

 นำไป ปฏิบัติ การ เรียนรู และ การ บูรณาการ (ดู ระบบ การ ใหคะแนน ใน หนา  255  ประกอบ)  คำ ตอบ ที่ ขาด

สารสนเทศ ดังกลาว หรือ ให เพียงแค ตัวอยาง จะ ถูก จัด อยู ใน กลุม “สารสนเทศ ผิวเผิน” ดัง ระบุ ใน แนว ทาง

การ ใหคะแนน

 2. เขา ใจความ หมาย ของ คำ วา “อะไร” 

  คำ ถาม ที่ ใช คำ วา “อะไร”  ใน หัวขอ หมวด 1 - 6 มี อยู สอง ลักษณะ  ลักษณะ แรก เปนการ ถามหา

สารสนเทศ พื้นฐาน ของ กระบวนการ สำคัญๆ และ ขั้นตอน การ ดำเนินการ  แม วาการ ระบุ ผู รับผิดชอบ ใน แตละ 

ขั้นตอน จะ มี ประโยชน  แต ถา ขาด ขอมูล สำคัญ อื่นๆ  ก็ ไม สามารถ วินิจฉัย หรือ ให ขอมูล ปอน กลับ ได

  ลักษณะ ที่สอง เปนการ ถามหา สารสนเทศ ที่ เกี่ยวของ กับ ผล แผน วัตถุ ประสงค เปาประสงค 

หรือ ตัว ชี้ วัด ที่ สำคัญๆ ของ สถาบัน  คำ ถาม ใน ลักษณะ นี้ จะ ชวย ให สถาบัน สามารถ แสดง ความ สอดคลอง และ 

การ บูรณาการ ของ ระบบ การ จัดการ ผล การ ดำเนินการ ของ ตน เอง ได ตัวอยาง เชน เมื่อ สถาบัน ระบุ วัตถุ ประสงค 

เชิง กลยุทธ ไว อยางไร แผน ปฏิบัติ การ ตัว ชี้ วัด ของ ผล การ ดำเนินการ รวมทั้ง ผลลัพธ บางเรื่อง ที่ นำเสนอ ไว 

ใน หมวด 7 ก็ ตอง สัมพันธกับ วัตถุ ประสงค เชิง กลยุทธ ที่ ระบุ ไว ดวย

 3. เขียนและทบทวนคำตอบโดยคำนึงถึงแนวทางและขอสังเกต ดังนี้

  n  แสดงใหเห็น วา มี แนวทาง ที่ เปนระบบ  

   แนวทาง ที่ เปนระบบ จะ สามารถ นำไป ทำซ้ำ ได และ ใช ขอมูล และ สารสนเทศ เพื่อ สนับสนุน

การ เรียนรู หรือ อีกนัยหนึ่ง คือ แนวทาง จะ เปนระบบ ได ถา สามารถ ประเมิน ปรับปรุง มี นวัตกรรม และ แบงปน 

ความรู จน นำไปสู การ พัฒนา อยาง สมบูรณขึ้น
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  -  Show deployment.
   Deployment information should summarize how your approaches are implemented 
in different parts of your organization. Deployment can be shown compactly by using tables.
  -  Show evidence of learning.
   Processes should include evaluation and improvement cycles, as well as the 
potential for breakthrough change. Process improvements should be shared with other appropriate 
units of the organization to enable organizational learning.
  -  Show integration.
   Integration shows alignment and harmonization among processes, plans, 
measures, actions, and results that generate organizational effectiveness and efficiencies.
  -  Show focus and consistency.
   There are four important considerations regarding focus and consistency: (1) 
the Organizational Profile should make clear what is important to your organization; (2) the 
Strategic Planning Category (Category 2), including the strategic objectives, action plans, and 
core competencies, should highlight areas of greatest focus and describe how deployment is 
accomplished; (3) the descriptions of organizational-level analysis and review (Item 4.1) should 
show how your organization analyzes and reviews performance information to set priorities; and 
(4) the Process Management Category (Category 6) should highlight the work processes that are 
key to your overall performance. Showing focus and consistency in the Process Items and tracking 
corresponding measures in the Results Items should improve organizational performance.
  -  Respond fully to Item requirements.
   Missing information will be interpreted as a gap in your performance management 
system. All Areas to Address should be addressed. Individual questions within an Area to Address 
may be addressed individually or together.

 4.  Cross-reference when appropriate.

  As much as possible, each Item response should be self contained. However, responses 
to different Items also should be mutually reinforcing. It is appropriate to refer to the other responses 
rather than repeat information. In such cases, key process information should be given in the Item 
requesting this information. For example, workforce development and learning systems should be 
described in Item 5.1. Discussions about workforce development and learning elsewhere in your 
application would reference but not repeat details given in your Item 5.1 response.
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  n  แสดงใหเห็น วา มี การ ถายทอด เพื่อ นำไป ปฏิบัติ
   สารสนเทศ เกี่ยวกับ การ ถายทอด เพื่อ นำไป ปฏิบัติ  ควร สรุป ให เห็นวา ได มี การนำ แนวทาง

ไป ใชใน สวน ตางๆ ของ สถาบัน ซึ่ง อาจ แสดง ให กระชับ ขึ้น ได โดย การ ใช ตาราง ดวย

  n  แสดงหลักฐาน ให เห็นวา มี การ เรียนรู
   กระบวนการ ควร รวม วงจร การ ประเมนิ และ ปรบัปรงุ รวมทัง้ ศกัยภาพ สำหรบั การ เปลีย่นแปลง

อยาง กาว กระโดด ควร มี การ แบงปน การ ปรับปรุง กระบวนการ กับ หนวยงาน อื่นๆ ของ สถาบัน เพื่อ สนับสนุน

การ เรียนรู ระดับ สถาบัน

  n  แสดงใหเห็น วา มี การ บูรณาการ
    การ บูรณาการ เปนการ แสดงใหเห็น ถึง ความ สอดคลอง และ ความ กลมกลืน ของ กระบวนการ 

แผน ตัว วัด กิจกรรม และ ผลลัพธ ซึ่ง นำไปสู ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล ของ สถาบัน

  n  แสดงใหเห็น วา มี การ มุงเนน และ ความ คง เสน คงวา

   (1) โครงราง องคการ ควร ระบุ เรื่อง ที่ มี ความ สำคัญตอ สถาบัน ไว ให ชัดเจน

   (2)  หมวด การ วางแผน กลยุทธ ตลอดจน วัตถุ ประสงค เชิง กลยุทธ แผน ปฏิบัติ การ และ 

    สมรรถนะ หลัก ควร ระบุ เรื่อง ที่ ตองการ มุงเนน ที่สุด และ ควร อธิบาย วาการ ถายทอด 

    เพื่อ นำไป ปฏิบัติ สามารถ บรรลุ ผลได อยางไร

   (3) การ วิเคราะห และ ทบทวน ผล ใน ระดับ องคการ (หัวขอ 4.1) ควร นำเสนอ วิธีการ ที่ สถาบัน 

    ใช วิเคราะห และ ทบทวน สารสนเทศ ที่ เกี่ยวกับ ผล การ ดำเนินการ เพื่อ จัด ลำดับ ความ 

    สำคัญ 

   (4) หมวด การ จดัการ กระบวนการ ควร ระบ ุกระบวนการ ทำงาน ที ่สำคญัตอ ผล การ ดำเนนิการ 

    โดย รวม ของ สถาบัน

      การ แสดงใหเห็น วา มี การ มุงเนน และ ความ คง เสน คงวา ของ หัวขอ ใน หมวด 1 - 6 และ

    การ ติดตาม ผล ของ ตัว วัด ที่ เกี่ยวของ ใน หัวขอ ใน หมวด 7 จะ สงผลให สถาบัน มี ผล การ 

    ดำเนินการ ที่ ดีขึ้น

  n  ตอบ คำ ถาม ให ครบถวน ใน ทุก หัวขอ

    สารสนเทศ ที่ ขาด หายไป จะ ถูก ตีความ วา เปน จุดออน ใน ระบบ การ จัดการ ผล การ ดำเนินการ 

ของ สถาบัน ดังนั้น จึง ควร ตอบ ประเด็น พิจารณา ทุก ขอ สวน คำ ถาม แตละ คำ ถาม ใน “ประเด็น พิจารณา” 

อาจ ตอบ แยก หรือ ตอบ รวมกัน ก็ได

 4. อางอิง หัวขอ อื่น ตาม ความ เหมาะสม

  คำ ตอบ ใน แตละ หัวขอ ควร มี ความ สมบูรณ ใน ตัวเอง ให มาก ที่สุด อยางไร ก็ตาม คำ ตอบ ตาง

 หัวขอ ก็ ควร สนับสนุน ซึ่ง กันและกัน ดวย ดังนั้น จึง เปนการ เหมาะสม ที่จะ อางอิงถึง คำ ตอบ ใน หัวขอ อื่น แทน 

การ กลาว ซ้ำ ใน กรณี ดังกลาว สารสนเทศ เกี่ยวกับ กระบวนการ สำคัญ จึง ควร ระบุ ไว กำกับ หัวขอ ที่ เกี่ยวของ

 โดย ตรง ตัวอยาง เชน ควร อธิบาย รายละเอียด ของ ระบบ การ พัฒนา ผูปฏิบัติ งาน และ ผูนำ และ การ เรียนรูไว 



The 2009–2010 Education Criteria for Performance Excellence110

5.  Use a compact format.

  Applicants should make the best use of the 50 application pages permitted. 
Applicants are encouraged to use flowcharts, tables, and “bullets” to present information 
concisely.

Guidelines for Responding to Results Items

 The Education Criteria place a major emphasis on results. The following information, 
guidelines, and example relate to effective and complete reporting of results.

1.  Focus on the most critical organizational performance results.

  Results reported should cover the most important requirements for your organization’s 
success, highlighted in your Organizational Profile and in the Strategic Planning, Customer 
Focus,Workforce Focus, and Process Management Categories.

 2.  Note the meaning of the four key requirements from the Scoring Guidelines for 
effective reporting of results data:
  -  performance levels that are reported on a meaningful measurement scale 
  -  trends to show directions of results, rates of change, and the extent of deployment
  -  comparisons to show how results compare with those of other, appropriately 
selected organizations
  -  integration to show that all important results are included, segmented (e.g., by 
important student or stakeholder; workforce; process; and educational program, offering, and 
service groups), and, as appropriate, related to key performance projections

3.  Include trend data covering actual periods for tracking trends.

  No minimum period of time is specified for trend data. However, a minimum of three 
historical data points generally is needed to ascertain a trend. Trends might span five or more 
years for some results. Trends should represent historic and current performance and not rely on 
projected (future) performance. Time intervals between data points should be meaningful for the 
specific measure(s) reported. For important results, new data should be included even if trends and 
comparisons are not yet well established.



เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ 2552 - 2553 111

ใน หวัขอ  5.1  เมือ่ ม ีการ กลาว ถงึ การ พฒันา ผูปฏบิตั ิงาน และ ผูนำ และ การ เรยีนรู ใน ทีอ่ืน่ๆ  อกี ใน รายงาน  ก ็ควร

 อางอิง วา ได อธิบาย ไว แลว ใน หัวขอ 5.1 โดย ไม ตอง ให รายละเอียด ซ้ำ

 5. ใช รูปแบบ ที่ กระชับ

  สถาบัน ควร เขียน รายงาน โดย ใช ประโยชน จาก จำนวน หนา กระดาษ ที่ กำหนด ไว ให ได มาก ที่สุด 

อาจ ใช แผนภูมิ ตาราง และ สัญลักษณ นำ หัวขอ เพื่อ นำเสนอ สารสนเทศ ได อยาง กะทัดรัด

แนวทางในการตอบหัวขอผลลัพธ  

  เกณฑคุณภาพการศึกษาใหความสำคัญตอผลลัพธอยางมาก สารสนเทศ แนวทาง และ

ตัวอยางตางๆ  ซึ่งแสดงใหเห็นความมีประสิทธิผลและความสมบูรณของรายงานผลลัพธ  มีดังนี้

  1.  มุงเนน ที่ ผล การ ดำเนินการ ที่ สำคัญที่สุด ของ สถาบัน 

    การ รายงาน ผลลัพธ ควร ครอบคลุม ขอกำหนด ที่ สำคัญที่สุด ตอ ความ สำเร็จ ของ สถาบัน

ที่ เนนไว ใน โครงราง องคการ และ ใน หมวด 2  3  5  และ 6 

  2.  ให คำนึงถึง ความ หมาย ของ ขอกำหนด ที่ สำคัญ 4 ประการ  จาก แนว ทางการ ให

    คะแนน เพื่อ การ รายงาน ขอมูล ผลลัพธ ที่ มี ประสิทธิผล 

    n  ระดับ ของ ผล การ ดำเนินการ ที่ รายงาน โดย ใช มาตรวัด ที่ สื่อ ความ หมาย ได ชัดเจน

    n  แนวโนม  ที่ แสดง ทิศทาง ของ ผลลัพธ อัตรา การ เปลี่ยนแปลง และ ขอบเขต ของ การ

ถายทอด เพื่อ นำไป ปฏิบัติ

    n  การ เปรียบเทียบ  เพื่อ แสดงวา ผลลัพธ เปน อยางไร เมื่อ เทียบกับ สถาบัน อื่น ที่ เหมาะสม

    n  การ บูรณาการ  เพื่อ แสดงวา มี การ รายงาน และ จำแนก ผลลัพธ ที่ สำคัญ ทั้งหมด 

(ตัวอยาง เชน ตาม กลุม ของ ผูเรียน หรือ ผูมีสวน ได สวน เสีย ที่ สำคัญ ผูปฏิบัติ งาน กระบวนการ และ หลักสูตร  

บริการ ที่ สงเสริม การ เรียนรู และ บริการ ทางการ ศึกษา อื่นๆ)  และ สัมพันธกับ การ คาดการณ ผล การ ดำเนินการ 

สำคัญ  (*)

  3. รายงาน ขอมูล แนวโนม ใน ชวงเวลา ตาม ที่วัด จริง

   ไมได มี การ กำหนด ชวงเวลา ที่ นอยที่สุด สำหรับ ขอมูล แนวโนม อยางไร ก็ตาม โดย ทั่ว ไป

แลว ควร มี ขอมูล ยอนหลัง อยาง นอย 3 ชวงเวลา เพื่อให เห็น แนวโนม ชัดเจน สำหรับ ผลลัพธ บางอยาง 

แนวโนม อาจจะ นาน ถึง  5 ป หรือ กวา นั้น ทั้งนี้ ควร แสดงผล การ ดำเนินการ ที่ผานมา ในอดีต และ ปจจุบัน 

โดย ไม ใช ผล การ ดำเนินการ ที่ คาดการณ ใน อนาคต  นอกจากนี้ ชวงเวลา ที่ ใช ตอง เหมาะสมกับ ตัว วัด แตละตัว

 ที ่ได รายงาน ไว  สำหรบั ผลลพัธ ที ่ม ีความ สำคญั ควร รายงาน ขอมลู ใหม ดวย แมวา จะ ยงั ไม สามารถ แสดง แนวโนม 

หรือ การ เปรียบเทียบ ได อยาง ชัดเจน
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4.  Use a compact format—graphs and tables.

  Many results can be reported compactly by using graphs and tables. Graphs and 
tables should be labeled for easy interpretation. Results over time or compared with others 
should be “normalized” (i.e., presented in a way, such as using ratios, that takes into account 
size factors). For example, reporting absenteeism trends in terms of unexcused absences per 
100 students would be more meaningful than reporting total unexcused absences if the student 
population has varied over the time period or if you are comparing your results to those of 
organizations differing in the number of students.

5.  Incorporate results into the body of the text.

  Discussion of results and the results themselves should be close together in an 
Award application. Trends that show a significant beneficial or adverse change should be 
explained. 
  Use figure numbers that correspond to Items. For example, the third figure for Item 
7.2 would be Figure 7.2-3. (See the example in the figure on page 114.)

  The graph p.114 illustrates data an organization might present as part of a response 
to Item 7.2, Customer- Focused Outcomes. In the Organizational Profile, the organization has 
indicated student persistence as a key success requirement.

  The graph illustrates a number of characteristics of clear and effective results 
reporting. - A figure number is provided for reference to the graph in the text. - Both axes and units 
of measure are clearly labeled.
  -  Trend lines report data for a key performance measure—student persistence.
  -  Results are presented for several years.
  -  An arrow indicates that an upward trend is good for this measure.
  -  Appropriate comparisons are shown clearly.
  -  The school shows, using a single graph, that its three departments separately track 
persistence rates.
  -  The school projects improved persistence rates for all departments in school 
year 2010-2011. The text should explain the projected improvements, including discontinuous or 
breakthrough improvements relative to prior performance for Department C. For example, your 
school may be enhancing its tutoring/mentoring services for an academic department, and you may 
anticipate a higher rate of persistence as a result of these efforts. 
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 4. ใช รูปแบบ ที่ กระชับ เชน กราฟ และ ตาราง

  ผลลัพธ จำนวน มาก สามารถ รายงาน ให กระชับ ได โดย การ ใช กราฟ และ ตาราง ควร มี เครื่องหมาย

กำกับ เพื่อให แปล ผลได งาย ผลลัพธ ที่ แสดง ความ ตอเนื่อง หรือ มี การ เปรียบ เทียบกับ สถาบัน อื่นๆ ควร 

“ปรบั ให เปน ฐาน เดยีวกนั” (ไดแก การ นำเสนอ เมือ่ ม ีปจจยั ดาน ขนาด มา เกีย่วของ เชน การ รายงาน เปน สดัสวน)  

อยาง เชน  การ รายงาน แนวโนม การ ขาด เรียน ในแง ของ การ ขาด เรียน โดย ไมมี เหตุผล ตอ ผูเรียน 100 ราย 

อาจจะ มีความหมาย ที่ ดีกวา การ รายงาน จำนวน ครั้ง ของ การ ขาด เรียน โดย ไมมี เหตุผล ทั้งหมด หาก จำนวน

ผูเรียน มี การ ผันแปร ใน ชวง เวลานั้น หรือ สถาบัน มี การ เปรียบเทียบ ผลลัพธ กับ สถาบัน อื่น ที่ มี จำนวน ผูเรียน

แตกตางกัน

 5. บูรณาการ ผลลัพธ เขากับ เนื้อหา

   ใน การ เขียน รายงาน ควร แสดงผลลัพธ และ อภิปราย ผลลัพธ ควบคู กัน ไป ควร อธิบาย หาก

มี การ เปลี่ยนแปลง แนวโนม ทั้งที่ ดี และ ไมดี ใช หมายเลข ของ รูป ให ตรง กับ ที่ แสดง ไว ใน หมวด นั้นๆ  ตัวอยาง เชน  

รูป ที่ 3 ของ หมวด 7.2 ควร เปน รูป ที่ 7.2 - 3  (ดู ตัวอยาง รูป ใน หนา  115)

  กราฟ ใน หนา 115 แสดง ขอมูล ที่ สถาบัน อาจ รายงาน ให เปน สวนหนึ่ง ของ การ ตอบ หัวขอ 7.2

ผลลัพธ การ มุงเนน ลูกคา หาก ใน โครงราง องคการ สถาบัน ได ระบุ วาการ คงสภาพ ของ ผูเรียน เปน ขอกำหนด

ของ ความ สำเร็จ ที่ สำคัญ 

  กราฟแสดงจำนวนของคุณลักษณะของการรายงานผลลัพธที่ชัดเจนและมีประสิทธิผล

  n  ตัวเลขกำกับรูป จะใชสำหรับการอางอิงกราฟในรายงาน

  n  ระบุความหมายของทั้งสองแกนและหนวยวัดอยางชัดเจน

  n  เสนตางๆ ทีแ่สดงแนวโนมใหขอมลูเกีย่วกบัตวัวดัผลการดำเนนิการทีส่ำคญั เชน การคงสภาพ

ผูเรียน

  n  รายงานผลลัพธในชวงเวลาหลายป

  n  ลูกศรแสดงทิศทางของแนวโนมที่ดีขึ้นสำหรับตัววัดนี้

  n  แสดงการเปรียบเทียบอยางเหมาะสมและชัดเจน

  n  สถาบนัการศกึษานี ้ใชกราฟเพยีงรปูเดยีวเพือ่แสดงวาทัง้ 3 สาขาวชิาตางมกีารตดิตามอตัรา

การคงสภาพผูเรียน

  n  สถาบัน คาดการณ อัตรา การ คงสภาพ ผูเรียน ที่ สูงขึ้น ใน ทุก สาขาวิชา ระหวาง ปการศึกษา 

2553  ควร มี ขอความ อธิบาย ถึง การ คาดการณ ที่ ดีขึ้น  เชน การ ปรับปรุง อยาง ฉับพลัน หรือ แบบ กาว กระโดด

เมื่อ เทียบกับ ผล การ ดำเนินการ ที่ผานมา ใน สาขาวิชา ค. ตัวอยาง เชน สถาบัน อาจ ปรับปรุง การ สอน เสริม หรือ

การ จัด พี่เลี้ยง ใน สาขาวิชา ให เขมแข็ง ขึ้น  ซึ่ง อาจ สงผลให อัตรา การ คงสภาพ ผูเรียน สูงขึ้น
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  To help interpret the Scoring Guidelines (page 71), the following comments on 
the graphed results would be appropriate:
  -  The current overall school performance level shows a generally improving trend. 
The current level is good but still slightly below that of the comparable school.
  -  Department A is the current performance leader— showing sustained high performance 
and a beneficial trend since 2005-2006.
  -  Department B shows a lower level of performance but a generally improving trend.
  -  Although Department C has the overall lowest student retention rate, with the 
exception of the 2007-2008 school year, there is a generally improving trend. (The single point drop 
in student retention should be explained briefly.)
  -  Departments A and C and the overall school are projecting improved persistence 
rates. They are all expected to exceed the state’s best school in terms of persistence by the 2010-
2011 school year.
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  เพื่อให เขาใจ แนว ทางการ ใหคะแนน อาจ อธิบาย ขยายความ กราฟ ได ดังนี้ (*) 

  n  ระดับ โดย รวม ใน ปจจุบัน ของ ผล การ ดำเนินการ ของ สถาบัน แสดง แนวโนม ที่ ดีขึ้น โดย รวม

ปจจุบัน อยู ใน ระดับ ดี แต ยัง ต่ำกวา สถาบัน เทียบเคียง เล็กนอย 

  n  สาขาวิชา ก เปน สาขาวิชา ที่ เปน ผูนำ ใน ปจจุบัน — แสดงผล การ ดำเนินการ ที่ สูงขึ้น อยาง

ยั่งยืน และ มี แนวโนม ที่ ดี  ตั้งแต ปการศึกษา 2548

  n  สาขาวิชา ข แสดง ระดับ ของ ผล การ ดำเนินการ ที่ ต่ำกวา แต มี แนวโนม ที่ ดีขึ้น

  n  ถึงแมวา สาขาวิชา ค มี อัตรา การ คงสภาพ ผูเรียน ที่ต่ำ ที่สุด ยกเวน ใน ปการศึกษา 2550   แต 

มี แนวโนม ที่ ดีขึ้น (ควร อธิบาย โดย ยอ ถึง ชวงเวลา ที่ การ คงสภาพ ของ ผูเรียน ลดลง)

  n  อัตรา การ คงสภาพ ของ ผูเรียน ใน สาขาวิชา ก ค และ ใน ภาพรวม ของ สถาบัน มี แนวโนม ที่ ดีขึ้น  

และ คาดวา จะ สูงกวา ระดับ ที่ ดีที่สุด ใน ระดับ อุดมศึกษา ของ ประเทศ  ภายใน ปการศึกษา 2553
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 CATEGORY AND ITEM DESCRIPTIONS

Preface: Organizational Profile
 The Organizational Profile provides an overview of your organization. The profile 
addresses your operating environment, your key organizational relationships, your competitive 
environment and strategic context, and your approach to performance improvement. Your 
Organizational Profile provides a framework for understanding your organization. It helps the 
Baldrige Examiners and Judges when reviewing your application to understand what you consider 
important. It also helps you to guide and prioritize the information you present in response to the 
Criteria Items in Categories 1–7.

 The Organizational Profile provides your organization with critical insight into the key 
internal and external factors that shape your operating environment. These factors, such as the 
mission, vision, values, core competencies, competitive and collaborative environment, and 
strategic challenges and advantages, impact the way your organization is run and the decisions 
you make. As such, the Organizational Profile helps your organization better understand the 
context in which it operates; the key requirements for current and future organizational success 
and sustainability; and the needs, opportunities, and constraints placed on your organization’s 
management systems.

P.1 Organizational Description: What are your key organizational characteristics?

Purpose

 This Item addresses the key characteristics and relationships that shape your organizational 
environment. It also addresses your organization’s governance system. The aim is to set the context 
for your organization and for your responses to the Criteria requirements in Categories 1–7.

Comments

 -  The use of such terms as “purpose,” “vision,” “mission,” “values,” and “core 
  competencies” varies depending on the organization, and some organizations may 
  not use one or more of these terms. Nevertheless, you should have a clear understanding 
  of the essence of your organization, why it exists, and where your senior leaders want 
  to take the organization in the future. This clarity enables you to make and implement 
  strategic decisions affecting the future of your organization.
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 คำอธิบายเพิ่มเติมหมวดและหัวขอ       

บทนำ : โครงรางองคการ

 โครงราง องคการ แสดงใหเห็น ภาพรวม ของ สถาบัน ซึ่ง บงบอกถึง สภาพแวดลอม ใน การ ดำเนินการ  

ความ สัมพันธ ที่ สำคัญ ระดับ องคการ สภาพแวดลอม การ แขงขัน และ บริบท เชิง กลยุทธ  รวมทั้ง แนว ทาง

ใน การ ปรับปรุง ผล การ ดำเนินการ  โครงราง องคการ แสดง เคาโครง ที่ ชวย ให เขาใจ สถาบัน ได ดีขึ้น ผูตรวจ

ประเมิน จะ พิจารณา จาก โครงราง องคการ เพื่อให เขาใจ วา อะไร เปน สิ่ง สำคัญตอ สถาบัน นอกจากนี้ 

สถาบัน ยัง สามารถ ใช เปน แนวทาง และ ใช จัด ลำดับ ความ สำคัญ ของ สารสนเทศ ที่จะ นำเสนอ ใน หัวขอ ตางๆ 

ใน หมวด 1 - 7

 โครงราง องคการ จะ ทำให สถาบัน เขาใจ ลึกซึ้ง เกี่ยวกับ ปจจัย ภายใน และ ภายนอก ที่ สำคัญ                         

ซึ่ง กำหนด สภาพแวดลอม ใน การ ดำเนินการ ปจจัย เหลานี้ ไดแก พันธกิจ วิสัยทัศน คานิยม สมรรถนะ หลัก 

สภาพแวดลอม ใน การ แขงขัน และ ความ รวมมือ  ความ ทาทาย และควม ไดเปรียบ เชิง กลยุทธ  มี ผลกระทบ

ตอ การ ดำเนินการ และ การ ตัดสินใจ ของ สถาบัน  ดังนั้น โครงราง องคการ จึง ชวย ให สถาบัน เขาใจ เรื่อง ตอไปนี้ 

ได ดีขึ้น

 l บริบท ของ การ ดำเนินการ ของ ตน เอง 

 l  เรื่องสำคัญ ที่ สถาบัน ตอง ดำเนินการ เพื่อให บรรลุ ความ สำเร็จ ความ ยั่งยืน ทั้ง ใน ปจจุบัน และ

 ใน อนาคต 

 l  ความ จำเปน โอกาส และ ขอจำกัด ของ สถาบัน ที่ สงผลตอ ระบบ การ จัดการ ผล การ ดำเนินการ 

โดย รวม

 1. ลักษณะ องคการ: อะไร คือ คุณลักษณะ ที่ สำคัญ ของ องคการ

  จุดประสงค

  หัวขอ นี้ เนน ถึง คุณลักษณะ และ ความ สัมพันธ ที่ สำคัญ ที่ กำหนด สภาพแวดลอม ของ สถาบัน 

และ ยัง เนน ถึง ระบบ ธรรมาภิบาล ของ สถาบัน จุดประสงค ของ หัวขอ นี้ คือ การ กำหนด บริบท สำหรับ สถาบัน 

และ สำหรับ การ ตอบ ขอกำหนด ของ เกณฑ ใน หมวด 1 - 7

  ขอสังเกต

  l  การ ใช ศัพท ตางๆ เชน “จุดประสงค” “วิสัยทัศน” “พันธกิจ” “คานิยม” และ “สมรรถนะ

 หลัก”  มี ความ แตกตางกัน ไปตาม แตละ สถาบัน บาง สถาบัน อาจ ไม ใช ศัพท ดังกลาว บาง คำ

อยางไรก็ตาม สถาบัน ตอง เขาใจ อยาง ชัดเจน ถึง แกนสาร ที่ สำคัญ ของ สถาบัน  ภารกิจ หลัก 

ที่ ทำให ตอง มี สถาบัน นี้ อยู  และ เปาหมาย ที่ ผูนำ ระดับสูง ตองการ ให สถาบัน กาว ไปถึง ใน 

อนาคต  ความ ชัดเจน ใน เรื่อง นี้ จะ ชวย ให สถาบัน ตัดสินใจ เชิง กลยุทธ ที่ มีผลตอ อนาคต  และ 

นำไป ปฏิบัติ ตอ ได
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 -  A clear identification and thorough understanding of your organization’s core 
  competencies are central to organizational sustainability and competitive 
  performance. Executing your core competencies well is frequently a market 
  differentiator. Keeping your core competencies current with your strategic directions 
  can provide a strategic advantage, and protecting intellectual property contained in your 
  core competencies can provide sustainability.

 -  The regulatory environment in which you operate places requirements on your 
  organization and impacts how you run your organization. Understanding this environment is 
  key to making effective operational and strategic decisions. Further, it allows you 
  to identify whether you are merely complying with the minimum requirements of 
  applicable laws, regulations, and standards of practice or exceeding them, a hallmark 
  of leading organizations. 

 -  Leading organizations have well-defined governance systems with clear reporting 
  relationships. It is important to clearly identify which functions are performed by senior 
  leaders and, as applicable, by your governance board/policymaking body. Board 
  independence and accountability frequently are key considerations in the governance 
  structure. 

 -  Suppliers may play critical roles in processes that are important to running the 
  organization and to maintaining or achieving overall organizational performance 
  success. Requirements for suppliers might include on-time or just - in- time delivery; 
  flexibility; variable staffing; research and design capability; innovation of processes, 
  programs, offerings, or services; and customized services.

P.2 Organizational Situation: What is your organization’s strategic situation?

Purpose

 This Item addresses the competitive environment in which your organization operates, 
including your key strategic challenges and advantages. It also addresses how you approach 
performance improvement, organizational learning, and innovation. The aim is to understand your 
key organizational challenges and your system for maintaining a sustainable advantage.

Comments

 -  Knowledge of an organization’s strengths, vulnerabilities, and opportunities for 
  improvement and growth is essential to the success and sustainability of the organization. 
  With this knowledge, you can identify those educational programs, offerings, services, 
  processes, competencies, and performance attributes that are unique to your 
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  l  หัวใจ ของ ความ ยั่งยืน และ ความ สามารถ ใน การ แขงขัน ของ สถาบัน คือ การ กำหนด สมรรถนะ

หลัก ที่ ชัดเจน และ มี ความ เขาใจ อยาง ถองแท ใน เรื่อง ดังกลาว การนำ สมรรถนะ หลัก ไป

 ใช ให เหมาะสม จะ สราง ความ แตกตาง ใน ตลาด  การ รักษา สมรรถนะ หลัก ของ สถาบัน ให ทัน 

ตอ ทิศทาง เชิง กลยุทธ ทำใหเกิด ความ ไดเปรียบ เชิง กลยุทธ  และ การ ปกปอง ทรัพยสิน ทาง 

ปญญา ใน สมรรถนะ หลัก จะ ทำใหเกิด ความ ยั่งยืน

  l  สภาพแวดลอม ดาน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ทำให สถาบัน จำเปน ตอง กำหนด ประเด็น 

สำคัญ ที่ สถาบัน ตอง ปฏิบัติ ตาม  และ สงผลกระทบ ตอ วิธีการ ดำเนินการ ของ สถาบัน 

 ความ เขาใจ ใน เรื่อง ดังกลาว เปน สิ่ง สำคัญ เพราะ นอกจาก จะ ทำให สามารถ ตัดสินใจ ใน เชิง 

กลยุทธ และ ใน การ ปฏิบัติ งาน อยาง มี ประสิทธิผล แลว  ยัง ทำให สถาบัน เห็นวา ได ดำเนินการ 

เพียง เพื่อให เปนไปตาม ขอกำหนด ขั้นต่ำ ของ กฎหมาย  กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่ เกี่ยวของ  

หรือ ดำเนินการ ได ดีกวา ขอกำหนด  ซึ่ง บงบอกถึง ความ เปน สถาบัน การ ศึกษา ชั้นนำ

  l  สถาบัน การ ศึกษา ชั้นนำ จะ มี ระบบ ธรรมาภิบาล ที่ กำหนด ไว เปน อยาง ดี โดย ระบุ ชั้น 

การ รายงาน ไว อยาง ชัดเจน ดังนั้น จึง จำเปน ตอง มี การ กำหนด หนาที่ ของ ผูนำ ระดับสูง และ 

คณะกรรมการ ธรรมาภิบาล หรือ คณะกรรมการ ที่ ดูแล กำกับ นโยบาย (*) ไว อยาง ชัดเจน  

ความ เปนอิสระ และ ความ รับผิดชอบ ของ คณะกรรมการ มัก เปน ประเด็น พิจารณา ที่ สำคัญ 

ใน โครงสราง ระบบ ธรรมาภิบาล

  l  ใน กรณีที่ ผู สงมอบ มี บทบาท ที่ จำเปน อยางยิ่ง ใน กระบวนการ ที่ สำคัญตอ การ ดำเนินการ  

เพื่อให สถาบัน สามารถ รักษา ระดับ และ บรรลุ ความ สำเร็จ ของ ผล การ ดำเนินการ โดย รวม 

ขอกำหนด สำหรับ ผู สงมอบ อาจ รวมถึง การ สงมอบ ที่ ตรงเวลา หรือ ทันเวลา ความ ยืดหยุน  

การ จัด บุคลากร ที่ ผันแปร ได ขีด ความ สามารถ ใน การ วิจัย และ ออกแบบ รวมทั้งการ สราง

นวัตกรรม ของ กระบวนการ หลักสูตร บริการ ที่ สงเสริม การ เรียนรู และ บริการ การ ศึกษา

อื่นๆ และ บริการ ตาม ความ ตองการ เฉพาะราย

 2. สภาวะ การณ ของ องคการ: สภาวะ การณ เชิง กลยุทธ ของ สถาบัน เปน อยางไร 

  จุดประสงค

  หัวขอ นี้ เนน ถึง สภาพแวดลอม ดาน การ แขงขัน ที่ สถาบัน ดำเนินงาน อยู และ ความ ทาทาย เชิง 

กลยุทธ ที่ สำคัญ ที่ สถาบัน ตอง เผชิญ และ ยัง เนน ถึง แนวทาง ที่ สถาบัน ใช ใน การ ปรับปรุง ผล การ ดำเนินการ และ

ทำใหเกิด การ เรียนรู ระดับ องคการ และ นวัตกรรม  จุดประสงค ของ หัวขอ นี้ คือ การ ทำความ เขา ใจความ ทาทาย

ที่ สำคัญ ของ สถาบัน และ ระบบ การ บริหาร จัดการ เพื่อ รักษา ความ ไดเปรียบ เชิง การ แขงขัน อยาง ยั่งยืน

  ขอ สังเกต

  l  ความรู ใน เรื่อง จุดแข็ง จุด เปราะบาง และ โอกาส  ใน การ ปรับปรุง และ การ เติบโต ของ สถาบัน 

   มี ความ จำเปน อยางยิ่ง ตอ ความ สำเร็จ และ ความ ยั่งยืน ของ สถาบัน  ความรู ใน เรื่อง เหลานี้ 
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  organization; those that set you apart from other organizations; those that help you to 
  sustain your competitive advantage; and those that you must develop to sustain or 
  build your market position. 

 -  Understanding who your competitors are, how many you have, and their key 
characteristics is essential for determining what your competitive advantage is in your 
education sector or markets served. Leading organizations have an indepth
understanding of their current competitive environment, including the factors that 
affect day-to-day performance and factors that could impact future performance. 

 -  Sources of comparative and competitive data might include education journals and 
other publications; benchmarking activities; national, state, and local reports; 
conferences; local networks; and professional associations.

 - Operating your organization in today’s sometimes competitive environment means you 
are facing strategic challenges that can affect your ability to sustain performance and 
maintain advantages such as academic program leadership, unique services, 
or an optimal student-to faculty  ratio. These challenges might include your operational  
costs; an expanding or decreasing student population; a decreasing local and state tax 
base or educational appropriation; changing demographics and competition, 
including charter schools; diminishing student persistence; the introduction of 
new or substitute programs, offerings, or services; and state and federal mandates. In 
addition, your organization may face challenges related to the recruitment, hiring, and 
retention of a qualified workforce. 

 -  A particularly significant challenge, if it occurs to your organization, is being 
unprepared for a disruptive technology that threatens your competitive position or your 
market. In the past, such technologies have included personal computers replacing 
typewriters, cell phones challenging traditional and pay phones, fax machines capturing 
business from overnight delivery services, and e-mail challenging all other means of 
correspondence. Today, organizations need to be scanning inside and outside their 
immediate environment to detect such challenges at the earliest possible point 
in time.
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   ชวย ทำให สถาบัน สามารถ กำหนด โปรแกรม การ จัด ศึกษา หลักสูตร  บริการ ที่ สงเสริม

    การ เรยีนรู และ บรกิาร ทางการ ศกึษา อืน่ๆ  กระบวนการ สมรรถนะ และ ปจจยั ตางๆ ที ่มผีลตอ

   การ ดำเนินการ ซึ่ง

   -  เปน เอกลักษณ ของ สถาบัน 

   -  ทำให แตกตางจาก สถาบัน อื่นๆ 

   -  ชวย รักษา ความ ไดเปรียบ เชิง การ แขงขัน ที่ ยั่งยืน

   -  สราง หรือ รักษา ตำแหนง ใน ตลาด

  l  ความ เขาใจ วา คูแขง คอื ใคร  ม ีจำนวน กี ่ราย และ ม ีคณุลกัษณะ ที ่สำคญั อยางไร เปน สิง่จำเปน

   อยางยิ่ง ใน การ กำหนด ความ ไดเปรียบ เชิง การ แขงขัน ของ สถาบัน ใน แวดวง การ ศึกษา และ 

   ตลาด สถาบัน การ ศึกษา ชั้นนำ มี ความ เขาใจ อยาง ลึกซึ้ง ใน สภาพแวดลอม ดาน การ แขงขัน 

   ใน ปจจุบัน รวมถึง ปจจัย ตางๆ  ที่ มีผลตอ การ ดำเนินการ ประจำวัน และ ปจจัย ตางๆ ที่ อาจ 

   มี ผลกระทบ ตอ การ ดำเนินการ ใน อนาคต

  l  แหลงขอมูล เชิง เปรียบเทียบ และ เชิง แขงขัน อาจ รวมถึง วารสาร ดาน การ ศึกษาและ

    สิ่ง ตีพิมพ อื่นๆ กิจ กรรมการ จัด ระดับ เทียบเคียง รายงาน ระดับชาติ ภูมิภาค และ ทองถิ่น 

   การ ประชุม สัมมนา  เครือขาย ใน ทองถิ่น และ สมาคม วิชาชีพ ตางๆ

  l  การ ดำเนินการ ของ สถาบัน ใน บรรยากาศ ที่ บางครั้ง มี การ แขงขัน หมายความวา สถาบัน 

   กำลัง เผชิญกับ ความ ทาทาย เชิง กลยุทธ ที่ สงผลตอ ความ สามารถ ใน การ รักษา ระดับ ผล การ 

   ดำเนินการ และ คงไว ซึ่ง ความ ไดเปรียบ ใน การ แขงขัน ตัวอยาง เชน  การ เปน ผูนำ ดาน 

   หลักสูตร  การ บริการ ที่ มี เอกลักษณ หรือ อัตราสวน ของ นัก ศึกษาตอ คณาจารย ที่ เหมาะสม 

   ความ ทาทาย เหลานี้ อาจจะ รวมถึง ตนทุน การ ดำเนินการ การ เพิ่ม หรือ ลด จำนวน ผูเรียน  

   การ เปลี่ยนแปลง ดาน ประชากร และ สภาพ การ แขงขัน การ คงสภาพ ผูเรียน การ นำเสนอ 

   โปรแกรม การ ศึกษา หลักสูตร และ การ บริการ ใหม หรือ เพื่อ ทดแทน  หรือ นโยบาย ของ 

   รัฐ นอกจากนั้น  สถาบัน อาจ เผชิญกับ ความ ทาทายที่ เกี่ยวกับ การ สรรหา วาจาง และ รักษา 

   ผูปฏิบัติ งาน ที่ มี คุณสมบัติ ตาม ตองการ ไว   

  l  การ ไมได เตรียมพรอม ตอ การ ปรับ เปลี่ยน เทคโนโลยี อยาง ฉีกแนว  จัด เปนความ ทาทาย ที่ 

   มีความ สำคัญ อยางยิ่ง ที่ อาจ เกิดขึ้น ซึ่ง คุกคาม ตอ ตำแหนง ใน การ แขงขัน หรือ ตลาด ของ

   องคการ ตัวอยาง ในอดีต ของ การ ปรับ เปลี่ยน เทคโนโลยี อยาง ดังกลาว ไดแก คอมพิวเตอร

   สวนบุคคล ที่มา แทน เครื่อง พิมพดีด โทรศัพท มือถือ ที่ กำลัง มา แทนที่ โทรศัพท บาน และ

   โทรศพัท สาธารณะ เครือ่ง โทรสาร ที ่แยง ธรุกจิ จาก บรกิาร การ สง เอกสาร ขามคนื และ จดหมาย

   อิเลคท รอ นิกส ที่มา แทนที่ วิธีการ ติดตอ ประเภท อื่นๆ ทั้งหมด ปจจุบัน สถาบัน ตอง มี การ 

   สำรวจ สภาพแวดลอม ทั้ง ภายใน และ ภายนอกวงการ ศึกษา อยาง สม่ำเสมอ เพื่อให คนพบ

   ความ ทาทาย เหลานั้น ใน ระยะแรก ที่สุด เทาที่จะ เปนไปได
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Leadership (Category 1)

 Leadership addresses how your senior leaders’ actions guide and sustain your 
organization, setting organizational vision, values, and performance expectations. Attention is given 
to how your senior leaders communicate with your workforce, enhance their personal leadership 
skills, participate in organizational learning and develop future leaders, measure organizational 
performance, and create a learning environment that encourages ethical behavior and high 
performance. The Category also includes your organization’s governance system and how your 
organization fulfills its legal, ethical, and societal responsibilities, and supports its key communities.

1.1 Senior Leadership: How do your senior leaders lead?

Purpose

 This Item examines the key aspects of your senior leaders’ responsibilities. It examines 
how your senior leaders set and communicate the organization’s vision and values and how 
they practice these values. It focuses on your senior leaders’ actions to create a sustainable, 
high-performing organization with a focus on students and stakeholders.

Comments

 -  Senior leaders’ central role in setting values and directions, communicating, creating 
and balancing value for all students and stakeholders, and creating an organizational 
bias for action are the focus of this Item. Success requires a strong orientation to the 
future and a commitment to improvement, innovation, and organizational sustainability. 
Increasingly, this requires creating an environment for empowerment, agility, and orga-
nizational learning. 

 -  In highly respected organizations, senior leaders are committed to developing the 
organization’s future leaders and to recognizing and rewarding contributions by members of 
the workforce. Senior leaders enhance their personal leadership skills. They participate in 
organizational learning, in the development of future leaders, in succession planning, and in 
recognition opportunities and events that celebrate the workforce. Development of future 
leaders might include personal mentoring or participation in leadership development 
courses.
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การนำองคการ   (หมวด 1)

 หมวด ภาวะผูนำ เนน ถึง วิธีการ ที่ ผูนำ ระดับสูง ชี้นำ และ ทำให สถาบัน มี ความ ยั่งยืน การ กำหนด 

วิสัยทัศน คานิยม และ ความ คาดหวัง ใน ผล การ ดำเนินการ ของ สถาบัน โดย เนน การ สื่อสาร ระหวาง ผูนำ 

ระดับสูง กับ ผูปฏิบัติ งาน  ยกระดับ ทักษะ ความ เปน ผูนำ ของ แตละคน  มี สวนรวม ใน การ เรียนรู ระดับ องคการ  

และพัฒนา ผูนำ ใน อนาคตของ สถาบัน การ วัดผล การ ดำเนินการ และ การ สราง บรรยากาศ การ เรียนรู

ที่ สงเสริม ให มี การ ประพฤติ ปฏิบัติ ตาม จริยธรรม และ มี ผล การ ดำเนินการ ที่ ดี ยิ่งขึ้น หมวด นี้ ยัง รวมถึง ระบบ

ธรรมาภิบาล ของ สถาบัน และ วิธีการ ที่ สถาบัน ทำ เพื่อให มั่นใจ ได วา มี การ ประพฤติ ปฏิบัติ ตามกฎหมาย  

จริยธรรม  ความ รับผิดชอบ ตอ สังคม  และ การ สนับสนุน ชุมชน ที่ สำคัญ  

 1.1 การนำ องคการ โดย ผูนำ ระดับสูง : ผูนำ ระดับสูง นำ องคการ อยางไร  

  จุดประสงค

  หัวขอ นี้ ตรวจ ประเมิน ประเด็น สำคัญๆ ของ ความ รับผิดชอบ ของ ผูนำ ระดับสูง รวมทั้ง

วธิกีาร ที ่ผูนำ ระดบัสงู กำหนด วสิยัทศัน และ คานยิม ของ สถาบนั และ นำ คานยิม ดงักลาว ไป ปฏบิตั ิหวัขอ นี ้มุงเนน

ถึง การ ปฏิบัติ ของ ผูนำ ระดับสูง ใน การ สรร สราง ให สถาบัน คงไว ซึ่ง ผล การ ดำเนินการ ที่ ดี ยิ่งขึ้น โดย มุงเนน ที่ 

ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย

  ขอ สังเกต

  n  หัวขอ นี้ มุงเนน บทบาท ของ ผูนำ ระดับสูง ที่ เปน แกน หลัก ใน การ กำหนด คานิยม และ ทิศทาง   

การ สื่อสาร  การ สรางสรรค และ สราง สมดุล ของ คานิยม สำหรับ ผูเรียน และ ผูมีสวน ได 

สวน เสยี ทกุฝาย และ การ ทำให สถาบนั มุงเนน ใน การ ปฏบิตั ิความ สำเรจ็ ของ สถาบนั จงึ ตอง

อาศัย การ มอง การณ ไกล และ ความ มุงมั่น ตอ การ ปรับปรุง การ สราง นวัตกรรม และ ความ

ยั่งยืน ของ สถาบัน ซึ่ง ตอง อาศัย การ สราง บรรยากาศ เพื่อให เกิด การ ใหอำนาจ แก ผูปฏิบัติ

งาน ใน การ ตัดสินใจ ความ คลองตัว และ การ เรียนรู ใน ระดับ องคการ ที่ มาก ยิ่งขึ้น

  n  ใน สถาบัน ที่ ไดรับ การ ยกยอง อยาง สูง นั้น ผูนำ ระดับสูง มุงมั่น ใน การ พัฒนา ผูนำ ใน อนาคต 

ของ สถาบัน การ ใหรางวัล และ ยกยอง ชมเชย ผลงาน ของ ผูปฏิบัติ งาน  ผูนำ ระดับสูง 

ยกระดบั ทกัษะ ดาน การนำ ของ ตน เอง  และ เขารวม ใน การ เรยีนรู ระดบั องคการ  การ พฒันา 

ผูนำ ใน อนาคต  การ วางแผน สืบทอด ตำแหนง  รวมทั้ง เขารวม ใน โอกาส และ กิจกรรม 

ตางๆ ที่ ยกยอง ชมเชย ผูปฏิบัติ งาน   นอกจากนี้ กิจกรรมการ พัฒนา ผูนำ ใน อนาคต  อาจ 

รวมถึง การ สอน งาน และ ให คำ แนะนำ แบบ ตัวตอตัว หรือ การ เขา หลักสูตร การ พัฒนา ผูนำ 

สถาบัน
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1.2 Governance and Societal Responsibilities: How do you govern and fulfill your societal 
responsibilities?

Purpose

 This Item examines key aspects of your organization’s governance system, including 
leadership improvement. It also examines how your organization assures that everyone in the 
organization behaves legally and ethically, fulfills its societal responsibilities, and supports its key 
communities.

Comments

 -  The organizational governance requirement addresses the need for a responsible, 
informed, transparent, and accountable governance or advisory body that can 
protect the interests of key stakeholders. This body should have independence 
in review and audit functions, as well as a performance evaluation function that 
monitors organizational and senior leaders’ performance.

 -  An integral part of performance management and improvement is proactively 
addressing (1) the need for ethical behavior; (2) the observance of all legal, 
regulatory, safety, and accreditation requirements; and (3) r isk factors. 
Ensuring high performance in these areas requires establishing appropriate 
measures or indicators that senior leaders track in their organizational performance 
reviews. Your organization should be sensitive to issues of public concern, whether or not 
these issues currently are embodied in laws and regulations. Role-model organizations 
look for opportunities to exceed requirements and to excel in areas of legal and ethical 
behavior. 

 -  Public concerns that education organizations should anticipate might include the cost
of programs, offerings, services, and operations; timely and equitable access to 
programs, offerings, and services; and perceptions about the organization’s 
stewardship of its resources.

 -  This Item addresses the use of processes that conserve natural resources. These 
processes might include the use of “green” technologies, the storage of hazardous 
materials, energy conservation, the use of cleaner energy sources, or the recycling of 
materials, as appropriate. 

 -  Societal responsibility implies going beyond a compliance orientation. Opportunities to 
consider and promote the well-being of environmental, social, and economic systems to 
which your organization may contribute and opportunities to support key communities are 
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 1.2 ธรรมาภิบาล และ ความ รับผิดชอบ ตอ สังคม : สถาบัน ดำเนินการ อยางไร ใน เรื่อง การ
   กับ ดูแล และ ทำให บรรลุผล ดาน ความ รับผิดชอบ ตอ สังคม 

  จุดประสงค

    หัวขอ นี้ ตรวจ ประเมิน ประเด็น สำคัญๆ  ใน ระบบ ธรรมาภิบาล  รวมถึง การ ปรับปรุง การนำ

องคการ  วิธีการ ที่ ทำให มั่นใจ วา บุคลากร ทุกคน ได ประพฤติ ปฏิบัติ ตามกฎหมาย และ จริยธรรม  รวมทั้ง ทำให

สถาบัน บรรลุผล ดาน ความ รับผิดชอบ ตอ สังคม  และ การ สนับสนุน ชุมชน ที่ สำคัญ  

  ขอ สังเกต

  n  ขอกำหนด เกี่ยวกับ ธรรมาภิบาล ของ สถาบัน เนน วา สถาบัน ตอง มี คณะกรรมการ หรือ

ที่ปรึกษา ดาน ธรรมาภิบาล ที่ รับผิดชอบ ใน หนาที่  รับรู เขาใจ  มี ความ โปรงใส รวมทั้ง

รับผิดชอบ ตอ ผล ตางๆ ที่ เกิดขึ้น เพื่อให สามารถ ปกปอง ผลประโยชน ของ ผูมีสวน ได 

สวน เสีย ที่ สำคัญ ได คณะกรรมการ ดังกลาว ควร มี อิสระ ใน การ ทบทวน และ ตรวจสอบ

สถาบัน รวมทั้ง การ ประเมินผล โดย การ ตรวจ ติดตาม ผล การ ดำเนินการ ของ สถาบัน และ

ผูนำ ระดับสูง

  n  ใน การ จัดการ และ ปรับปรุง ผล การ ดำเนินการ นั้น จำเปน ตอง มี การ ดำเนินการ เชิง รุก

ในดาน (1) การ ประพฤติ ปฏิบัติ อยาง มี จริยธรรม (2) การ ปฏิบัติ ตาม กฎ ระเบียบ ขอบังคับ

และ กฎหมาย  ความ ปลอดภัย การ รับรอง มาตรฐาน และ (3) ปจจัย เสี่ยง ตางๆ 

การ ที่จะ มี ผล การ ดำเนินการ ที่ ดี ใน เรื่อง ดังกลาว ได นั้น สถาบัน ตอง กำหนด ตัว วัด หรือ

ตัว ชี้ วัด ที่ เหมาะสม ที่ ผูนำ ระดับสูง สามารถ ใช ใน การ ติดตาม ผล การ ดำเนินการ ของ สถาบัน 

นอกจากนี้ สถาบัน ควร ไว ตอ ความ กังวล ของ สังคม  ไมวา ประเด็น ดังกลาว จะ ถูก กำหนด

 ไว ใน กฎหมาย หรือ ระเบียบ ขอบังคับ หรือไม  สถาบัน ที่ เปน แบบอยาง ที่ ดี ตอง พยายาม

ทำให ดีกวา ขอกำหนด และ มี ความ เปนเลิศ ดาน ประพฤติ ปฏิบัติ ตามกฎหมาย และ

จริยธรรม

  n  สถาบัน การ ศึกษา ควร คาดการณ ลวงหนา ถึง ความ กังวล ของ สังคม ซึ่ง รวมถึง ตนทุนและ

การ เขาถึง หลักสูตร บริการ ที่ สงเสริม การ เรียนรู บริการ ทางการ ศึกษา อื่นๆ และ การ

ดำเนินการ ได อยาง ทัน การณ และ เทาเทียม กัน  รวมทั้ง ความ คิดเห็น ของ สังคม ตอ การ

บริหาร จัดการ ทรัพยากร สาธารณะ ของ สถาบัน

  n  หัวขอ นี้ กลาว ถึง การ ใช กระบวนการ ที่ ชวย อนุรักษ ทรัพยากร ธรรมชาติ  ซึ่ง อาจ รวมถึง การ 

ใช เทคโนโลยี ที่ เปนมิตร กับ สิ่งแวดลอม การ จัดเก็บ วัสดุ อันตราย การ อนุรักษ พลังงาน และ 

การ ใช แหลง พลังงาน สะอาด หรือ การนำ วัสดุ ที่ ใชแลว กลับมา ใช ใหม (*)

  n  ความ รับผิดชอบ ตอ สังคม มีความหมาย มากกวา การ ทำตาม กฎ ระเบียบ ขอบังคับ เทานั้น 

สถาบัน ไมวา ขนาดเล็ก หรือ ใหญ มี โอกาส ที่จะ มุงเนน และ สงเสริม สภาพ ที่ ดี ทั้ง ในดาน

สิ่งแวดลอม  สังคม  และ เศรษฐกิจ  ที่ สถาบัน อาจ ชวยเหลือ ได  รวมทั้ง มี โอกาส ใน การ
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available to organizations of all sizes. The level and breadth of these contributions will 
depend on the size of your organization and your ability to contribute

 -  Your organization’s community involvement should include considering contri-
butions in areas of your core competencies. Examples of organizational 
community involvement are partnering with businesses and other community-based 
organizations to improve educational opportunities for students, as well as efforts
by the organization, senior leaders, and faculty and staff to strengthen and/or 
improve community services, the environment, athletic associations, and professional 
associations. Community involvement also might include students, giving them the 
opportunity to develop social and citizenship values and skills.

Strategic Planning (Category 2)

 Strategic Planning addresses strategic and action planning, deployment of plans, how 
adequate resources are ensured to accomplish the plans, how plans are changed if circumstances 
require a change, and how accomplishments are measured and sustained. The Category stresses 
that learning-centered education, long-term organizational sustainability, and your competitive 
environment are key strategic issues that need to be integral parts of your organization’s overall 
planning. Decisions about your organizational core competencies are an integral part of organizational 
sustainability and therefore are key strategic decisions.

 While many organizations are increasingly adept at strategic planning, plan execution 
is still a significant challenge. This is especially true given market demands to be agile and to be 
prepared for unexpected change, such as volatile economic conditions or disruptive technologies 
that can upset an otherwise fast-paced but more predictable market. This Category highlights the 
need to place a focus not only on developing your plans but also on your capability to execute 
them. 

 The Baldrige Education Criteria emphasize three key aspects of organizational excellence. 
These aspects are important to strategic planning:

 -  Learning-centered education is a strategic view of education. The focus is on the 
drivers of customer engagement, new markets, and market share—key factors in educational 
success and organizational sustainabilty. Learning-centered education focuses 
on the real needs of students, including those derived from market requirements and 
citizenship responsibilities. 

 -  Operational performance improvement and innovation contribute to short- and longer-
term productivity growth and cost containment. Building operational capability—including 
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สนับสนุน ชุมชน ที่ สำคัญ  ระดับ และ ขอบเขต ของ การ ชวยเหลือ จะ ขึ้นกับ ขนาด และ ความ

สามารถ ของ องคการ

  n  การ เขาไป มี สวน รวมกับ ชุมชน ของ สถาบัน ควร พิจารณา ให ความ ชวยเหลือ ใน เรื่อง ที่ 

เปน สมรรถนะ หลัก ของ สถาบัน  ตัวอยาง เชน การ ที่ สถาบัน รวมมือ กับ ภาค ธุรกิจ และ

องคการ ชุมชน อื่นๆ เพื่อ เพิ่ม โอกาส ทางการ ศึกษา แก ผูเรียน หรือ การ ที่ สถาบัน ผูนำ

ระดับสูง คณาจารย และ บุคลากร เสริมสราง ความ เขมแข็ง และ/หรือ ปรับปรุง การ

บริการ ชุมชน สภาพแวดลอม สมาคม กีฬา และ สมาคม วิชาชีพ ตางๆ  รวมถึง การ ที่ 

สถาบัน ใหโอกาส ผูเรียน ใน การ สราง คานิยม และ ทักษะ ทาง ดานสังคม และ การ เปน 

พลเมือง ดี

การวางแผนเชิงกลยุทธ (หมวด 2)   

 หมวด การ วางแผน เชิง กลยุทธ กลาว ถึง การ วางแผน เชิง กลยุทธ และ การ วางแผน ปฏิบัติ การ                  

การนำ แผน ไป ปฏิบัติ  วิธีการ จัดสรร ทรัพยากร ให มั่นใจ วา เพียง พอที่จะ บรรลุ ผลสำเร็จ ตาม แผน  วิธีการ

ปรับ เปลี่ยน แผน เมื่อ สถานการณ บังคับ และ วิธีการ เพื่อ วัด ความ สำเร็จ และ การ รักษา ความ ยั่งยืน หมวด นี้ เนน 

วาการ ศึกษา ที่ มุงเนน ผูเรียน ความ ยั่งยืน ของ สถาบัน ใน ระยะยาว และ สภาพแวดลอม ดาน การ แขงขัน เปน 

ประเด็น เชิง กลยุทธ ที่ สำคัญ ที่ ตอง เปน องคประกอบ ที่ จำเปน ใน การ วางแผน ดำเนินการ โดย รวม ของ สถาบัน 

 ในขณะที่ หลาย สถาบัน มี ความ ชำนาญ ใน การ วางแผน กลยุทธ มากขึ้น เรื่อยๆ แต ความ ทาทาย ที่ 

สำคัญ ยังคง เปนเรื่อง การนำ แผน ไป ปฏิบัติ โดยเฉพาะ อยางยิ่งใน สถานการณ ที่ ตลาด ผลักดัน ให สถาบัน มี ความ 

คลองตัว และ พรอม รับ การ เปลี่ยนแปลง ที่ มิได คาดคิด เชน สภาพ เศรษฐกิจ หรือ เทคโนโลยี ที่ ฉีกแนว ซึ่ง สามารถ 

สราง ความ ปนปวน ให กับ ตลาด ซึ่ง เคย คาดการณ ได และ กำลัง เติบโต อยาง รวดเร็ว หัวขอ นี้ แสดงใหเห็น อยาง 

ชัดเจน วา มี ความ จำเปน ใน การ มุงเนน ทั้ง การ พัฒนา แผน และ ขีด ความ สามารถ ใน การ ปฏิบัติ ตาม แผน ของ 

สถาบัน

 เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ เนนแงมุมที่สำคัญ 3 ประการของความ

เปนเลิศของสถาบัน แงมุมเหลานี้เปนสิ่งที่สำคัญในการวางแผนเชิงกลยุทธ

 n  การศึกษาที่มุงเนนการเรียนรู เปนมุมมองเชิงกลยุทธดานการศึกษา การมุงเนนอยูที่

  ตัวผลักดันใหเกิดความผูกพันของลูกคา  ตลาดใหมหรือสวนแบงตลาด ซึ่งเปนปจจัยที่สำคัญ

  ในการวัดผลสำเร็จดานการศึกษาและความยั่งยืนของสถาบัน การศึกษาที่มุงเนนการเรียนรู

  ใหความสำคัญตอความตองการที่แทจริงของผูเรียน  ซึ่งอาจไดมาจากความตองการของ

  ตลาดรวมทั้งความรับผิดชอบในฐานะเปนพลเมือง

 n  การปรับปรุงผลการดำเนินการและนวัตกรรมสงผลตอการเพิ่มผลิตภาพทั้งในระยะสั้น

  และระยะยาว และการคุมตนทุน การเสริมสรางขีดความสามารถในการปฏิบัติการ  เชน 

  ความรวดเร็ว การตอบสนอง และความยืดหยุน นั้น เปนการลงทุนที่เสริมความเขมแข็งใหกับ

  สถาบัน
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speed, responsiveness, and flexibility—represents an investment in strengthening your 
organizational fitness.

 -  Organizational and personal learning are necessary strategic considerations in today’s 
fast-paced environment. The Criteria emphasize that improvement and learning need to 
be embedded in work processes. The special role of strategic planning is to align work 
processes and learning initiatives with your organization’s strategic directions, thereby 
ensuring that improvement and learning prepare you for and reinforce organizational 
priorities. 

The Strategic Planning Category examines how your organization 

 -  determines its key strengths, weaknesses, opportunities, and threats; its core 
competencies; and its ability to execute your strategy;

 -  optimizes the use of resources, ensures the availability of a skilled and well-prepared 
workforce, and bridges short- and longer-term requirements that may entail capital 
expenditures, technology development or acquisition, or development of partnerships or 
collaborations (e.g., with feeder schools, receiving schools, or local businesses); and

 -  ensures that deployment will be effective—that there are mechanisms to communicate 
requirements and achieve alignment on three levels: (1) the organization and senior 
leader level; (2) the key work system and work process level; and (3) the work unit, 
school, class, and individual level. 

 The requirements in the Strategic Planning Category encourage strategic thinking 
and acting in order to develop a basis for a distinct leadership position in your market. These 
requirements do not imply the need for formal planning departments or specific planning cycles. 
They also do not imply that all your improvements could or should be planned in advance. An 
effective improvement system combines improvements of many types and degrees of involvement. 
This requires clear strategic guidance, particularly when improvement alternatives, including 
major change or innovation, compete for limited resources. In most cases, setting priorities depends 
heavily on a cost rationale. However, you also might have critical requirements, such as specific 
student needs or societal responsibilities, that are not driven by cost considerations alone.
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 n  ใน สภาพแวดลอม ที่ เปลี่ยนแปลง อยาง รวดเร็ว ใน ปจจุบัน สถาบัน จำเปน ตอง ดำเนินการ

 เชิง กลยุทธ เพื่อให เกิด การ เรียนรู ระดับ สถาบัน และ ระดับ บุคคล เกณฑ เนน วา ตอง ปลูกฝง

 การ ปรับปรุง และ การ เรียนรู ไว ใน กระบวนการ ทำงาน บทบาท พิเศษ ของ การ วางแผน 

เชิงกลยุทธ คือ การ ทำให กระบวนการ ทำงาน และ โครงการ ที่ ทำใหเกิด การ เรียนรู สอดคลอง

 ไป ใน แนว ทางเดียว กับ ทิศทาง เชิง กลยุทธ ของ สถาบัน เพื่อ ทำให มั่นใจ วาการ ปรับปรุง และ

การ เรียนรู ได เตรียม สถาบัน ให พรอม สำหรับ การ จัด ลำดับ ความ สำคัญ ของ สถาบัน และ 

นำ สิ่ง ที่ จัด ลำดับ ความ สำคัญ ไว ไป ปฏิบัติ อยาง จริงจัง

 หมวด การ วางแผน เชิง กลยุทธ เปนการ ตรวจ ประเมิน องคการ ใน วิธีการ ตางๆ ดังนี้

 n  การ ระบุ จุดแข็ง จุดออน โอกาส และ อุปสรรค ที่ สำคัญ สมรรถนะ หลัก ของ สถาบัน  รวมทั้ง 

ความ สามารถ ใน การ ปฏิบัติ ตาม กลยุทธ

 n  การ ใช ทรัพยากร ให เกิด ประโยชน สูงสุด การ ทำให มั่นใจ วา ผูปฏิบัติ งาน ที่ มี ทักษะ และ ผาน 

การ เตรียม ความ พรอม มา อยาง ดี มี จำนวน พอเพียง  การ สราง ความ เชื่อมโยง ระหวาง ความ 

ตองการ ระยะสั้น และ ระยะยาว ซึ่ง อาจ รวมถึง การ ลงทุน การ พัฒนา หรือ จัดหา เทคโนโลยี 

การ พัฒนา คูความ รวมมือ ทั้งที่ เปนทางการ และ ไม เปนทางการ (เชน สถานศึกษา ที่ ปอน หรือ 

รับ ผูเรียน ของ สถาบัน  หรือ ธุรกิจ ทองถิ่น เปนตน)

 n การ ทำให มั่นใจ วาการ นำไป ปฏิบัติ มี ประสิทธิผล คือ มี กลไก ใน การ สื่อสาร ความ ตองการ และ 

ทำให มี ความ ความ สอดคลอง ไป ใน แนวทาง เดียวกัน ทั้ง 3 ระดับ ไดแก

  (1) ระดับ สถาบัน และ ผูนำ ระดับสูง

  (2) ระดับ ของ ระบบ งาน และ กระบวนการ ปฏิบัติ งาน

  (3) ระดับ หนวยงาน  สาขาวิชา  ชั้นเรียน และ บุคคล

 ขอกำหนด ของ หมวด การ วางแผน เชิง กลยุทธ กระตุน ให คิด และ ปฏิบัติ ใน เชิง กลยุทธ เพื่อ พัฒนา 

พื้นฐาน ที่จะ นำไปสู ความ เปน ผูนำ ที่ โดดเดน ใน ตลาด ขอกำหนด นี้ ไมได หมายความวา จะ ตอง มี ฝาย วางแผน 

หรือ วงรอบ ของ การ วาง แผนที่ เฉพาะ เจาะจง รวมทั้ง ไมได หมายความ วาการ ปรับปรุง ที่ ดีขึ้น ของ สถาบัน ตอง 

หรือ ควร มี การ วางแผน ไว ลวงหนา ระบบ การ ปรับปรุง ที่ มี ประสิทธิผล เกิด จาก การ ผสมผสาน การ ปรับปรุง

 ใน หลาย รูปแบบ และ การ มี สวนรวม จาก หลาย ระดับ  ซึ่ง ตอง มี แนวทาง เชิง กลยุทธ ที่ ชัดเจน  โดยเฉพาะ อยางยิ่ง 

เมือ่ ตอง จดัสรร ทรพัยากร ที ่จำกดั ให กบั แผนการ ปรบัปรงุ ที ่หลากหลาย  รวมถงึ การ เปลีย่นแปลง ขนานใหญ หรอื 

นวัตกรรม  ขอกำหนด ใน หมวด นี้ เนน ที่ พื้นฐาน ของ การ มุงเนน อนาคต สำหรับ การ ตัดสินใจ และ การ จัด ลำดับ 

ความ สำคัญ สวนใหญ การ จัด ลำดับ ความ สำคัญ มัก คำนึงถึง ตนทุน เปนหลัก  อยางไร ก็ตาม ยัง อาจ มี ความ 

ตองการ ที่ สำคัญ อยางยิ่ง  เชน  ความ ตองการ จำเพาะ ของ ผูเรียน หรือ ความ รับผิดชอบ ตอ สังคม  ซึ่ง ไมได ขึ้นกับ 

ตนทุน เพียง อยางเดียว
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2.1 Strategy Development: How do you develop your strategy?

Purpose

 This Item examines how your organization determines its core competencies, strategic 

challenges, and strategic advantages and establishes its strategy and strategic objectives to 

address its challenges and leverage its advantages. The aim is to strengthen the performance 

of your organization and students and their future success.

Comments

 -  This Item calls for basic information on the planning  process and for information on 

all the key influences, risks, challenges, and other requirements that might 

affect your organization’s future opportunities and directions—taking as long-term 

a view as appropriate and possible from the perspectives of your organization 

and your market. This approach is intended to provide a thorough and realistic 

context for the development of a student-, stakeholder-, and market-focused strategy 

to guide ongoing decision making, resource allocation, and overall management.

 -  This Item is intended to cover all types of education organizations, market situations, 

strategic issues, planning approaches, and plans. The requirements explicitly all for 

a future-oriented basis for action but do not imply the need for formal planning 

departments, specific planning cycles, or a specified way of visualizing the future. Even 

if your organization is seeking to create an entirely new program or structure, it is still 

necessary to set and to test the objectives that define and guide critical actions and 

performance.

 -  This Item emphasizes how the organization develops a competitive leadership 

position in its educational offerings, which usually depends on operational effectiveness. A 

competitive leadership position requires a view of the future that includes not only the market in 

which your organization competes but also how it competes. How it competes presents many 

options and requires that you understand your organization’s and your competitors’ 

strengths and weaknesses. Although no specific time horizons are included, the thrust 

of this Item is a sustained performance leadership.

 -  An increasingly important part of strategic planning is projecting the future competitive 

and collaborative environment. Such projections help to detect and reduce competitive 

threats, to shorten reaction time, and to identify opportunities. Depending on student 

and stakeholder needs, future core competencies, external factors (e.g., changing 
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 2.1 การ จัดทำ กลยุทธ : สถาบัน มี วิธีการ อยางไร ใน การ จัดทำ กลยุทธ

  จุดประสงค

  หัวขอ นี้ ตรวจ ประเมิน วิธีการ ที่ สถาบัน ใช ใน การ กำหนด สมรรถนะ หลัก  ความ ทาทาย และ

 ความ ไดเปรียบ เชิง กลยุทธ การ จัดทำ กลยุทธ และ วัตถุ ประสงค เชิง กลยุทธ ที่ ตอบสนอง ความ ทาทาย และ เพิ่ม

ความ ไดเปรียบ เพื่อ ทำ ใหผล การ ดำเนินการ โดย รวม ดีขึ้น ทั้ง ของ สถาบัน และ ผูเรียน รวมทั้ง ความ สำเร็จ ของ 

ผูเรียน ใน อนาคต

   ขอ สังเกต

  n  หัวขอ นี้ กำหนด ให มี สารสนเทศ พื้นฐาน ใน กระบวนการ วางแผน รวมทั้ง ให มี สารสนเทศ 

ของ ปจจัย สำคัญ ทั้งหมด ที่ มี ผลกระทบ ความ เสี่ยง ความ ทาทาย และ ขอกำหนด 

ที่ สำคัญอื่นๆ ที่ อาจ สงผลตอ โอกาส และ ทิศ ทางใน อนาคต ของ สถาบัน โดย การ มอง 

การณ ไกล อยาง เหมาะสม เทาที่ เปนไปได จาก มุมมอง ของ สถาบัน และ สวน ตลาด ของ

 สถาบัน แนว ทางนี้ มุงหวัง ให มี บริบท ที่ ถี่ถวน และ เปนจริง ใน การ จัดทำ กลยุทธ

ที่ มุงเนน ผูเรียน  ผูมีสวน ได สวน เสีย และ ตลาด เพื่อ เปนแนว ทางใน การ ตัดสินใจ 

การ จัดสรร ทรัพยากร และ การ จัดการ โดย รวม

  n  หัวขอนี้มุงหวังใหครอบคลุมทุกประเภทของสถาบันการศึกษา  สภาพตลาด ประเด็น

เชิงกลยุทธ  แนวทางการวางแผนและแผนงาน ขอกำหนดนี้กำหนดอยางชัดเจนใหมี

พื้นฐานการปฏิบัติการที่มุงเนนอนาคต  แตไมไดหมายความวาตองมีฝายวางแผน 

วงรอบการวางแผนที่เฉพาะเจาะจงหรือวิธีการมองอนาคตดวยวิธีการเฉพาะ เพราะ

แมแตสถาบันที่กำลังคนหาเพื่อสรางหลักสูตรหรือปรับโครงสราง  ก็ยังจำเปนตอง

กำหนดและทดสอบวัตถุประสงคเชิงกลยุทธเพื่อเอามาใชกำหนดและชี้นำในประเด็น

ที่สำคัญยิ่งตอทั้งการปฏิบัติงานและผลการดำเนินการของสถาบัน

  n  หัวขอนี้เนนวิธีการที่สถาบันพัฒนาเพื่อเปนผูนำในการแขงขันในกลุมสถาบันที่ให

การศึกษา ซึ่งมักขึ้นอยูกับประสิทธิผลของการปฏิบัติการ การเปนผูนำในการ

แขงขันนั้นจำเปนตองมีมุมมองของอนาคต ซึ่งไมเพียงพิจารณาแคตลาดที่ตนกำลัง

แขงขันอยู แตตองรวมถึงวิธีการที่นำมาใชแขงขันดวย วิธีการดังกลาวมีหลาย

ทางเลือกและสถาบันตองเขาใจจุดออน  จุดแข็งของตนเองและของคูแขง  ถึงแมวาไมมี

การกำหนดกรอบเวลาไวอยางชัดเจน  แตหัวขอนี้ผลักดันใหสถาบันมีผลการดำเนินการ

ในระดับชั้นนำอยางยั่งยืน

  n  การ คาดการณ สภาพแวดลอม ดาน การ แขงขัน และ ความ รวมมือ ใน อนาคต มี ความ สำคัญ 

มากขึ้น เรื่อยๆ ใน การ วางแผน กลยุทธ การ คาดการณ ดังกลาว ชวย ให ตรวจ พบ และ 

ลด อุปสรรค ใน การ แขงขัน ของ สถาบัน ชวย ลด เวลา ใน การ จัดการ กับ อุปสรรค นั้นๆ และ 

ชวย ชี้ บง โอกาส ตางๆ สถาบัน อาจ ใช รูปแบบ ที่ หลากหลาย ของ แบบจำลอง สถานการณ 

จำลอง หรือ เทคนิค และ วิธี พิจารณา ตัดสิน อื่นๆ เพื่อ นำมาใช ใน การ คาดคะเน สภาพ
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requirements brought about by education mandates, instructional technology, or 

changing demographics), and internal factors (e.g., faculty and staff capabilities and 

needs), organizations might use a variety of modeling, scenarios, or other techniques 

and judgments to anticipate the competitive and collaborative environment.

2.2 Strategy Deployment: How do you deploy your strategy?

Purpose

 This Item examines how your organization converts your strategic objectives into action 
plans to accomplish the objectives. It also examines how your organization assesses progress 
relative to these action plans. The aim is to ensure that your strategies are successfully deployed 
for goal achievement.

Comments

 -  This Item asks how your action plans are developed and deployed to your workforce 
and stakeholders. Accomplishment of action plans requires resources, performance 
measures, as well as alignment of faculty/ staff development plans, the use of learning 
technologies, and partners. Of central importance is how you achieve alignment and 
consistency—for example, via work systems, work processes, and key measurements.
Also, alignment and consistency are intended to provide a basis for setting and 
communicating priorities for ongoing improvement activities—part of the daily work of all 
work units. In addition, performance measures are critical for tracking performance.

 -  Many types of analysis can be performed to ensure financial resources are available 
to support accomplishment of your action plans, while meeting existing obligations. The 
specific types of analysis will vary for different kinds of education organizations. These 
analysis should help your organization assess the financial viability of your current 
operations and the potential viability of and risks associated with your action plan 
initiatives. 

 -  Action plans should include human resource or workforce plans that are aligned with 
and support your overall strategy.

 -  Examples of possible human resource plan elements are 
  • education and training initiatives, including those that increase skills for assessment 
   practices and increase knowledge of student learning styles, as well as developmental 
   assignments to prepare future leaders and training programs on new technologies 
   important to the future success of your workforce and your organization;
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แวดลอม ดาน การ แขงขัน และ ความ รวมมือ ทั้งนี้ ขึ้นอยู กับ ความ จำ เปนของ ผูเรียน 

และ ผูมีสวน ได สวน เสีย สมรรถนะ หลัก ใน อนาคต รวมทั้ง ปจจัย ภายนอก (ไดแก 

การ เปลี่ยนแปลง ขอกำหนด ดาน การ ศึกษา เทคโนโลยี การ จัดการ ศึกษา หรือ การ 

เปลีย่นแปลง ของ ประชากร)  และ ปจจยั ภายใน (ไดแก  ขดี ความ สามารถ และความ ตองการ 

ของ คณาจารย/บุคลากร)

 2.2 การนำ กลยุทธ ไปสู การ ปฏิบัติ : องคการ มี วิธีการ อยางไร ใน การนำ กลยุทธ ไปสู การ 

  ปฏิบัติ
  จุดประสงค

  หัวขอ นี้ ตรวจ ประเมิน วิธีการ ที่ สถาบัน ใช ใน การ แปลง วัตถุ ประสงค เชิง กลยุทธ ไปสู แผน

 ปฏิบัติ การ เพื่อให บรรลุ วัตถุ ประสงค เหลานั้น  รวมทั้ง วิธีการ ที่ สถาบัน ตรวจ ประเมิน ความ กาวหนา เทียบกับ 

แผน ปฏิบัติ การ เพื่อ ทำให มั่นใจ วา มี การนำ กลยุทธ ไปสู การ ปฏิบัติ จน บรรลุ เปาประสงค

  ขอ สังเกต

  n  หัวขอ นี้ ถามถึง วิธีการ ที่ สถาบัน จัดทำ แผน ปฏิบัติ การ และ ถายทอด แผน ให ผูปฏิบัติ งาน

 และ ผูมีสวน ได สวน เสีย นำไป ปฏิบัติ  ความ สำเร็จ ของ แผน ปฏิบัติ การ ขึ้นอยู กับ ทรัพยากร   

ตัว วัดผล การ ดำเนินการ   และ ความ สอดคลอง ไป ใน แนว เดียวกัน ของ แผน พัฒนา 

คณาจารย และ บุคลากร การ ใช เทคโนโลยี การ ศึกษา และ คูความ รวมมือ อยาง เปนทางการ  

หัวใจสำคัญ ของ เรื่อง นี้ คือ วิธีการ ที่ สถาบัน ใช เพื่อให เกิด ความ สอดคลอง และ ไป ในทาง 

เดียวกัน อยาง คง เสน คงวา ตัวอยาง เชน  ผาน ระบบ งาน  กระบวนการ ทำงาน  และ ตัว วัด 

ที่ สำคัญ ความ สอดคลอง และ ความ คง เสน คงวา ดังกลาว จะ เปน พื้นฐาน สำหรับ การ กำหนด 

และ การ สื่อสาร ลำดับ ความ สำคัญ ของ กิจกรรม ปรับปรุง งาน ที่ ดำเนิน อยู  ซึ่ง เปน สวนหนึ่ง 

ของ งานประจำ ใน ทุก หนวยงาน  นอกจากนี้ ตัว วัดผล การ ดำเนินการ ยังมี ความ สำคัญยิ่ง 

ใน การ ติดตาม ผล การ ดำเนินการ

  n  สถาบัน อาจ ใช การ วิเคราะห ได หลาย รูปแบบ  เพื่อให มั่นใจ ได วา ทรัพยากร ทาง ดาน

 การเงิน มี เพียงพอ เพื่อให แผน ปฏิบัติ การ บรรลุ ผลสำเร็จ ตามที่ ตองการ ภายใต ขอ

ผูกพัน ที่ มี อยู   วิธีการ วิเคราะห ที่ ใช อาจ มี ความ แตกตางกัน ใน แตละ สถาบันการ วิเคราะห 

เหลานี ้ควร ชวย ให สถาบนั สามารถ ประเมนิ ความ อยูรอด ทางการเงนิ สำหรบั การ ดำเนนิการ 

ใน ปจจุบัน  ความ เปนไปได และ ความ เสี่ยง ของ แผน ปฏิบัติ งาน ใหมๆ  

  n  แผน ปฏิบัติ การ ควร รวมถึง แผน ดาน ทรัพยากร บุคคล หรือ ผูปฏิบัติ งาน ซึ่ง ตอง สอดคลอง 

ไป ใน แนวทาง เดียวกัน และ สนับสนุน กลยุทธ โดย รวม ของ สถาบัน

  n  ตัวอยาง องคประกอบ ของ แผน ดาน ทรัพยากร บุคคล ไดแก

   l โครงการ ใหการ ศึกษา และ ฝกอบรม  ซึ่ง รวมถึง โครงการ เพิ่ม ทักษะ ใน การ ประเมิน 

 ผูเรียน  และ การ เพิ่ม องคความรู เกี่ยวกับ รูปแบบ การ เรียนรู ของ ผูเรียน  รวมถึง 

 การ พัฒนา เพื่อ เตรียม ผูนำ ใน อนาคต และ หลักสูตร การ ศึกษา ฝกอบรม เกี่ยวกับ 

 เทคโนโลยี ใหม ที่ สำคัญตอ ความ สำเร็จ ใน อนาคต ของ ผูปฏิบัติ งาน และ สถาบัน
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  •  initiatives to promote greater labor-management cooperation, such as union 
   partnerships;
  •  a redesign of your work organization and jobs for staff members to increase 
   workforce empowerment and decision making;
  •  initiatives to prepare for future workforce capability and capacity needs;
  •  initiatives to foster knowledge sharing and organizational learning.
  •  creation of opportunities through the redesign of processes for your workforce to 
   learn and use skills that go beyond current job assignments;
  •  formation of partnerships with the business community to support workforce 
   development;
  •  introduction of distance learning or other technology-based learning approaches; 
   or
  •  introduction of performance improvement initiatives. 

 -  Projections and comparisons in this Item are intended to improve your organization’s 
ability to understand and track dynamic, competitive performance factors. Projected 
performance might include changes resulting from innovations in education delivery, the 
addition or termination of programs, the introduction of new technologies, program or 
service innovations, or other strategic thrusts. Through this tracking process, your 
organization should be better prepared to take into account its rate of improvement and 
change relative to that of competitors or comparable organizations and 
relative to its own targets or stretch goals. Such tracking serves as a key 
diagnostic tool for management.

Customer Focus (Category 3)

 Customer Focus addresses how your organization seeks to engage your students and 
stakeholders, with a focus on meeting students’ and stakeholders’ needs, building relationships, 
and building loyalty to your organization and its programs, offerings, and services. The Category 
stresses this engagement as an important outcome of an overall student and stakeholder culture 
and listening, learning, and performance excellence strategy. Although many of the needs of 
stakeholders must be translated into educational services for students, the stakeholders themselves 
have needs that organizations also must accommodate. A key challenge frequently may be to 
balance differing needs and expectations of students and stakeholders. Your student and 
stakeholder satisfaction and dissatisfaction results provide vital information for understanding 
your students, stakeholders, and markets. In many cases, the voice of the customer provides 
meaningful information not only on your students’ and stakeholders’ views but also on  their actions 
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   l  โครงการ สงเสริม ความ รวมมือ ระหวาง ผูปฏิบัติ งาน และ ผูบริหาร มากขึ้น  เชน 

 การ เปน คูความ รวมมือ ของ สภา อาจารย/สหภาพ กับ สถาบัน

   l  การ จัด ระบบ งาน หรือ การ ออกแบบ ภาระ งาน ใหม ของ ผูปฏิบัติ งาน  เพื่อ เพิ่ม การ ให

 อำนาจ ในการ ตัดสินใจ แก ผูปฏิบัติ งาน

   l  การ ริเริ่ม เพื่อ เตรียมพรอม สำหรับ ความ จำเปน ในดาน อัตรา กำลัง และ ขีด ความ สามารถ 

 ของ ผูปฏิบัติ งาน ใน อนาคต

   l  โครงการ ตางๆ  ที่ สงเสริม การ แบงปน ความรู และ การ เรียนรู ระดับ องคการ

   l การ สราง โอกาส โดย การ ออกแบบ กระบวนการ ใหม  เพื่อให ผูปฏิบัติ งาน เกิด การ เรียนรู 

 และ ใชทักษะ ที่ เหนือกวา ภาระ งาน ที่ ไดรับ มอบหมาย ใน ปจจุบัน

   l  การ สราง ความ รวมมือ กับ ชุมชน ธุรกิจ เพื่อ สนับสนุน การ พัฒนา ผูปฏิบัติ งาน

   l  การ ริเริ่ม การ เรียนรู ทางไกล หรือ แนว ทางการ เรียนรู โดย ใช เทคโนโลยี อื่น ๆ

   l  การ ริเริ่ม โครงการ ปรับปรุง ผล การ ดำเนินการ

  n  การ คาดการณ และ การ เปรียบเทียบ ใน หัวขอ นี้ มุงหวัง เพิ่ม ขีด ความ สามารถ ของ

สถาบัน ใน การ ทำความ เขาใจ และ ติดตาม ปจจัย ที่ เกี่ยวกับ ผล การ ดำเนินการ เชิง แขงขัน 

ที่ มี ลักษณะ พลวัต ผล การ ดำเนินการ ที่ คาดการณ ไว อาจ รวมถึง การ เปลี่ยนแปลง 

ที่ เปนผล จาก นวัตกรรม ดาน การ จัดการ ศึกษา การ เพิ่ม หรือ ยกเลิก หลักสูตร การ ริเริ่ม 

ใช เทคโนโลยี ใหม หรือ นวัตกรรม ดาน หลักสูตร หรือ การ บริการ ทางการ ศึกษา หรือ 

แผน ขับ เคลื่อน ทาง กลยุทธ อื่นๆ โดย กระบวนการ ติดตาม ดังกลาว ทำให สถาบัน มี ความ 

พรอม ยิ่งขึ้น ที่จะ นำ เอา อัตรา การ ปรับปรุง และ การ เปลี่ยนแปลง ของ ตน มา พิจารณา 

เปรียบ เทียบกับ คูแขง หรือ องคการ เทียบเคียง และ เทียบกับ เปาหมาย หรือ เปาประสงค 

ที่ ทาทาย ของ สถาบัน  กระบวนการ ติดตาม นี้ เปน เครื่องมือ ที่ สำคัญ ใน การ วินิจฉัย ความ 

กาวหนา ของ สถาบัน

การมุงเนนลูกคา (หมวด 3)

 หมวด การ มุงเนน ลูกคา กลาว ถึง วิธีการ ที่ สถาบัน สราง ความ ผูกพัน กับ ผูเรียน และ ผูมีสวน ได 

สวน เสีย โดย มี จุด มุงเนน ใน การ ตอบสนอง ตอ ความ ตองการ การ สราง ความ สัมพันธ และ ความ ภักดี ตอ สถาบัน 

และ หลักสูตร บริการ ที่ สงเสริม การ เรียนรู และ บริการ การ ศึกษา อื่นๆ  หมวด นี้ เนน ให ความ ผูกพัน ดังกลาว 

เปน ผลลัพธ หนึ่ง ที่ สำคัญ ของ ผลลัพธ ดาน วัฒนธรรม ที่ มุงเนน ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย และ กลยุทธ โดย 

รวม ในดาน การ รับฟง การ เรียนรู และ ผล การ ดำเนินการ ที่ เปนเลิศ แม จะ ตอง มี การ แปลง ความ ตองการ ของ ผู มี

สวน ได สวน เสียหลาย เรื่อง ให เปนการ บริการ ดาน การ ศึกษา แก ผูเรียน ผูมีสวน ได สวน เสีย เอง ก็ มี ความ ตองการ 

ที่ สถาบัน การ ตอบสนอง เชนกัน ความ ทาทาย สำคัญ ประการ หนึ่ง ที่ สถาบัน มักจะ พบ คือ การ สราง ให เกิด ความ 

สมดุล ของ ความ ตองการ และ ความ คาดหวัง ที่ แตกตางกัน ของ ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย ผลลัพธ ดาน ความ 

พึงพอใจ และ ความ ไม พึงพอใจ ของ ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย จะ ให สารสนเทศ ที่ มี ความ สำคัญ อยางยิ่ง ตอ
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and behaviors (e.g., student persistence and positive referrals) and how these views and behaviors 
may contribute to the sustainability of your organization in the education community.

3.1 Customer Engagement: How do you engage students and stakeholders to serve their 
needs and build relationships?

Purpose

 This Item examines your organization’s processes for identifying and innovating 
programs, offerings, and services that serve your students and stakeholders. It also examines your 
mechanisms for supporting student and stakeholder use of the programs, offerings, and services, 
and for building a student and stakeholder culture within your workforce. The aim of these efforts is 
to build relationships with your students and stakeholders and increase their engagement with you.

Comments

 -  Customer engagement is a strategic action aimed at achieving such a degree of 
loyalty that the student or stakeholder will advocate for your institutions and your 
programs, offerings, and services. Achieving such loyalty requires a student- and 
stakeholder-focused culture in your workforce based on a thorough understanding of 
your organizational strategy and the behaviors and preferences of your students and 
stakeholders.

 -  A relationship strategy may be possible with some students and stakeholders but 
not with others. The relationship strategies you do have may need to be distinctly dif-
ferent for each student, student group, stakeholder group, and market segment. They 
also may need to be distinctly different in each stage of students’ and stakeholders’ 
relationships with you.

3.2 Voice of the Customer: How do you obtain and use information from your students 
and stakeholders?

Purpose

 This Item examines your organization’s processes for listening to your students and 
stakeholders, determining their satisfaction and dissatisfaction, and analyzing and using student 
and stakeholder data with the aim of building a more student- and stakeholder-focused culture 
and identifying opportunities for innovation.
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 สถาบัน ที่จะ ทำความ เขาใจ ผูเรียน  ผูมีสวน ได สวน เสีย และ ตลาด ใน หลาย กรณี เสียง ของ ลูกคา ดังกลาว

จะ ให สารสนเทศ ที่ มีความหมาย อยางยิ่ง  ไม เพียงแต มุมมอง ของ ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย เทานั้น แต 

รวมถึงการกระทำและพฤติกรรมดวย (เชน การคงสถานะของผูเรียน และการกลาวถึงในทางที่ดี) รวมทั้งวิธี

การที่มุมมองและพฤติกรรมที่อาจสงผลตอความยั่งยืนของสถาบันในชุมชนการศึกษา

 3.1 ความ ผูกพัน ของ ลูกคา : องคการ มี วิธีการ อยางไร ใน การ สราง ความ ผูกพัน กับ
  ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย เพื่อ สนองตอบ ตอ ความ ตองการ และ สราง ความ
  สัมพันธกับทั้งสอง กลุม 

     จุดประสงค

   หัวขอ นี้ ตรวจ ประเมิน กระบวนการ คนหา และ สราง นวัตกรรม ให กับ หลักสูตร บริการ ที่ 

สงเสริม การ เรียนรู และ บริการ การ ศึกษา อื่นๆ  เพื่อ ตอบสนอง ตอ ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย รวมทั้ง กลไก

หลัก เพื่อ สงเสริม ให ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย มา ใชบริการ ดาน หลักสูตร บริการ ที่ สงเสริม การ เรียนรู และ

บริการ การ ศึกษา อื่นๆ และ สราง วัฒนธรรม ที่ มุงเนน ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย ใน หมู ผูปฏิบัติ งาน โดย มี 

เปาหมาย ใน การ สราง ความ สัมพันธกับ ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย  และ เพิ่มพูน ความ ผูกพัน กับ สถาบัน

  ขอสังเกต

  n  ความผูกพันของลูกคา เปนการดำเนินการในเชิงกลยุทธโดยมีเปาหมายเพื่อสราง

ความภักดีจนถึงระดับที่ผู เรียน และผูมีสวนไดสวนเสียยอมอุทิศตนเพื่อสถาบัน

และหลักสูตร  บริการที่สงเสริมการเรียนรู  และบริการการศึกษาอื่นๆ การจะได

ความภักดีในระดับดังกลาวตองอาศัยผูปฏิบัติงานที่มีวัฒนธรรมที่มุงเนนผู เรียน

และผูมีสวนไดสวนเสีย โดยอยูบนพื้นฐานของความเขาใจอยางถองแทในเรื่องกลยุทธ 

พฤติกรรมและความชอบของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย

  n  กลยุทธ การ สราง ความ สัมพันธ ที่ ใชได กับ ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย กลุม หนึ่ง

อาจ ใชไมได กับ อีก กลุม หนึ่ง ดังนั้น สถาบัน อาจ ตอง มี กลยุทธ ที่ แตกตางกัน อยาง

 สิ้นเชิง สำหรับ ผูเรียน แตละคน กลุม ผูเรียน แตละ กลุม ผูมีสวน ได สวน เสีย แตละ กลุม 

และ สวน ตลาด แตละ สวน  รวมทั้ง สำหรับ ความ สัมพันธ ที่ ผูเรียน และ ผูมีสวน ไดสวน เสีย

 มี กับ สถาบัน ใน แตละ ชวงเวลา

 3.2  เสียง ของ ลูกคา : สถาบัน มี วิธีการ อยางไร ใน การ รวบรวม และ ใช สารสนเทศ จาก ผูเรียน
   และ ผูมีสวน ได สวน เสีย

   จุดประสงค

   หัวขอ นี้ ตรวจ ประเมิน กระบวนการ ที่ สถาบัน ใช ใน การ รับฟง ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย 

ประเมิน ความ พึงพอใจ และ ความ ไม พึงพอใจ วิเคราะห และ ใช ขอมูล ของ ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย เพื่อ

 สราง วัฒนธรรม ที่ มุงเนน ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย มากขึ้น และ กำหนด โอกาส ใน การ สราง นวัตกรรม
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Comments

 -  Selection of voice-of-the-customer strategies depends on your key organizational 

factors. Increasingly, organizations listen to the voice of the customer via multiple modes. 

Some frequently used modes include focus groups with key stakeholders, close integration 

with students and key stakeholders, interviews with lost and potential students and 

stakeholders about their education or relationship decisions, use of the student 

and stakeholder complaint process to understand key service attributes, win/loss 

analysis relative to competitors and other organizations providing similar educational 

services, and survey or feedback information.

 -  This Item emphasizes how you obtain actionable information from students and 

stakeholders. Information that is actionable can be tied to key programs, services, and 

processes and can be used to determine value, cost, and revenue implications for 

setting improvement goals and priorities for change.

 -  In a rapidly changing technological, competitive, economic, and social environment, 

many factors affect student and stakeholder expectations and loyalty and your interface 

with your students and stakeholders. This makes it necessary to continually listen and learn. 

To be effective, listening and learning needs to be closely linked with your organization’s 

overall educational strategy.

 -  Knowledge of student segments, stakeholder groups, and market segments allows 

your organization to tailor programs, offerings, and services; to support and tailor your 

marketing strategies; to develop a more student and stakeholder-focused workforce 

culture; to develop new educational programs, offerings, and services; and to ensure 

organizational sustainability. 

 -  Complaint aggregation, analysis, and root cause determination should lead to 

effective elimination of the causes of complaints and to the setting of priorities for process 

and service improvements. Successful outcomes require effective deployment of 

information throughout the organization. 
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   ขอสังเกต

  n การเลือกกลยุทธ “เสียงของลูกคา” ขึ้นอยูกับปจจัยหลักที่สำคัญของสถาบัน สถาบัน

ตางๆ จะรับฟง “เสียงของลูกคา” โดยใชวิธีการที่หลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆ วิธีการ

ที่ใชกันบอยๆ ไดแก

   - การสนทนากลุมกับผูมีสวนไดสวนเสียที่สำคัญ

   -  การสรางความใกลชิดกับผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียที่สำคัญ 

   - การสัมภาษณผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียที่สถาบันเสียไปหรือมีแนวโนมที่จะได 

    รับเขามา ในประเด็นเรื่องการตัดสินใจเกี่ยวกับการเขาศึกษาและการสรางความ

    สัมพันธ

   - กระบวนการใชขอรองเรียนของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อใหเขาใจประโยชน

    จากการบริการหลัก การวิเคราะหการไดหรือเสียลูกคาเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง

    หรือสถาบันอื่นที่ใหบริการทางการศึกษาในลักษณะเดียวกัน

   - สารสนเทศจากการสำรวจหรือขอมูลปอนกลับ

  n  หัวขอนี้เนนวิธีการที่สถาบันไดสารสนเทศจากผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียที่สามารถ

   นำไปใช ดำเนนิการ ตอ ได สารสนเทศ ที ่นำไปใช ดำเนนิการ ตอ ได สามารถ นำไป เชือ่มโยง กบั

   หลักสูตร  การ บริการ และ กระบวนการ ที่ สำคัญ รวมทั้ง ใช ใน การ ประเมิน ความ สัมพันธ

   ระหวาง คุณคา ตนทุน และ รายได เพื่อ กำหนด เปาประสงค ใน การ ปรับปรุง และ จัด ลำดับ

   ความ สำคัญ ใน การ เปลี่ยนแปลง

  n  ใน สภาพแวดลอม ที่ มี การ เปลี่ยนแปลง ดาน เทคโนโลยี การ แขงขัน เศรษฐกิจ และ 

   สังคม อยาง รวดเร็ว มี ปจจัย หลายอยาง ที่ มีผลตอ ความ คาดหวัง ความ จงรักภักดี และ 

   การ ปฏิสัมพันธ กับ ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย ดังนั้น จึง มี ความ จำเปน ที่จะ ตอง รับฟง 

   และ เรียนรู อยาง ตอเนื่อง ใน การ ดำเนินการ อยาง มี ประสิทธิผล การ เรียนรู และ รับฟง จำเปน 

   ตอง มี ความ เชื่อมโยง อยาง ใกล ชิดกับ กลยุทธ ทางการ ศึกษา ของ สถาบัน

   n  ความรู เกี่ยวกับ กลุม และ ประเภท ของ ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย และ สวน ตลาด 

    ชวย ให สถาบัน สามารถ สราง หลักสูตร การ จัดการ ศึกษา และ การ บริการ ทางการ ศึกษา 

    อื่นๆ ที่

    -  สนับสนุน และ กำหนด กลยุทธ ทางการ ตลาด ให เหมาะสมกับ ความ ตองการ แตละ ราย 

    -  สราง วัฒนธรรม ที่ มุงเนน ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย มากขึ้น ใน กลุม ผูปฏิบัติ งาน

    -  สราง หลักสูตร การ จัดการ ศึกษา และ การ บริการ ทางการ ศึกษา อื่นๆ ใหม

    -  ทำใหมั่นใจไดวาสถาบันจะมีความยั่งยืน

   n  การ รวบรวม การ วิเคราะห และ การ บงชี้ ถึง รากเหงา ของ ปญหา ของ ขอ รองเรียน 

    ควร จะ นำไปสู การ กำจัด สาเหตุ ของ การ เกิด ขอ รองเรียน อยาง มี ประสิทธิผล และ นำไปสู 

    การ จัด ลำดับ ความ สำคัญ ของ การ ปรับปรุง กระบวนการ และ บริการ  สถาบัน จะ ตอง 

    ถายทอด ผลสำเร็จ นี้ ให นำไปสู การ ปฏิบัติ อยาง มี ประสิทธิผล ทั่ว ทั้ง สถาบัน



The 2009–2010 Education Criteria for Performance Excellence140

 -  In determining students’ and stakeholders’ satisfaction and dissatisfaction, a 

key aspect is their comparative satisfaction with competitors and organizations 

delivering similar educational services or alternative offerings. Such information

might be derived from available published data or from independent studies. 

The purpose of this comparison is to develop information that can be used for 

improving the delivery of educational, student, and support services, for creating an 

overall climate conducive to learning for all students, and understanding factors that 

potentially affect longer-term competitiveness and organizational sustainability.

Measurement, Analysis, and Knowledge Management (Category 4)

 The Measurement, Analysis, and Knowledge Management Category is the main point 
within the Criteria for all key information about effectively measuring, analyzing, and improving 
performance and managing organizational knowledge to drive improvement in student and 
operational performance. In the simplest terms, Category 4 is the “brain center” for the alignment 
of your organization’s programs and offerings with its strategic objectives. Central to such use of 
data and information are their quality and availability. 

 Furthermore, since information, analysis, and knowledge management might themselves 
be core competencies that provide an advantage in your market or service environment, this 
Category also includes such strategic considerations.

4.1 Measurement, Analysis, and Improvement of Organizational Performance: How do you 
measure, analyze, and then improve organizational performance?

Purpose

 This Item examines your organization’s selection and use of data and information for 
performance measurement, analysis, and review in support of organizational planning and performance 
improvement. The Item serves as a central collection and analysis point in an integrated performance 
measurement and management system that relies on student learning data and other information. 

 The aim of performance measurement, analysis, review, and improvement is to guide 
your organization’s process management toward the achievement of key organizational results and 

strategic objectives and to anticipate and respond to rapid or unexpected organizational or external 

changes.
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   n  ใน การ ประเมิน ความ พึงพอใจ และ ความ ไม พึงพอใจ ของ ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย นั้น

แงมุมที่ สำคัญ แงมุม หนึ่ง คือ การ เปรียบเทียบ ความ พึงพอใจ กับ ของ สถาบัน คูแขง หรือ

สถาบัน ที่ จัด บริการ การ ศึกษา ใน ลักษณะ ที่ คลายคลึง กัน หรือ จัดให มี ทางเลือกดาน บริการ 

ที่ สงเสริม การ เรียนรู สารสนเทศ เหลานี้ อาจ ได มาจาก การ ศึกษา เชิง เปรียบเทียบ ที่ ทำ โดย

สถาบัน เอง หรือ โดย หนวยงาน อิสระ  วัตถุ ประสงค ของ การ เปรียบเทียบ นี้ คือ การ พัฒนา

สารสนเทศ ที ่สามารถ นำมาใช ใน การ ปรบัปรงุ การ สงมอบ การ จดัการ ศกึษา และ การ บรกิาร 

ผูเรียน และ การ บริการ สนับสนุน เพื่อ สราง บรรยากาศ โดย รวม ที่ เอื้อ ตอ การ เรียนรู ของ 

ผูเรียน ทุกคน และ ทำให เขาใจ ปจจัย ที่ อาจ สงผลกระทบ ตอ ความ สามารถ ใน การ แขงขัน 

ระยะยาว และ ความ ยั่งยืน ของ สถาบัน

การ วัด การ วิเคราะห และ การ จัดการ ความรู  (หมวด 4)

 หมวด การ วัด  การ วิเคราะห  และ การ จัดการ ความรู  เปน หมวด หลัก ของ เกณฑ ในดาน สารสนเทศ ที่ 

สำคัญ ทั้งหมด ที่ เกี่ยวกับ การ วัด  การ วิเคราะห  และ การ ปรับปรุง การ ดำเนินการ ของ สถาบัน  รวม ทั้ง การ จัดการ 

ความรู ของ สถาบัน อยาง มี ประสิทธิผล  เพื่อ ผลักดัน ให เกิด การ ปรับปรุง ผลการเรียน รู ของ ผูเรียน และ ผล การ 

ดำเนินการ ดาน การ ปฏิบัติ การ ของ สถาบัน  หาก อธิบาย อยาง งายๆ   หมวด  4   นี้ เปน ศูนยกลาง ใน การ ทำ ให 

หลักสูตร และ บริการ ที่ สงเสริม การ เรียนรู  ของ สถาบัน มี ความ สอดคลอง ไป ในทาง เดียว กัน กับ วัตถุ ประสงค เชิง 

กลยุทธ ของ สถาบัน  ซึ่ง หัว ใจ สำคัญ ของ การ ใช ขอมูล และ สารสนเทศ ให ไดผล ดังกลาว  อยู ที่ คุณภาพ และ ความ 

พรอม ใชงาน ของ ขอมูล

  ยิ่งกวา นั้น  เนื่องจาก ระบบ งาน ดาน สารสนเทศ  การ วิเคราะห  และ การ จัดการ ความรู  อาจ เปนหนึ่ง 

ใน สมรรถนะ หลัก ของ สถาบัน และ ทำ ให มี ความ ไดเปรียบ ใน ตลาด และ สภาพ แวดลอม ใน การ ใหบริการ ของ ตน  

การ พิจารณา หมวด นี้ จึง ควร ครอบคลุม ถึง เรื่อง ดังกลาว ใน เชิง กลยุทธ ดวย

  4 . 1  การ วัด  การ วิเคราะห  และ การ ปรับปรุง ผล การ ดำเนินการ ของ องคการ :   องคการ
   มี วิธีการ อยางไร ใน การ วัด  การ  วิเคราะห  และ นำไป ปรับปรุง ผล การ ดำเนินการ ของ
   องคการ

    จุดประสงค

    หัวขอ นี้ ตรวจ ประเมิน วิธีการ ที่ สถาบัน ใช ใน การ เลือก  จัดการ  และ ใช ขอมูล และ สารสนเทศ 

สำหรับ การ วัดผล การ ดำเนินการ  การ วิเคราะห  และ การ ทบทวน เพื่อ สนับสนุน การ วาง แผน และ การ ปรับปรุง 

การ ดำเนนิการ ของ สถาบนั      การ วดัผล การ ดำเนนิการ และ ระบบ การ จดัการ อยาง ม ีบรูณาการ จะ ตอง ม ีศนูยกลาง 

ใน การ รวบรวม และ วิเคราะห ขอมูล สารสนเทศ โดย อาศัย ขอมูล และ สารสนเทศ ดาน การ เรียนรู ของ ผูเรียน และ 

ดาน อื่นๆ 

    จุดประสงค ของ การ วัด  การ วิเคราะห  การ ทบทวน  และ การ ปรับปรุง ผล การ ดำเนินการ  คือ  

เพื่อ ชี้นำ การ จัดการ กระบวนการ ของ สถาบัน ให บรรลุ ผลลัพธ และ วัตถุ ประสงค เชิง กลยุทธ ที่ สำคัญ    รวม ทั้ง การ 

คาดการณ ลวงหนา และ การ ตอบสนอง ตอ การ เปลี่ยน แปลง ที่ รวดเร็ว หรือ ไมได คาดคิด ที่เกิด จากภาย ใน หรือ 

ภายนอก สถาบัน
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Comments

 -  Alignment and integration are key concepts for successful implementation of your 

performance measurement system. They are viewed in terms of the extent and 

effectiveness of their use to meet your performance assessment and improvement 

needs. Alignment and integration include how measures are aligned throughout your 

organization and how they are integrated to yield organization-wide data and information. 

Alignment and integration also include how performance measurement requirements are 

deployed by your senior leaders to track work group and process level performance on 

key measures targeted for organization-wide significance or improvement.

 -  The use of comparative data and information is important to all organizations. The major 

premises for their use are that 

  (1)  your organization needs to know where it stands relative to competitors, to 

   comparable organizations within and outside the academic community, and to best 

   practices; 

  (2)  comparative information and information obtained from benchmarking often 

   provide the impetus for significant (“breakthrough”) improvement or change;and 

  (3)  comparing performance information frequently leads to a better understanding of 

   your processes and their performance. Comparative information also may support 

   organizational analysis and decisions relating to core competencies, partnering, 

   and outsourcing.

 -  Your effective selection and use of comparative data and information require (1) the 

  determination of needs and priorities, 

  (2)  criteria for seeking appropriate sources for comparisons—from within and outside 

   your academic community and markets, and 

  (3)  the use of data and information to set stretch goals and to promote major, 

   nonincremental (“breakthrough”) improvements in areas most critical to your 

   organization’s strategy.

 -  The organizational review called for in this Item is intended to cover all areas of 

performance. This includes not only how well you currently are performing

but also how well you are moving toward the future. It is anticipated that the 

review findings will provide a reliable means to guide both improvements and 

opportunities for innovation that are tied to your organization’s key objectives, core

competencies, success factors, and measures. Therefore, an important component of 

your organizational review is the translation of the review findings into an action 
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    ขอ สังเกต

   n  ความ สอดคลอง ไป ใน แนว ทางเดยีว กนั และ บรูณาการ เปน หลกัการ ที ่สำคญั ใน การนำ ระบบ

การ วัดผล การ ดำเนินการ ไป ปฏิบัติ ให สำเร็จ  ใน การ วัดผล การ ดำเนินการ ตอง พิจารณา ทั้ง

ขอบเขต และ ประสิทธิผล ของ การ ใชงาน เพื่อ ให ตรง กับ ความ ตองการ ในการ ตรวจ ประเมิน

และ ปรับปรุง ผล การ ดำเนินการ  ความ สอดคลอง และ บูรณาการ ดังกลาว  ครอบคลุม ถึง

วิธีการ ที่ ทำ ให ตัว วัด ตางๆ   สอดคลอง ไป ใน แนว ทางเดียว กัน ทั่ว ทั้ง สถาบัน  และ วิธีการ

บูรณาการ เพื่อ ให ได ขอมูล และ สารสนเทศ จาก ทั่ว ทั้ง สถาบัน  รวม ถึง วิธีการ ที่ ผูนำ ใช 

ใน การ วัดผล  เพื่อ ติดตาม ผล การ ดำเนินการ ใน ระดับ กลุม งาน และ ใน ระดับ กระบวนการ 

ตามตัว วัด สำคัญ ตางๆ   ที่ มีผลตอ การ ปรับปรุง และ ตอ สถาบัน โดย รวม

   n  การ ใช ขอมูล และ สารสนเทศ เชิง เปรียบเทียบ เปน สิ่ง สำคัญตอ ทุก สถาบัน การ ศึกษา 

เหตุผล หลัก ใน การ ใช ขอมูล และ สารสนเทศ เชิง เปรียบเทียบ  มี ดังนี้

     ( 1 )   สถาบัน จำเปน ตอง ทราบ ระดับ ของ ตน เอง เมื่อ เปรียบ เทียบกับ คู แขง  สถาบัน ที่ 

      เทียบเคียง กัน ได ทั้ง ใน และ นอก ชุมชน วิชาการ และ สถาบัน ที่ มี วิธีปฏิบัติ ที่ เปนเลิศ

     ( 2 )   สารสนเทศ เชิง เปรียบเทียบ และ สารสนเทศ ที่ ได จาก กระบวนการ เทียบเคียง 

      มัก ผลักดัน ให เกิด การ ปรับปรุง หรือ เปลี่ยน แปล งอ ยางกาว กระโดด

     ( 3 )     การ เปรียบเทียบ สารสนเทศ ดาน ผล การ ดำเนินการ มัก นำไปสู ความ เขา ใจ ที่ ดีขึ้น ตอ 

      กระบวนการ และ ผล การ ดำเนินการ ของ กระบวนการ ดังกลาว  สารสนเทศ เชิง 

      เปรียบเทียบ อาจ สนับสนุน การ วิเคราะห และ การ ตัดสิน ใจ  เกี่ยวกับ เรื่อง สมรรถนะ 

      หลัก  การ เปน คูความ รวมมือ  และ การ วาจาง ให บุคคล ภายนอก ดำเนินการ แทน

   n  ใน การ เลือก และ การ ใช ขอมูล เชิง เปรียบเทียบ และ สารสนเทศ อยาง มี ประสิทธิผล  สถาบัน 

ตอง

     ( 1 ) กำหนด ความ จำเปน และ ลำดับ ความ สำคัญ

     ( 2 )   กำหนด เกณฑ ใน การ หา แหลง เปรียบเทียบ ที่ เหมาะสม ทั้ง จากภาย ใน และ ภายนอก 

      ชุมชน วิชาการ และ ตลาด ดาน การ ศึกษา

     ( 3 )  ใช ขอมูล และ สารสนเทศ เพื่อ กำหนด เปาประสงค ที่ ทาทาย  และ เพื่อ สงเสริม 

      การ ปรับปรุง แบบ กาว กระโดด ใน เรื่อง ที่ สำคัญ อยางยิ่ง ตอ กลยุทธ ของ สถาบัน

   n  การ ทบทวน ระดับ สถาบัน ใน หัวขอ นี้  มี จุดประสงค ให ครอบคลุม ผล การ ดำเนินการ 

    ในทุก เรื่อง    ทั้ง การ ทบทวน วาการ ดำเนินการ ใน ปจจุบัน เปน อยางไร และ สถาบัน กำลัง 

    มุง ไปสู อนาคต ไดดี เพียง ใด  โดย คาดวา ผล การ ทบทวน จะ เปน แนวทาง ที่ เชื่อถือ ได 

    ใน การ ชี้นำ ให เกิด การ ปรับปรุง และ การ สราง นวัตกรรม    ที่ เชื่อมโยง กับ วัตถุ ประสงค 

     สมรรถนะ หลัก  ปจจัย แหง ความ สำเร็จ  และ ตัว วัด ที่ สำคัญ ของ สถาบัน  ดัง นั้น  องคประกอบ
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agenda sufficiently specific for deployment throughout your organization and to your 

students, key stakeholders, suppliers, partners, and collaborators, as appropriate.

 -  Analyses that your organization conducts to gain an understanding of performance 

and needed actions may vary widely depending on your type of organization, size, competitive 

environment, and other factors. Examples of possible analyses include

  •  how program, offering, and service improvements correlate with key student 

and stakeholder indicators, such as student achievement, student and stakeholder 

satisfaction and retention, and market share

  •  trends in key indicators of customer (student) engagement, such as absenteeism, 

dropout rates, and use of educational services and facilities

  •  trends for student assessment results, both formative and summative, disaggregated 

by student segments,as appropriate

  • the relationship among student experiences, outcomes, and program completion

  •  the relationship among student experiences, outcomes, and post-program 

outcomes—in other schools or in the workplace, for example

  •  activity-level cost trends in organizational operations

  •  the relationship between student utilization of learning technologies and facilities 

and student performance

  •  the relationship between student demographics and outcomes

  •  the percentage of students attaining licenses, industry recognized certifications, or 

other professional credentials

  •  student participation and achievement in advanced placement courses

  •  cost and budgetary implications of student- or stakeholder-related problems and 

effective problem resolution

  •  financial benefits derived from improvements in workforce safety, absenteeism, 

and turnover
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     ที่ สำคัญ ของ การ ทบทวน ระดับ สถาบัน  คือ  การ แปลง ผล การ ทบทวน ไป เปน วาระ

    ปฏิบัติ การ  ( A c t i o n   a g e n d a )   ที่ มี ความ เฉพาะ เจาะจง เพียงพอ สำหรับการ นำไป ปฏิบัติ 

    ทั่ว ทั้ง สถาบัน  และ ถายทอด ไปยัง ผูเรียน  ผูมีสวน ได สวน เสียหลัก  ผู สงมอบ  และ

     คูความ รวมมือ ทั้ง ที่ เปนทางการ และ ไม เปนทางการ    ( * ) 

   n   การ วิเคราะห ที่ สถาบัน ทำ เพื่อให เขาใจ ผล การ ดำเนินการ และ การ ปฏิบัติ การ ที่ จำเปน

อาจ แตกตางกัน อยาง มาก ขึ้นอยู กับ ประเภท ขนาด สภาพแวดลอม ดาน การ แขงขัน และ

ปจจัย อื่นๆ ตัวอยาง ของ การ วิเคราะห ไดแก

   l การ หาความ สัมพันธ ระหวาง การ ปรับปรุง คุณภาพ ของ หลักสูตร การ จัดการ ศึกษา และ

 การ บริการ ทางการ ศึกษา อื่นๆ กับ ตัว ชี้ วัด ที่ สำคัญ ดาน ผูเรียน และ ผูมีสวน ได

 สวน เสีย เชน ความ สำเร็จ ของ ผูเรียน ความ พึงพอใจ และ การ คงอยู ของ ผูเรียน และ

 ผูมีสวน ได สวน เสีย และ สวนแบง ตลาด

   l แนวโนม ของ ตัว ชี้ วัด ดาน ความ ผูกพัน ของ ลูกคา(ผูเรียน) เชน การ ขาด เรียน อัตรา

  การ ลาออก  และ การ ใช การ บริการ และ สิ่ง อำนวย ความ สะดวก ใน การ บริการ 

 การ ศึกษา

   l แนวโนม ของ ผลลัพธ ดาน การ ประเมินผล ผูเรียน ทั้งที่ เปนการ ประเมิน ความ กาวหนา 

 และ การ ประเมิน ผลรวม จำแนก ตาม กลุม นักศึกษา

   l ความ สัมพันธ ระหวาง ประสบการณ และ ผลสัมฤทธิ์ ของ ผูเรียน กับ การ สำเร็จหลักสูตร

   l ความ สัมพันธ  ระหวาง  ประสบการณ  และ  ผลสัมฤทธิ์  ของ  ผูเรียน  กับ  ผลสัมฤทธิ์

 หลัง สำเร็จ การ ศึกษา เชน เมื่อ ไป เขา ศึกษาตอ ใน ถาบัน การ ศึกษา อื่น หรือ เมื่อ เขาสู 

 ตลาดแรงงาน

   l แนวโนม ของ ตนทุน กิจกรรม ตางๆ ใน ระดับ ปฏิบัติ การ ของ สถาบัน

   l ความ สัมพันธ ระหวาง การ ใช ประโยชน จาก เทคโนโลยี เพื่อ การ เรียนรู และ สิ่ง อำนวย 

 ความ สะดวก ของ ผูเรียน และ ผลลัพธ ดาน การ เรียนรู

   l ความ สัมพันธ ระหวาง ประชากร ผูเรียน และ ผลสัมฤทธิ์

   l รอยละ ของ ผูเรียน ที่ ไดรับ ใบอนุญาต ประกอบ วิชาชีพ  ประกาศนีย บัตร ที่ ไดรับการ

 ยอมรับ ใน อุตสาหกรรม หรือ ใน สาขา วิชาชีพ อื่นๆ

   l การ เขารวม และ การ สำเร็จ ใน วิชา ที่ ใช เพื่อ ศึกษาตอ ใน ระดับ ที่ สูงขึ้น 

   l ความ สัมพันธ ระหวาง คา ใชจาย และ งบประมาณ ที่ ใช ใน การ แกไข ปญหา ที่ เกี่ยวของ กับ

 ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย และ การ แกไข ปญหา อยาง มี ประสิทธิผล

   l ผลประโยชน ดาน การเงิน ที่ ได จาก การ ปรับปรุง ดาน ความ ปลอดภัย การ ขาด งาน และ

 การ ลาออก ของ ผูปฏิบัติ งาน
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  •  benefits and costs associated with education and training, including e-learning 

opportunities for your workforce

  •  the relationship between knowledge management  and innovation

  •  how the ability to identify and meet workforce capability and capacity needs correlates 

with retention, motivation, and productivity 

  •  cost and budgetary implications of workforce-related problems and effective problem 

resolution

  •  individual or aggregate measures of productivity and quality relative to comparable 

organizations’ performance

  •  the relationship between work system design considerations (e.g., student grouping, 
workforce allocation, teaming, and inclusion) and student performance

  •  allocation of resources among alternative improvement projects based on cost/
benefit implications or environmental and societal impact

  •  cost and financial implications of new educational programs, services, and market 
entry, and changing educational and operational needs and their impact on organizational 
sustainability

 -  Individual facts and data do not usually provide an effective basis for setting 
organizational priorities. This Item emphasizes that close alignment is needed between 
your analysis and your organizational performance review and between your analysis 
and your organizational planning. This ensures that analysis is relevant to decision 
making and that decision making is based on relevant data and information.

 -  Action depends on understanding cause-effect connections among processes and 
between processes and results or outcomes. Process actions and their results may have 
many resource implications. Organizations have a critical need to provide an effective 
analytical basis for decisions, because resources for improvement are limited 
and cause effect connections often are unclear.
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   l ประโยชน และ ตนทุน ที่ เกี่ยวของ กับ การ จัดการ ศึกษา  การ ฝกอบรม สำหรับ ผูปฏิบัติ

 งาน  ทั้งนี้ รวมถึง การ เรียนรู ผาน สื่อ อิเลคท รอ นิกส ดวย

   l ความ สัมพันธ ระหวาง การ จัดการ ความรู และ การ สราง นวัตกรรม

   l ความ สัมพันธ ระหวาง ความ สามารถ ใน การ ระบุ และ ตอบสนอง ความ ตองการ ดาน 

 ขีด ความ สามารถ และ อัตรา กำลัง กับ การ คงอยู แรงจูงใจ และ ผลิต ภาพ ของ ผูปฏิบัติ งาน

   l ความ สัมพันธ ระหวาง ตนทุน กับ การ ใช งบประมาณ ใน การ แกปญหา ที่ เกี่ยวของ

 กับผูปฏิบัติ งาน กับ การ แกไข ปญหา อยาง มี ประสิทธิผล

   l ตัว วัด เดี่ยว หรือ ตัว วัด เชิง รวม ของ ผลิต ภาพ และ คุณภาพ เปรียบ เทียบกับ ผล การ

 ดำเนินการ ของ สถาบัน ที่ เทียบเคียง กัน ได

   l ความ สัมพันธ ระหวาง การ ออกแบบ ระบบ งาน (เชน การ จัด แบงกลุม ผูเรียน 

 การ จัดสรร ผูปฏิบัติ งาน การ จัดการ ทีมงาน และ การ เขามา มี สวนรวม) และ ผลการ

 เรียน รู ของ ผูเรียน

   l การ จัดสรร ทรัพยากร สำหรับ โครงงาน ปรับปรุง ที่ อาจ เปน ทางเลือก โดย พิจารณา จาก 

 ตนทุน  และ ผลประโยชน ที่ ไดรับ หรือ ผลกระทบ ดาน สิ่งแวดลอม และ สังคม  

   l ผล ดาน ตนทุน และ การเงิน ที่เกิด จาก การ เปด หลักสูตร และ บริการ ทางการ ศึกษา ใหม 

 และ การ เขาสู ตลาด รวมถงึ การ เปลีย่นแปลง ความ ตองการ ดาน การ ศกึษา และการ ปฏบิตั ิ

 การและ ผลกระทบ ดังกลาว ตอ ความ ยั่งยืน ของ สถาบัน

   n   ขอเท็จจริง และ ขอมูล เดี่ยวๆ มักจะ ไม เปน พื้นฐาน ที่ มี ประสิทธิผล ใน การ จัด ลำดับ ความ 

สำคัญ ของ สถาบัน ดังนั้น หัวขอ นี้ จึง เนน วา ตอง มี ความ สอดคลอง ไป ใน แนวทาง เดียวกัน 

อยาง ใกล ชิด ระหวาง การ วิเคราะห กับ การ ทบทวน ผล การ ดำเนินการ ของ สถาบัน และ 

ระหวาง การ วิเคราะห กับ การ วางแผน ของ สถาบัน ซึ่ง จะ ทำให มั่นใจ วาการ วิเคราะห นั้น 

มี ความ สำคัญตอ การ ตัดสินใจ และ การ ตัดสินใจ นั้น ตอง อยู บน พื้นฐาน ของ ขอมูล และ 

สารสนเทศ ที่ ตรงประเด็น

   n   การ ปฏบิตั ิการ ขึน้อยู กบั ความ เขาใจ ใน ความ เชือ่มโยง ของ เหต ุและ ผล ระหวาง กระบวนการ 

ตางๆ  และ ระหวาง กระบวนการ กับ ผลลัพธ หรือ ผลสัมฤทธิ์ การ ปฏิบัติ การ และ ผลลัพธ 

ของ กระบวนการ อาจ สงผล ถึง การ ใช ทรัพยากร  ดังนั้น สถาบัน จึง จำเปน อยางยิ่ง ที่จะ ตอง

 ม ีพืน้ฐาน การ วเิคราะห ที ่ม ีประสทิธผิล เพือ่ การ ตดัสนิใจ เนือ่งจาก ทรพัยากร ที ่ใช ใน ปรบัปรงุ 

มี จำกัด และ ความ เชื่อมโยง ของ เหตุ และ ผล มักจะ ไม ชัดเจน
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4.2 Management of Information, Knowledge, and Information Technology: How do you 
manage your information, organizational knowledge, and information technology?

Purpose

 This Item examines how your organization ensures the quality and availability of needed 

data, information, software, and hardware for your workforce, students, stakeholders, suppliers 

and partners, and collaborators. It also examines how your organization builds and manages 

its knowledge assets. The aim is to improve organizational efficiency and effectiveness and to 

stimulate innovation.

Comments

 -  Managing information can require a significant commitment of resources as the 

sources of data and information grow dramatically. The continued growth of electronic 

information within organizations’ operations—as part of organizational knowledge 

networks, from the Internet or intranet, and in communications between organizations 

and their students and stakeholders—challenges organizational abilities to ensure 

reliability and availability in a user-friendly format.

 -  Data and information are especially important in grade-to-grade, school-to-school, and 

school-to-work transitions and in partnerships with businesses, social services, and 

the community. Your responses to this Item should take into account this use of data 

and information and should recognize the need for rapid data validation and reliability 

assurance, given the increasing use of electronic data transfer.

 -  The focus of an organization’s knowledge management is on the knowledge that people 

need to do their work; improve processes, programs, offerings, and services; keep 

current with changing educational service needs and directions; and develop 

innovative solutions that add value for students, stakeholders, and the organization.

 -  One of the many issues facing organizations today is how to manage, use, evaluate, 

and share their ever-increasing organizational knowledge. Leading organizations benefit 

from the knowledge assets of their workforce, customers, suppliers, collaborators, and 

partners, who together drive organizational learning and improve performance. 

 -  Organizations should carefully plan how they will continue to provide an information 

technology infrastructure, data, and information in the event of either a natural or 

manmade disaster. These plans should consider the needs of all of the organization’s 
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 4.2  การ จัดการ สารสนเทศ ความรู และ เทคโนโลยี สารสนเทศ : สถาบัน มี วิธีการ อยางไร
    ใน การ จัดการ สารสนเทศ  ความรู ของ สถาบัน  และ เทคโนโลยี สารสนเทศ

   จุดประสงค

   หัวขอ นี้ ตรวจ ประเมิน วิธีการ ที่ สถาบัน ทำ ให มั่น ใจ วา มี ขอมูล  สารสนเทศ  ซอฟ แวร  และ

ฮารด แวร ที่ จำเปน  มี คุณภาพ  และ มี ความ พรอม ใชงาน สำหรับ ผูปฏิบัติ งาน  ผูเรียน  ผูมีสวน ได สวน เสีย  

ผู สงมอบ  คูความ รวมมือ ทั้ง ที่ เปนทางการ และ ไม เปนทางการ  นอกจากนี้ ยัง ตรวจ ประเมิน วิธีการ ที่ สถาบัน ใช

 ใน การ สราง และ จัดการ สินทรัพย เชิง ความรู  เพื่อ ปรับปรุง ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และ กระตุน ให เกิด

นวัตกรรม

    ขอ สังเกต

  n การ จดัการ สารสนเทศ อาจ จำเปน ตอง ทุมเท ทรพัยากร เนือ่งจาก แหลงขอมลู และ สารสนเทศ

มี เพิ่มขึ้น อยาง มหาศาล    การ เติบโต อยาง ตอเนื่อง ของ ใช สารสนเทศ ทาง อิเล็กทรอนิกส 

ใน การ ปฏิบัติ การ ของ สถาบัน  ทั้ง ที่ เปน สวนหนึ่ง ของ เครือขาย ความรู ของ สถาบัน  จาก

อินเทอรเน็ต หรือ อินทราเน็ต  รวม ทั้ง การ สื่อสาร ระหวาง สถาบัน กับ ผูเรียน และ ผูมีสวน ได

สวน เสีย    เปนเรื่อง ทาทาย ความ สามารถ ของ สถาบัน ใน การ ทำ ให ระบบ ดังกลาว มี ความ

นา เชื่อถือ  และ พรอม ใชงาน ใน รูป แบบ ที่ ใชงาน งาย

  n ขอมลู และ สารสนเทศ ม ีความ สำคญั โดยเฉพาะ อยางยิง่  ใน ชวง เปลีย่น ผาน ระหวางชัน้เรยีน 

ระหวาง สถาบนั  หรอื เมือ่ เขาสู ตลาด แรงงาน  รวม ทัง้ ใน การ เปน คูความ รวมมอื กบั ภาค ธรุกจิ 

หนวยงาน บริการ สังคม และ กับ ชุมชน  การ ตอบ คำ ถาม ใน หัวขอ นี้  สถาบัน ควร คำนึง ถึง การ 

ใช ขอมูล และ สารสนเทศ ในดาน นี้  และ ควร ตระหนัก ถึง ความ จำเปน ใน การ สอบทาน ความ

ถูกตอง ของ ขอมูล อยาง รวดเร็ว  และ ประ กัน ความ นา เชื่อถือ ได ของ ขอมูล    แมวา จะ มี การ

ถายโอน ขอมูล ทาง อิเล็กทรอนิกส เพิ่มขึ้น อยาง ตอเนื่อง ก็ตาม

  n  การ จัดการ ความรู ของ สถาบัน ตอง มุงเนน ที่ ความรู ที่ ผูปฏิบัติ งาน จำเปน ตอง ใช ใน การ

ทำงาน    ปรับปรุง กระบวนการ  หลักสูตร    บริการ ที่ สงเสริม การ เรียนรู และ บริการ ทางการ

ศึกษา อื่นๆ   รวม ถึง ความรู ที่ ตอง ใช เพื่อ ให ทัน กับ ความ ตองการ และ ทิศทาง ของ การ บริการ

ดาน การ ศกึษา ที ่เปลีย่น แปลง ไป    ตลอดจน การ พฒันา ทางเลอืก ที ่แปลก ใหม  ซึง่ เพิม่ คณุคา

ให แก ผูเรียน  ผูมีสวน ได สวน เสีย  และ สถาบัน

  n  การ บริหาร    ใช    ประเมิน    และ แบงปน ความรู ของ องคการ ซึ่ง เพิ่มขึ้น เรื่อยๆ     เปนเรื่อง หนึ่ง

ที่ สถาบัน ตอง เผชิญ ใน ปจจุบัน    องคการ ชั้นนำ ได ประโยชน จาก ความรู ของ ผูปฏิบัติ งาน  

ลูกคา    ผู สงมอบ    คูความ รวมมือ ทั้ง ที่ เปนทางการ และ ไม เปนทางการ    ซึ่ง รวม กัน ผลักดัน

ให เกิด การ เรียนรู ระดับ องคการ    และ ปรับปรุง ผล การ ดำเนินการ

  n  สถาบัน ควร วาง แผน อยาง รอบ ครอบ ใน การ จัด ให มี โครงสราง พื้นฐาน ของ ระบบ เทคโนโลย ี

สารสนเทศ  ขอมูล และ สารสนเทศ ที่ พรอม ใชงาน ได อยาง ตอเนื่อง ใน ทุก สถานการณ 
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stakeholders, including students, the workforce, suppliers, partners, and collaborators. 

The plans also should be coordinated with the organization’s overall plan for operational 

continuity (Item 6.1).

Workforce Focus (Category 5)

 Workforce Focus addresses key workforce practices—those directed toward creating and 
maintaining a high-performance work environment with a strong focus on students and learning 
and toward engaging your workforce to enable it and your organization to adapt to change and 
to succeed. The Category covers workforce engagement, development, and management in an 
integrated way (i.e., aligned with your organization’s strategic objectives and action plans). Your 
workforce focus includes your capability and capacity needs and your workforce support climate. 

 To reinforce the basic alignment of workforce management with overall strategy, the 
Criteria also cover human resource or workforce planning as part of overall planning in the 
Strategic Planning Category (Category 2).

5.1 Workforce Engagement: How do you engage your workforce to achieve organizational 
and personal success?

Purpose

 This Item examines your organization’s sytems for engaging, developing, and assessing 
the engagement of your workforce, with the aim of enabling and encouraging all members of your 
workforce to contribute effectively and to the best of their ability. These systems are intended to 
foster student achievement and high performance, to address your core competencies, and to help 
accomplish your action plans and ensure organizational sustainability.

Comments

 -  High-performance work is characterized by a focus on student achievement, 
flexibility, innovation, knowledge and skill sharing, good communication and information 
flow, alignment with organizational objectives, and the ability to exercise discretion and 
make effective decisions to respond to changing educational service needs and 
requirements of your students, stakeholders, and markets. The focus of this Item is 
on a workforce capable of achieving high performance.
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ไมวา เปน ภัยพิบัติ ที่เกิด จาก ธรรมชาติ หรือ มนุษย  ใน การ วาง แผน เหลานี้ ควร คำนึง ถึง

ความ ตองการ ของ ผูมีสวน ไดเสีย ทั้งหมด ของ สถาบัน  รวม ทั้ง ผูเรียน  ผูมีสวน ได 

สวน เสีย  ผู สงมอบ  คูความ รวมมือ  ทั้ง ที่ เปนทางการ และ ไม เปนทางการ  นอกจากนี้ 

 ควร มี การ ประสาน ให สอดคลองกับ แผน โดย รวม ของ สถาบัน  เพื่อ ให สามารถ ดำเนินการ 

ได อยาง ตอเนื่อง  ( หมวด  6 . 1 ) 

 

 การ มุงเนน ผูปฏิบัติ งาน  ( หมวด  5 )       

  หมวด การ มุงเนน ผูปฏิบัติ งาน  เนน วิธีปฏิบัติ ตางๆ ที่ สำคัญ  ที่ นำไปสู บรรยากาศ การ ทำงาน

ที่ มี สมรรถนะ สูง และ ใส ใจ กับ ผูเรียน และ การ เรียนรู  รวม ทั้ง การ ผูก ใจ ผูปฏิบัติ งาน ให ทำงาน เพื่อ สนับสนุน

บรรยากาศ ดังกลาว  และ ทำ ให องคการ สามารถ ปรับ เปลี่ยน ให ทัน ตอ การ เปลี่ยน แปลง อัน นำไปสู ความ สำเร็จ 

หมวด นี้  ครอบคลุม ขอกำหนด ตางๆ ใน การ ผูก ใจ  การ พัฒนา  และ การ จัดการ บุคลากร ใน ลักษณะ ที่ บูรณาการ

กัน  เชน สอดคลอง ไป ใน แนวทาง เดียว กัน กับ วัตถุ ประสงค เชิง กลยุทธ และ แผน ปฏิบัติ การ ของ สถาบัน 

การ มุงเนน ผูปฏิบัติ งาน ของ สถาบัน ควร ครอบคลุม ความ ตองการ ดาน อัตรา กำลัง และ ขีด ความ สามารถ ของ

ผูปฏิบัติ งาน  และ บรรยากาศ ที่ สนับสนุน การ ทำงาน  

  เพื่อ สนับสนุน ใหการ จัดการ ทรัพยากร บุคคล สอดคลอง ไป แนวทาง เดียว กัน กับ กลยุทธ โดย รวม  

เกณฑ การ ศึกษา เพื่อ ความ เปนเลิศ นี้ จึง ได รวม เอาการ วาง แผน ดาน ทรัพยากร บุคคล หรือ ดาน ผูปฏิบัติ งาน ไว 

เปน สวนหนึ่ง ใน หมวด การ วาง แผน เชิง กลยุทธ ดวย  ( หมวด  2 ) 

  5 . 1  การ ผกู ใจ ผูปฏบิตั ิงาน  ( W o r k f o r c e   E n g a g e m e n t   )  :   สถาบนั ม ีวธิกีาร อยางไร ใน การ ผกู ใจ 

  ผูปฏิบัติ งาน เพื่อ ให  บรรลุ ความ สำเร็จ ใน ระดับ องคการ และ ระดับ บุคคล

   จุดประสงค

   หัวขอ นี้ ตรวจ ประเมิน ระบบ ของ สถาบัน ใน เรื่อง การ ผูก ใจ  การ พัฒนา  และ การ ประเมิน 

ความ ผูกพัน ของ ผูปฏิบัติ งาน  เพื่อ เกื้อหนุน และ กระตุน ให ผูปฏิบัติ งาน ทุกคน ปฏิบัติ งาน ให สถาบัน ได อยาง 

มี ประสิทธิผล และ เต็ม ความ สามารถ    โดย มี วัตถุ ประสงค เพื่อ สนับสนุน ความ สำเร็จ ของ ผูเรียน และ ผล การ 

ดำเนินการ ที่ ดี ของ สถาบัน    เพื่อ นำ สมรรถนะ หลัก ของ สถาบัน มา ใช  และ เพื่อ สงเสริม ให บรรลุ แผน ปฏิบัติ การ 

และ ความ ยั่งยืน

   ขอ สังเกต

  n  การ ทำงาน ที่ ใหผล การ ดำเนินการ ที่ ดี    เห็น ได จาก การ มุงเนน ผลสำเร็จ ของ ผูเรียน  ความ 

ยดืหยุน  นวตักรรม    การ แบงปน ความรู และ ทกัษะ  การ สือ่สาร และ การ ถายทอด สารสนเทศ 

ที่ ดี   ความ สอดคลอง ไป ใน แนว ทางเดียว กัน กับ วัตถุ ประสงค ของ องคการ  และ ความ 

สามารถ ใน การ ตัดสิน ใจ อยาง มี ประสิทธิผล และ รอบคอบ    เพื่อ ตอบสนอง ตอ การ เปลี่ยน 

แปลง ของ ความ ตองการ ดาน การ ศกึษา    ผูเรยีน    ผูมสีวน ได สวน เสยี และ ตลาด  จดุ มุงหมาย 

ของ หัวขอ นี้ เพื่อ มุง ให ผูปฏิบัติ งาน สามารถ ทำงาน ให บรรลุผล การ ดำเนินการ ที่ ดี
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 -  Many studies have shown that high levels of workforce engagement have a significant, 

positive impact on organizational performance. Research has indicated that engage-

ment is characterized by performing meaningful work; having organizational direction, 

performance accountability, and an efficient work environment; and having a safe, trusting, 

and cooperative environment. In education organizations, faculty, staff, and volunteers 

are often drawn to and derive meaning from their work because the work is aligned 

with their personal values. 

 -  Factors inhibiting engagement should be understood and addressed by your 

organization. Further understanding of these factors could be developed through 

workforce surveys or exit interviews with departing members of your workforce.

 -  Compensation and recognition systems should be matched to your faculty and 

staff work systems. To be effective, compensation and recognition might be tied to 

demonstrated skills, administrator/supervisor evaluations, or student evaluations of 

teachers’ classroom performance.

 -  Compensation and recognition approaches also might include rewards for exemplary

performance of teams, departments, disciplines, or schools. Compensation and 

recognition might be linked to student and stakeholder engagement measures and 

the achievement of organizational strategic objectives or other key organizational 

objectives.

 -  Depending on the nature of your organization’s work, workforce responsibilities,

and the stage of organizational and personal development, workforce development

needs might vary greatly. These needs might include gaining knowledge about 

assessment practices, learning styles, and effective methods for working with 

students from other cultures who have limited English proficiency. They also might 

include gaining skills in knowledge sharing, communications, interpreting and using 

data, using new technology, process analysis, and evaluating and understanding student 

behavior and character development, as well as other training that affects workforce 

effectiveness and safety.

 -  Learning and development opportunities might occur inside or outside your 

organization and could involve on-the-job, classroom, computer-based, or distance 

learning, as well as developmental assignments, coaching, or mentoring. 
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  n  ผล จาก การ ศึกษา จำนวน มาก แสดงวา เมื่อ ผูปฏิบัติ งาน มี ความ ผูกพัน กับ สถาบัน สูง 

 จะ ทำ ใหผล ดำเนินการ ดีขึ้น อยาง มี นัยสำคัญ    งานวิจัย ชี้ ให เห็นวา องคประกอบ สำคัญ

 ใน การ ผูก ใจ ผูปฏิบัติ งาน    ได แก    การ ได ทำงาน ที่ มี คุณคา    รู ทิศทาง ของ สถาบัน    มี ความ

รับผิดชอบ ใน การ ทำงาน    อยู ใน บรรยากาศ การ ทำงาน ที่ มี ประสิทธิภาพ    ไว เนื้อ เชื่อ ใจ 

และ ให ความ รวมมือ ซึ่ง กัน และ กัน    รวม ทั้ง มี สภาพ แวดลอม ใน การ ทำงาน ที่ปลอดภัย 

ใน สถาบัน

            การ ศึกษา หลาย แหง  คณาจารย  พนักงาน และ อาสาสมัคร ตางๆ มี แรง จูง ใจ และ รูสึก ถึง 

คุณคา ของ งาน ที่ ตน ทำ อยู  เพราะ งาน นั้น สอดคลองกับ คานิยม ของ ตน เอง

  n  สถาบัน ควร เขา ใจ และ ให ความ สำคัญกับ ปจจัย ที่ บั่นทอน ความ ผูกพัน  การ สำรวจ ความ

คิดเห็น ของ ผูปฏิบัติ งาน  หรือ การ สัมภาษณ บุคลากร ที่ ลาออก จะ ชวย ให สถาบัน เขา ใจ 

ปจจัย ดังกลาว ไดดี ยิ่งขึ้น

  n  ระบบ การ บริหาร คา ตอบ แทน และ การ ยกยอง ชมเชย ควร เหมาะสมกับ ระบบ การ ทำงาน

 ของ คณาจารย และ พนักงาน   และ เพื่อ ให ระบบ ดังกลาว มี ประสิทธิผล การ ใหคา ตอบ แทน

 และ การ ยกยอง ชมเชย อาจ เชื่อมโยง กับ ทักษะ ใน การ ปฏิบัติ งาน ที่ เห็น ไดชัดเจน  

การ ประเมินผล โดย ผู บังคับ บัญชา หรือ หัวหนางาน   หรือ การ ประเมินผลการ สอน ของ 

อาจารย โดย ผูเรียน ใน ชั้นเรียน

  n   แนวทาง ใน การ ใหคา ตอบ แทน และ การ ยกยอง ชมเชย อาจ รวม ถึง การ ใหรางวัล แก ทีมงาน    

ภาควิชา    สาขาวิชา    หรือ คณะ ที่ มี ผลงาน ดีเดน  คา ตอบ แทน และ การ ยกยอง ชมเชย อาจ 

เชื่อมโยง กับ ตัว วัด ดาน ความ ผูกพัน ของ ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย  และ การ บรรลุ วัตถ ุ

ประสงค เชิง กลยุทธ  หรือ วัตถุ ประสงค อื่น ที่ สำคัญ ของ สถาบัน

  n  ความ ตองการ ใน การ พัฒนา ผูปฏิบัติ งาน อาจ มี ความ แตกตาง กัน มาก  ขึ้น อยู กับ ลักษณะ 

งาน  ความ รับผิดชอบ ของ ผูปฏิบัติ งาน  และ ระดับ การ พัฒนา ของ สถาบัน และ ระดับ บุคคล  

ความ ตองการ นี้ อาจ ครอบคลุม ถึง การ ความรู เกี่ยวกับ วิธีการ ประเมินผล  สไตล การ เรียนรู  

และ วธิกีาร ที ่ม ีประสทิธผิล ใน การ สอน ผูเรยีน ที ่มาจาก ตาง วฒันธรรม กนั หรอื ม ีขอจำกดั ดาน 

การ ใช ภาษา  สิ่ง เหลานี้ อาจ จะ รวม ถึง  การ เพิ่ม ทักษะ ใน การ แบงปน ความรู  การ สื่อสาร  

การ แปล ผล และ การ ใช ขอมูล  การ ใช เทคโนโลยี ใหม  การ วิเคราะห กระบวนการ  และ

การ ประเมิน และ เขา ใจ ถึง การ พัฒนา ดาน พฤติกรรม และ บุคลิก ของ ผูเรียน  รวม ถึง

การ ฝกอบรม อื่นๆ ที่ มี ผลกระทบ ตอ ประสิทธิผล และ ความ ปลอดภัย ของ ผูปฏิบัติ งาน

  n  โอกาส ใน การ เรยีนรู และ พฒันา อาจ เกดิขึน้ ได ทัง้ภาย ใน หรอื ภายนอก สถาบนั  และ อาจ ทำได 

โดย วิธีการ เรียนรู จาก การ ทำงาน  การ เรียน ใน หองเรียน  การ เรียน ดวย คอมพิวเตอร  หรือ 

การ เรียน ทางไกล  การ มอบหมายงาน เพื่อ การ พัฒนา พนักงาน    การ สอน งานและ การ เปน 

พี่เลี้ยง
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 -  To help people realize their full potential, many organizations use individual develop-
ment plans prepared with each person that address his or her career and learning 
objectives.

 -  An organization’s knowledge management system should provide the mechanism for 
sharing the knowledge of its people and the organization to ensure that high perfor-
mance work is maintained through transitions. Each organization should determine what 
knowledge is critical for its operations and should then implement systematic processes 
for sharing this information. This is particularly important for implicit knowledge (i.e., 
knowledge personally retained by members of the workforce).

 -  Measures to evaluate the effectiveness and efficiency of your workforce and leader 
development and learning systems might address the impact on individual, unit, and 
organizational performance; the impact on student performance; and a cost/benefit 
analysis. 

 -  Although satisfaction with pay and satisfaction with promotion are important, 
these two factors generally are not sufficient to ensure workforce engagement
and high performance. Some examples of other factors to consider are effective
problem and grievance resolution; development and career opportunities; the 
work environment and management support; workplace safety and security; 
the workload; effective communication, cooperation, and teamwork; job security; 
appreciation of the differing needs of diverse workforce groups; and organizational support for 
serving students and stakeholders.

 -  In addition to direct measures of workforce engagement through formal or informal sur-
veys, some other indicators include absenteeism, turnover, grievances, and strikes.

5.2 Workforce Environment: How do you build an effective and supportive workforce 
environment?

Purpose

 This Item examines your organization’s workforce environment, your workforce capability 
and capacity needs, how you meet those needs to accomplish the work of your organization, and 
how you ensure a safe and supportive work climate. The aim is to build an effective environment 
for accomplishing your work and for supporting your workforce.
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  n  เพื่อ ชวย ให พนักงาน ตระหนัก ถึง ศักยภาพ สูงสุด ของ ตน เอง  หลาย สถาบัน ใชแผน พัฒนา

รายบุคคล ที่ จัดทำ รวมกับ แตละคน  โดย พิจารณา ถึง วัตถุ ประสงค สวนตัว ดาน อาชีพ และ

การ เรียนรู ดวย

  n  ระบบ การ จดัการ ความรู ของ สถาบนั  ควร ม ีกลไก เพือ่ แบงปน ความรู ของ คณาจารย  พนกังาน

และ สถาบนั เพือ่ นำไปสู การ ทำงาน ที ่ผล การ ดำเนนิการ ที ่ด ีอยาง ตอเนือ่ง แม ใน ชวง การ ปรบั

เปลี่ยน  สถาบัน แตละ แหง ควร กำหนด วา ความรู ใด ที่ มี ความ สำคัญ อยางยิ่ง ตอ การ ปฏิบัติ

งาน  และ ทำ ให มี กระบวนการ แบงปน สารสนเทศ นี้ อยาง เปนระบบ  วิธีการ นี้ มี ความ สำคัญ 

อยางยิ่ง โดยเฉพาะ กับ ความรู ที่ ฝงลึก  เชน  ความรู ที่ มี อยู ใน ตัว บุคลากร ผูปฏิบัติ งาน

  n  ตวั วดั ที ่ใช ใน การ ประเมนิ ประสทิธผิล และ ประสทิธภิาพ ของ ระบบ การ เรยีนรู และ การ พฒันา 

ของ ผูปฏิบัติ งาน และ ผูนำ  อาจ ดู ได จาก ผลกระทบ ที่ มี ตอ แตละบุคคล  หนวยงาน  และ ผล 

การ ดำเนินการ ของ สถาบัน  รวม ทั้ง ผลสัมฤทธิ์ ของ ผูเรียน และ การ วิเคราะห ตนทุน กับ 

ผลประโยชน ที่ จะ ไดรับ

  n แม วาความ พึง พอ ใจ กับ รายได และ กับ การ เลื่อน ตำ แหนง จะ เปน สิ่ง สำคัญ  แต แค สอง ปจจัย 

ดังกลาว ไม เพียงพอ ที่ จะ ทำ ให มั่น ใจ วา ผูปฏิบัติ งาน จะ มี ความ ผูกพัน กับ สถาบัน และ มี ผล 

การ ดำเนินการ ที่ ดี  ตัวอยาง ของ ปจจัย อื่น ที่ ควร นำมา พิจารณา  เชน  การ แกไข ปญหา 

และ ขอ รองทุกข อยาง มี ประสิทธิผล  โอกาส ใน การ พัฒนา และ ความ กาวหนา ใน อาชีพ  

บรรยากาศ ใน การ ทำงาน และ การ สนับสนุน ของ ผูบริหาร    สถาน ที่ทำงาน ที่ปลอดภัย และ 

มี การ ปอง กันภัย  ภาระ งาน  การ สื่อสาร ที่ มี ประสิทธิผล  ความ รวมมือ  และ การ ทำงาน

 เปน ทีม  ความ มั่นคง ของ งาน  รวม ถึง การ เขา ใจ ถึง ความ ตองการ ที่ แตกตาง กัน ของ กลุม 

ผูปฏิบัติ งาน ที่ หลากหลาย  ตลอดจน การ สนับสนุน ของ สถาบัน เพื่อ บริการ ผูเรียน  และ 

ผูมีสวน ได สวน เสีย

  n  นอกจาก ตัว วัด ความ พึง พอ ใจ ของ ผูปฏิบัติ งาน  โดย การ สำรวจ ทั้ง แบบ เปนทางการ หรือ 

ไม เปนทางการ แลว  ยังมี ตัว ชี้ วัด อื่นๆ   เชน  การ ขาด งาน  การ ลาออก  การ รองทุกข  

และ การ นัดหยุดงาน

  5 . 2   สภาพ แวดลอม ดาน ผูปฏิบัติ งาน  ( W o r k f o r c e   E n v i r o n m e n t )  :  องคการ มี วิธีการ อยางไร
   ใน การ สราง สภาพ แวดลอม ที่ สนับสนุน ผูปฏิบัติ งาน และ กอ ให เกิด ประสิทธิผล

   จุดประสงค

  หัวขอ นี้ ตรวจ ประเมิน สภาพ แวดลอม ดาน ผูปฏิบัติ งาน ของ สถาบัน  ความ ตองการ ดาน อัตรา 

กำลัง และ ขีด ความ สามารถ ของ ผูปฏิบัติ งาน  วิธีการ ตอบสนอง ความ ตองการ ทั้งหลาย เพื่อ ให งาน ของ สถาบัน 

บรรลุผล  รวม ทั้ง ตรวจ ประเมิน วิธีการ ที่ สถาบัน ทำ ให มั่น ใจ วา มี บรรยากาศ ใน การ ทำงาน ที่ปลอดภัย และ 

สนับสนุน การ ทำงาน  วัตถุ ประสงค เพื่อ ให เกิด สภาพ แวดลอม ที่ สนับสนุน ผูปฏิบัติ งาน  และ สงผล ใหการ ทำงาน 

บรรลุ ความ สำเร็จ
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Comments

 -  Most education organizations, regardless of size, have many opportunities to support 

their workforce. Some examples of services, facilities, activities, and other opportunities 

are personal and career counseling, career development and employability

services, recreational or cultural activities, formal and informal recognition, 

nonwork-related education, day care, special leave for family responsibilities and 

community service, flexible work hours and benefits packages, outplacement services, 

and retiree benefits, including extended health care and ongoing access to services.

 -  All organizations, regardless of size, are required to meet minimum regulatory standards

for workplace safety; however, high-performing organizations have processes in 

place to ensure that they not only meet these minimum standards but go beyond a 

compliance orientation. This includes designing proactive processes, with input from 

people directly involved in the work, to ensure a safe working environment.

Process Management (Category 6)

 Process Management is the focal point within the Criteria for your key work systems 

and work processes. This Category addresses how the work of your organization is accomplished. 

It stresses the importance of your core competencies and how you protect and capitalize on them 

for success and organizational sustainability. It calls specific attention to the need to prepare for 

potential emergencies and to ensure continuity of operations.

 Efficient and effective work systems require effective design; a focus on student learning; 

a prevention orientation; linkage to students, stakeholders, suppliers, partners, and collaborators, 

and a focus on value creation for all key stakeholders; operational performance; cycle time; emergency 

readiness; and evaluation, continuous improvement, innovation, and organizational learning. 

 Agility, cost reduction, operational efficiencies tied to changes in revenue, and cycle 

time reduction are increasingly important in all aspects of process management and organizational 

design. In the simplest terms, “agility” refers to your ability to adapt quickly, flexibly, and effectively 

to changing requirements. Depending on the nature of your organization’s strategy and markets, 

agility might mean rapid change from one program, offering, or service to another; rapid response 

to changing demands; or the ability to produce a wide range of customized services. Agility also 

increasingly involves decisions to outsource, agreements with key suppliers, and novel partnering 
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   ขอ สังเกต

  n  สถาบนั การ ศกึษา สวน ใหญ  ไมวา ขนาด ใด กต็าม  ม ีโอกาส มากมาย ใน การ สนบัสนนุ ผูปฏบิตั ิ

งาน  ตัวอยาง ของ การ ใหบริการ  สิ่ง อำนวย ความ สะดวก  กิจกรรม  และ โอกาส เหลานี้  ได แก  

การ ใหคำปรึกษา ทั้ง ใน เรื่อง สวนตัว และ ดาน อาชีพ  การ พัฒนา ความ กาวหนา ใน อาชีพ และ 

การ ชวย ให มี โอกาส ใน การ ถูก จางงาน  กิจกรรม สันทนาการ หรือ ดาน วัฒนธรรม ประเพณี 

ตางๆ   การ ยกยอง ชมเชย ทั้ง อยาง เปนทางการ และ ไม เปนทางการ      การ ใหการ ศึกษา 

นอกเหนือ จาก งาน ใน หนา ที่  การ บริการ ดู แล บุตร ใน ชั่วโมง ทำงาน  การ อนุญาต ให ลาหยุด 

กรณีพิเศษ เพื่อ ภาระ ทาง ครอบครัว และ เพื่อ บริการ ชุมชน  ชั่วโมง การ ทำงาน แบบ ยืดหยุน 

และโปร แกรม ผลประโยชน ตางๆ   การ ใหบริการ หา งาน ใหม  และ ผลประโยชน เมื่อ เกษียณ 

อายุ  รวม ถึง การ ขยาย ระยะเวลา คุมครอง การ รักษา พยาบาล และ การ ใชบริการ ตาง  ๆ    ของ 

สถาบัน ได อยาง ตอเนื่อง

  n  ทุก สถาบัน ไมวา ขนาด ใด  จำเปน ตอง ปฏิบัติ ตาม มาตรฐาน ขั้นต่ำ ดาน ความ ปลอดภัย 

ใน สถาน ที่ทำงาน  อยางไร ก็ตาม  สถาบัน ที่ มี ศักยภาพ สูง จะ มี ระบบ งาน ที่ นอกจาก จะ 

ทำ ให มั่น ใจ วา สถาน ที่ทำงาน มี ความ ปลอดภัย ตาม มาตรฐาน ขั้นต่ำ แลว ยัง ตอง ทำ ให ได 

ดีกวา มาตรฐาน ที่ กำหนด ไว  ซึ่ง รวม ถึง การ ออก แบบ กระบวนการ เชิง รุก โดย ใช ขอมูล จาก 

ผู ที่ เกี่ยวของ โดย ตรง กับ งาน เพื่อ ให เกิด สภาพ แวดลอม ใน การ ทำงาน ที่ปลอดภัย

 

การจัดการกระบวนการ (หมวด 6) 

 ใน เกณฑ นี้  หมวด การ จัดการ กระบวนการ เปน จุด ศูนยกลาง ของ ระบบ งาน และ กระบวนการ ทำงาน 

ที่ สำคัญ ของ สถาบัน  หมวด นี้  พิจารณา ถึง วิธีการ ทำงาน ของ สถาบัน โดย เนน ที่ ความ สำคัญ ของ สมรรถนะ หลัก 

ของ สถาบัน  รวมถึง การ รักษา และ นำมาใช ประโยชน เพื่อ ความ สำเร็จ และ ความ ยั่งยืน ของ สถาบัน  โดยเฉพาะ 

อยางยิ่ง การ เตรียมพรอม สำหรับ ภาวะ ฉุกเฉิน ที่ อาจ เกิดขึ้น  เพื่อให มั่นใจ วา สถาบัน สามารถ ปฏิบัติ การ ได อยาง 

ตอเนื่อง  

 กระบวนการ ทำงาน มี ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล ตอง อาศัย การ ออกแบบ ที่ มี ประสิทธิผล 

การ มุงเนน การ เรียนรู ของ ผูเรียน  การ ดำเนินการ ใน เชิง ปองกัน  ความ เชื่อมโยง กับ ผูเรียน  ผูมีสวน ได สวน เสีย 

ผู สงมอบ คูความ รวมมือ ที่ เปนทางการ และ ไม เปนทางการ  และ การ มุงเนน การ สราง คุณคา ตอ ผูมีสวน ไดเสีย ที ่

สำคัญ ทั้งหมด ผล การ ปฏิบัติ การ รอบ เวลา การ เตรียมพรอม ตอ ภาวะ ฉุกเฉิน และ การ ประเมินผล การ ปรับปรุง 

อยาง ตอเนื่อง  การ สราง นวัตกรรม  และ การ เรียนรู ระดับ องคการ

 ความ คลองตัว การ ลด ตนทุน ประสิทธิภาพ ของ การ ปฏิบัติ งาน ซึ่ง ผูกพัน กับ การ เปลี่ยนแปลง 

ของ รายรับ  และ การ ลด รอบ เวลา  มี ความ สำคัญ มากขึ้น เรื่อย ๆ ตอ ทุก แงมุม ของ การ จัดการ กระบวนการ และ 

การ ออกแบบ กระบวนการ ใน ระดับ สถาบัน คำ อธิบาย งายๆ ของ “ความ คลองตัว” หมายถึง ความ สามารถ ของ 

สถาบัน ใน การ ปรับ ตัวอยาง รวดเร็ว ยืดหยุน และ มี ประสิทธิผล ตอ ขอกำหนด ที่ เปลี่ยนแปลง ไป ความ คลองตัว 

ยัง อาจ หมายถึง การ เปลี่ยน หลักสูตร การ จัดการ ศึกษา และ การ บริการ จาก แบบ หนึ่ง ไป เปน อีก แบบ หนึ่ง อยาง 
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arrangements. Flexibility might demand special strategies, such as implementing unique curricula 

or instructional models, sharing facilities or workforce resources, or providing specialized training. 

Cost and cycle time reduction often involves agile process management strategies. It is crucial to 

utilize key measures for tracking all aspects of your overall process management. 

6.1 Work Systems: How do you design your work systems? 

Purpose

 This Item examines your organization’s work systems, core competencies, and work process 

decisions, with the aim of creating value for your students and other key stakeholders and improving 

your organization’s educational effectiveness, preparing for potential emergencies, and achieving 

organizational success and sustainability.

Comments

 -  This Item asks how you design your overall work systems and how you organize all 

of the work needed to produce your educational programs, offerings, and services. It draws a 

critical linkage to your core competencies, which frequently are underappreciated as key sources 

of organizational sustainability, competitive advantage, and market respect. 

 -  This Item calls for information on your key work processes, including a description 

of the key work processes and their specific requirements. Increasingly, these 

requirements might include the need for agility speed and flexibility to adapt to 

change.

 -  Your key work processes include your program-related processes and those 

nonprogram business processes that are considered important to organizational 

success and growth by your senior leaders. These processes frequently relate

to an organization’s core competencies, strategic objectives, and critical success 

factors. Key business processes might include processes for innovation, 

research and development, technology acquisition, information and knowledge 

management, supplier partnering, outsourcing, project management, and marketing. 

For some education organizations, key business processes might include fundraising, 

media relations, and public policy advocacy. Given the diverse nature of these processes, 

the requirements and performance characteristics might vary significantly for different 

processes.
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รวดเร็ว การ ตอบสนอง ที่ รวดเร็ว ตอ ความ ตองการ ที่ เปลี่ยนแปลง ไป หรือ ความ สามารถ ใน การ นำเสนอ บริการ ที ่

หลากหลาย ตาม ความ ตองการ ของ ผูเรียน เฉพาะราย  ทั้งนี้ ขึ้นอยู กับ กลยุทธ และ ตลาด ของ สถาบัน นอกจากนี้ 

ความ คลองตัว ยังมี สวนสำคัญ มากขึ้น ตอ การ ตัดสินใจ วาจาง องคการ ภายนอก ให ดำเนินการ แทน  การ ทำ 

ขอตกลง กับ ผู สงมอบ ที่ สำคัญ และ การ สราง ความ รวมมือ ใน รูปแบบใหมๆ ความ ยืดหยุน อาจ จำเปน ตอง อาศัย 

กลยุทธ พิเศษ เชน การ จัด หลักสูตร หรือ รูปแบบ การ สอน ที่ เปน เอกลักษณ การ ใช สิ่ง อำนวย ความ สะดวก 

หรือ บุคลากร รวมกัน  รวมทั้ง การ ฝกอบรม เฉพาะ ดาน  การ ลด ตนทุน และ รอบ เวลา มัก เกี่ยวของ กับ กลยุทธ 

ใน การ จดัการ กระบวนการ ที ่ม ีความ คลองตวั ดงันัน้ จงึ ม ีความ จำเปน อยางยิง่ ทีจ่ะ ใช ตวั วดั ที ่สำคญั  เพือ่ ตดิตาม 

การ จัดการ กระบวนการ ทั้งหมด ใน ทุก แงมุม

 6.1 ระบบ งาน : สถาบัน ออกแบบ ระบบ งาน อยางไร

  จุดประสงค

   หัวขอ นี้ ตรวจ ประเมิน ระบบ งาน สมรรถนะ หลัก และ การ ตัดสินใจ เกี่ยวกับ กระบวนการ ทำงาน 

ของ สถาบัน  เพื่อ สราง คุณคา ให ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย ที่ สำคัญ และ การ ปรับปรุง ประสิทธิผล การ ศึกษา 

ของ สถาบัน  การ เตรียมพรอม สำหรับ ภาวะ ฉุกเฉิน ที่ อาจ เกิดขึ้น  รวมทั้ง บรรลุ ความ สำเร็จ และ ความ ยั่งยืน ของ 

สถาบัน

  ขอ สังเกต

  n  หวัขอ นี ้ พจิารณา ถงึ วธิกีาร ออกแบบ ระบบ งาน โดย รวม และ การ จดัการ งาน ที ่จำเปน ทัง้หมด 

เพื่อ จัด หลักสูตร บริการ ที่ สงเสริม การ เรียนรู และ บริการ การ ศึกษา อื่นๆ และ ทำใหเกิด 

ความ เชื่อมโยง ที่ สำคัญยิ่ง กับ สมรรถนะ หลัก ซึ่ง มัก ไมมี คน เห็น คุณคา วา เปน ที่มา สำคัญ

 ใน การ ทำให สถาบัน มี ความ ยั่งยืน  มี ความ ไดเปรียบ ใน การ แขงขัน  และ เปนที่ยอมรับ 

นับถือ ใน ตลาด

  n  หัวขอ นี้ กำหนด ให มี สารสนเทศ เกี่ยวกับ กระบวนการ ทำงาน ที่ สำคัญ ซึ่ง ประกอบดวย 

คำ อธิบาย เกี่ยวกับ กระบวนการ และ ขอกำหนด จำเพาะ ของ กระบวนการ เหลานั้น ซึ่ง 

ขอกำหนด เรื่อง ความ คลองตัว (ความ รวดเร็ว และ ความ ยืดหยุน) นับวัน จะ มี ความ จำเปน 

มากขึ้น เพื่อ ปรับ ตัวรับ การ เปลี่ยนแปลง

  n  กระบวนการ ทำงาน ที่ สำคัญ ของ สถาบัน รวมถึง กระบวนการ ที่ เกี่ยวของ กับ หลักสูตร และ 

กระบวนการ ทาง ธุรกิจ อื่นๆ ที่ ไม เกี่ยวของ กับ หลักสูตร ซึ่ง ผูบริหาร ระดับสูง พิจารณา วา 

มี ความ สำคัญตอ ความ สำเร็จ และ การ เติบโต ของ สถาบัน  กระบวนการ เหลานี้ มักจะ 

เกี่ยวของ กับ สมรรถนะ หลัก วัตถุ ประสงค เชิง กลยุทธ  และ ปจจัย ที่ สำคัญ อยางยิ่ง ตอ ความ 

สำเร็จ ของ สถาบัน  กระบวนการ ทาง ธุรกิจ ที่ สำคัญ เหลานี้ อาจ รวมถึง  กระบวนการ สราง 

นวัตกรรม  การ วิจัย และ พัฒนา  การ จัดหา เทคโนโลยี  การ จัดการ สารสนเทศ และ ความรู  

การ เปน คูความ รวมมือ กับ ผู สงมอบ  การ วาจาง องคการ ภายนอก ให ดำเนินการ แทน  

การ บริหาร โครงการ  และ การ ตลาด  สำหรับ สถาบัน การ ศึกษา บางแหง กระบวนการ ทาง 
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 -  Your key work processes include those that support your daily operations and your 

program, offering, and service delivery but are not usually designed in detail with the 

programs, offerings, and services. The support process requirements usually do not 

depend significantly on program, offering, or service characteristics. Support process 

design requirements usually depend significantly on your internal requirements, and 

they must be coordinated and integrated to ensure efficient and effective linkage 

and performance. Support processes might include finance and accounting, facilities 

management, legal services, human resource services, public relations, and other 

administrative services.

 -  Many organizations need to consider requirements for suppliers, partners, and 

collaborators at the work system and work process design stage. Suppliers, partners, 

and collaborators are receiving increasing strategic attention as organizations 

reevaluate their core competencies. Supplier processes should fulfill two purposes: to 

help improve the performance of suppliers and partners and, on specific actions, to 

help them contribute to your organization’s improved work systems. Supplier management 

might include processes for selecting suppliers, with the aim of reducing the total 

number of suppliers and increasing preferred supplier and partnering agreements. 

 -  Achieving expected student learning frequently requires setting performance 

levels or standards against which to gauge progress and to guide decision

making in the design and delivery of programs. Preparing for individual 

differences in students requires understanding those differences and associated 

strategies to capitalize on strengths and overcome obstacles in styles and rates 

of learning. 

 -  Efficiency and effectiveness factors, such as addressing sequencing and linkages 

among programs and offerings, should take into account the various stakeholders in the 

educational process. Transfer of learning from past design projects, as well as mong 

and across grade levels, disciplines, nd institutions, can improve the design and 

delivery process and contribute to reduced cycle time in future efforts.
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ธรุกจิ ที ่สำคญั อาจ รวมถงึ การ ระดม ทนุ  การ สราง ความ สมัพนัธกบั สือ่  และ การ ม ีสวนใน การ

กำหนด นโยบาย สาธารณะ เนื่องจาก ลักษณะ ของ กระบวนการ เหลานี้ มี ความ หลากหลาย 

จึง อาจ ทำให ขอกำหนด และ ตัว วัดผล การ ดำเนินการ มี ความ แตกตางกัน โดย สิ้นเชิง

  n  กระบวนการ ที ่สำคญั ของ สถาบนั รวมถงึ กระบวนการ สนบัสนนุ ตางๆ ที ่สนบัสนนุ การ ปฏบิตั ิ

งาน ประจำวนั การ จดั หลกัสตูร  บรกิาร ที ่สงเสรมิ การ เรยีนรู และ บรกิาร ทางการ ศกึษา อืน่ๆ 

แต มัก ไม ไดรับ การ ออกแบบ ใน รายละเอียด รวมกัน ขอกำหนด ของ กระบวนการ สนับสนุน 

มกั ไม ขึน้กบั ลกัษณะ หลกัสตูร บรกิาร ที ่สงเสรมิ การ เรยีนรู และ บรกิาร ทางการ ศกึษา มาก นกั 

แต ขึ้นกับ ขอกำหนด ภายใน สถาบัน มากกวา  จึง ตอง มี การ บูรณาการ และ การ ประสานงาน 

กัน เปน อยาง ดี เพื่อให มั่นใจ วา มี ความ เชื่อมโยง และ ไดผล การ ดำเนินการ ที่ มี ประสิทธิภาพ 

และ ประสทิธผิล กระบวนการ สนบัสนนุ อาจ รวมถงึ การเงนิ และ การ บญัช ีการ จดัการ อาคาร 

สถานที่ และ สิ่ง อำนวย ความ สะดวก  การ บริการ ดาน กฎหมาย การ บริการ ดาน ทรัพยากร 

บุคคล การ ประชา สัมพันธ และ การ บริหาร ทั่วไป

  n  ใน ขั้นตอน การ ออกแบบ ระบบ งาน และ กระบวนการ ทำงาน นั้น หลาย สถาบัน ตอง มี การ 

พิจารณา ถึง ขอกำหนด สำหรับ ผู สงมอบ คูความ รวมมือ ที่ เปนทางการ และไม เปน

ทางการ ซึ่ง เปนกลุม ที่จะ ไดรับ ความ สนใจ มากขึ้น ใน เชิง กลยุทธ  โดยเฉพาะ เมื่อ 

สถาบัน กลับมา ทบทวน เรื่อง สมรรถนะ หลัก ของ ตน  กระบวนการ ของ ผู สงมอบ ควร 

จะ เติมเต็ม จุดประสงค 2 ประการ ไดแก การ ชวย ปรับปรุง ผล การ ดำเนินการ ของ ผู สง

มอบ และ คูความ รวมมือ  และ ใน บาง กระบวนการ  อาจ ชวย ปรับปรุง ระบบ งาน ของ 

สถาบัน ดวย  การ จัดการ ดาน ผู สงมอบ อาจ รวมถึง กระบวนการ คัดเลือก เพื่อ ลด จำนวน 

ผู สงมอบ โดย รวม  และ เพิ่ม ขอตกลง ดาน ความ รวมมือ กับ ผู สงมอบ และ คูความ รวมมือ

 ที่ พึงประสงค

  n  การ ที่จะ ทำให บรรลุ ผลสำเร็จ ดาน การ เรียนรู ของ ผูเรียน ตาม ความ คาดหวัง นั้น มัก ตอง 

กำหนด ระดับ หรือ มาตรฐาน ความ สามารถ ของ ผูเรียน ตั้งแต ขั้นตอน ออกแบบ และ การ

 จัด หลักสูตร เพื่อ ใช ประเมิน ความ กาวหนา หรือ ชี้นำ การ ตัดสินใจ การ เตรียมการ 

สำหรับ ความ แตกตาง ของ ผูเรียน แตละคน ตอง เขา ใจถึง ความ แตกตาง นั้น และ กลยุทธ 

ที่ เกี่ยวเนื่อง กัน เพื่อ การ ใช ประโยชน จาก จุดแข็ง และ เอาชนะ อุปสรรค ในดาน วิธีการ 

และ ความเร็ว ชา ใน การ เรียนรู

  n  ปจจัย ดาน ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล ใน กระบวนการ จัดการ ศึกษา เชน ลำดับ และ 

ความ เชื่อมโยง ระหวาง หลักสูตร และ วิชา ตางๆ ที่ เปด สอน  ควร พิจารณา ถึง กลุม ผู มี

สวน ได สวน เสีย ตางๆ ดวย ประสบการณ การ เรียนรู ทั้ง จาก การ ออกแบบ หลักสูตร ที่

ผานมา และ จาก การ จัดการ ศึกษา ทั้ง ภายใน และ ขาม ชั้นป/สาขาวิชา/สถาบัน ควร นำ

มาใช ปรับปรุง กระบวนการ ออกแบบ และ การ จัดการ ศึกษา สงผลให สามารถ ลด รอบ 

เวลาการ ดำเนินการ ใน อนาคต
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 -  Efforts to ensure the continuity of operations in an emergency should consider all 

facets of your organization’s operations that are needed to provide your programs, 

offerings, and services to students and stakeholders. You should consider all 

your key work processes in your planning. The specific level of service that you will 

need to provide will be guided by your organization’s mission and your students’ 

and stakeholders’ needs and requirements. Your continuity of operations efforts 

also should be coordinated with your efforts to ensure data and information 

availability (Item 4.2).

6.2 Work Processes: How do you design, manage, and improve your key organizational 
work processes?

Purpose

 This Item examines the design, management, and improvement of your key work 

processes, with the aim of creating value for your students and stakeholders and achieving 

organizational success and sustainability.

Comments

 -  Your design approaches could differ appreciably depending on the nature of your 

programs, offerings, and services—whether they are entirely new, are variants, or involve 

major or minor work process changes. You should consider the key requirements for your 

programs, offerings, and services. Factors that might need to be considered in 

work process design include desired learning outcomes; your organization’s 

mission; your market and/or student segments; workforce capacity; differences 

in student learning styles and rates; measurement capability; process capability; 

availability or scarcity of staff with critical skills; variability in student and stakeholder 

expectations requiring program, offering, or service options; supplier and partner 

capability; safety and risk management; long-term performance; environmental impact 

and use of “green” strategies; technology; facility capacity or utilization; regulatory 

requirements; and documentation. Effective design also must consider the cycle time 

and productivity of programs, offerings, and services, and their delivery processes. 

This might involve detailed mapping of program or service processes and the rede-

sign (“reengineering”) of those processes to achieve efficiency, as well as to meet 

changing student and stakeholder requirements.
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  n  เพือ่ ทำให มัน่ใจ วา สามารถ ดำเนนิงาน ได อยาง ตอเนือ่ง ใน ภาวะ ฉกุเฉนิ  สถาบนั ควร คำนงึถงึ

ทุก แงมุม โดย รอบ ทาง ดาน ปฏิบัติ การ ที่ จำเปน ใน การ จัด หลักสูตร บริการ ที่ สงเสริม การ

เรียนรู และ บริการ ทางการ ศึกษา อื่นๆ ให แก ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย ดังนั้น ใน การ

วางแผน จึง ควร พิจารณา กระบวนการ ทำงาน ที่ สำคัญ ทั้งหมด ทั้งนี้ การ กำหนด ระดับ ของ

การ บริการ ใน ภาวะ ฉุกเฉิน ขึ้นกับ พันธกิจ ความ ตองการ และ ขอกำหนด ของ ผูเรียน และ

ผูมีสวน ได สวน เสีย ที่ สถาบัน จะ ตอง ดำเนินการ การ สราง ความ ตอเนื่อง ดาน ปฏิบัติ การ

ควร สอด รับ กับ การ สราง ความ พรอม ใน การ ใชงาน ของ ระบบ ขอมูล และ สารสนเทศ ของ

สถาบัน

 6.2 กระบวนการ ทำงาน : สถาบัน มี วิธีการ ออกแบบ จัดการ และ ปรับปรุงกระบวนการ
  ทำงาน ที่ สำคัญ อยางไร

  จุดประสงค

  หัวขอ นี้ ตรวจ ประเมิน การ ออกแบบ  การ จัดการ และ ปรับปรุง กระบวนการ ทำงาน ที่ สำคัญ 

เพื่อ สราง คุณคา ให แก ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย รวมทั้ง ทำให สถาบัน บรรลุ ผลสำเร็จ และ มี ความ ยั่งยืน

  ขอ สังเกต

  n  แนว ทางการ ออกแบบ กระบวนการ ของ สถาบัน อาจ มี ความ แตกตางกัน อยาง มาก ขึ้นกับ

ลักษณะ ของ หลักสูตร  บริการ ที่ สงเสริม การ เรียนรู และ บริการ ทางการ ศึกษา อื่นๆ  ไมวา จะ

 เปน หลักสูตร ใหม  หลักสูตร ที่ ปรับ แปลง ไป หรือ กระบวนการ ที่ มี การ เปลี่ยนแปลง ไมวา

จะ มาก หรือ นอย  สถาบัน ควร คำนึงถึง ขอกำหนด ที่ สำคัญ ของ หลักสูตร บริการ ที่ สงเสริม

การ เรียนรู และ บริการ ทางการ ศึกษา อื่นๆ โดย ปจจัย ที่ ตอง นำมา พิจารณา ใน การ ออกแบบ  

ครอบคลุม ถึง

   - ผลสัมฤทธิ์ ดาน การ เรียนรู ที่ ตองการ

   - พันธกิจ ของ สถาบัน 

   -  สวน ตลาด และ/หรือ กลุม ผูเรียน 

   -  อัตรา กำลัง ของ ผูปฏิบัติ งาน 

   -  ความ แตกตาง ใน วิธีการ และ ความเร็ว ชา ใน การ เรียนรู  

   -  ขีด ความ สามารถ ของ การ วัดผล  

   - ขีด ความ สามารถ ของ กระบวนการ  

    - ความ เพียงพอ หรือ ขาดแคลน บุคลากร ซึ่ง มี ทักษะ ที่ จำเปน

    - ความ คาดหวัง ที่ แตกตางกัน ของ ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย ตอ หลักสูตร  

     บริการ ที่ สงเสริม การ เรียนรู และ บริการ ทางการ ศึกษา อื่นๆ 

    -  ขีด ความ สามารถ ของ ผู สงมอบ และ คูความ รวมมือ 

    -   การ บริหาร ความ เสี่ยง และ ความ ปลอดภัย
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 -  Specific reference is made to in-process measurements and to interactions with 

students, stakeholders, and suppliers. These measurements and interactions require 

the identification of critical points in processes for measurement, observation, or 

interaction. These activities should occur at the earliest points possible in processes 

to minimize problems and costs that may result from deviations from expected 

performance. Achieving expected performance frequently requires setting 

in-process performance levels or standards to guide decision making. When 

deviations occur, corrective action is required to restore the performance of the process 

to its design specifications. Proper corrective action involves changes at the source 

(root cause) of the deviation. Such corrective action should minimize the likelihood 

of this type of variation occurring again or elsewhere in your organization. When 

student and stakeholder interactions are involved, differences among student and 

stakeholder segments must be considered in evaluating how well the process is 

performing. This might entail allowing for specific or general contingencies, 

depending on student differences and needs. Key process cycle times in some 

organizations may be a year or longer, which may create special challenges in 

measuring day-to-day progress and identifying opportunities for reducing cycle times, 

when appropriate.

 -  This Item also calls for information on how processes are improved to achieve 

better performance. Better performance means not only better quality from your students’ 

and stakeholders’ perspectives but also better financial and operational performance 

such as productivity from your other stakeholders’ perspectives. A variety of process 

improvement approaches are commonly used. These approaches include
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    - ผล การ ดำเนินการ ระยะยาว

    -  ผลกระทบ ดาน สิ่งแวดลอม และ การ ใช กลยุทธ “สีเขียว”  

    -  เทคโนโลยี  

    - ปริมาณ และ ประสิทธิภาพ ของ การ ใช อาคาร สถานที่

    - ขอกำหนด และ กฎ ระเบียบ

    - ระบบ เอกสาร 

   การ ออก แบบ ที่ มี ประสิทธิผล ตอง พิจารณา ถึง รอบ เวลา และ ผลิต ภาพ ของ หลักสูตร  

บริการ ที่ สงเสริม การ เรียนรู และ บริการ ทางการ ศึกษา อื่นๆ   และ กระบวนการ สงมอบ   

ซึ่ง อาจ ตอง วิเคราะห รายละเอียด ของ หลักสูตร หรือ กระบวนการ ใหบริการ  และ ออก 

แบบ ใหม  ( ปรับ รื้อ กระบวนการ)   เพื่อ ให มี ประสิทธิภาพ มาก ยิ่งขึ้น  รวม ทั้ง ตอบสนอง ตอ

ความ ตองการ ของ ผูเรียน  และ ผูมีสวน ได สวน เสีย ที่ เปลี่ยน แปลง ไป

  n  หัวขอ นี้ เกี่ยวของ โดย ตรง กับ การ วัด ใน กระบวนการ  และ การ ปฏิสัมพันธ รวมกับ ผูเรียน 

ผูมีสวน ได สวน เสีย  และ ผู สงมอบ  ซึ่ง จำเปน ตอง กำหนด จุดวิกฤติ ใน กระบวนการ ที่ ตอง 

มี การ วัด  การ เฝาติดตาม  หรือ การ ปฏิสัมพันธ  กิจกรรม เหลานี้ ควร เริ่มทำ โดย เร็ว ที่สุด

 ใน ชวงตนๆ   ของ กระบวนการ เพือ่ ลด ปญหา และ ตนทนุ ที ่อาจ เกดิขึน้ จาก ผล การ ดำเนนิการ 

ที่ เบี่ยงเบน ไปจาก ที่คาดหวัง ไว  การ จะ บรรลุผล การ ดำเนินการ ที่คาดหวัง ไว นั้น    สถาบัน 

ตอง กำหนด ระดับ  หรือ มาตรฐาน ของ ตัว วัด ใน กระบวนการ  เพื่อ ชี้นำ การ ตัดสิน ใจ  และ 

หาก มี การ เบี่ยงเบน เกิดขึ้น  ตอง ทำตาม มาตรการ แกไข เพื่อ ใหผล การ ดำเนินการ ของ 

กระบวนการ เปนไป ตาม ที่ ได ออก แบบ ไว เดิม    มาตรการ แกไข ที่ เหมาะสม ควร เนน การ 

แกปญหา ที่ ตนเหตุ  ( รากเหงา ของ ปญหา)  ซึ่ง จะ ลด โอกาส เกิด ซ้ำ หรือ การ เกิด ปญหา

 ใน ลักษณะ เดียว กัน ใน ที่อื่นๆ   ของ สถาบัน  ใน การ ปฏิสัมพันธ กับ ผูเรียน และ ผูมีสวน ได 

สวน เสีย ตอง พิจารณา ถึง ความ แตกตาง ใน ระหวาง กลุม ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย  

เพื่อ ประเมิน วา กระบวนการ ดำเนิน ไปไดดี เพียง ใด      ทั้งนี้ รวม ถึง การ จัดทำ แผนสำรอง

 ทั้ง แบบ ทั่วไป และ แบบ เฉพาะ สำหรับ ความ แตกตาง และ ความ ตองการ ของ ผูเรียน 

 รอบ เวลา ของ กระบวนการ หลัก ใน บาง สถาบัน อาจ ใชเวลา เปน ป หรือ นาน กวา นั้น    ซึ่ง ทำ ให

การ วัด ความ กาวหนา ใน การ ปฏิบัติ งาน ประจำวัน และ การ หา โอกาส ใน การ ลด รอบ เวลา  

อาจ กลาย เปนความ ทาทาย เฉพาะ ของ สถาบัน นั้น  ( * ) 

  n  หัวขอ นี้ กำหนด ให มี สารสนเทศ เกี่ยวกับ วิธีการ ปรับปรุง กระบวนการ เพื่อ บรรลุผล การ 

ดำเนินการ ที่ ดีขึ้น  ซึ่ง มิได มีความหมาย เพียง คุณภาพ ที่ ดีขึ้น จาก มุมมอง ของ ผูเรียน 

 และ ผูมีสวน ได สวน เสีย เทา นั้น  แต ยัง รวม ถึง ผล การ ดำเนินการ ที่ ดีขึ้น ทั้ง ในดาน การเงิน 

และ ดาน การ ปฏิบัติ การ  ตัวอยาง เชน  ผลิต ภาพ  จาก มุมมอง ของ ผูมีสวน ได สวน เสีย 

อื่นๆ   ของ สถาบัน  แนว ทางการ ปรับปรุง กระบวนการ ที่ ใช โดย ทั่วไป มี หลายอยาง 

 ซึ่ง รวม ถึง
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  (1)  using the results of organizational performance reviews, 

  (2)  sharing successful strategies across your organization to drive learning and 

   innovation, 

  (3)  performing process analysis and research (e.g., process mapping, optimization 

   experiments, error proofing),

  (4)  conducting technical and educational research and development, 

  (5)  benchmarking, 

  (6)  using alternative technology, and 

  (7)  using information from stakeholders affected by the processes—within and outside 

   your organization. 

 Process improvement approaches might utilize financial data to evaluate alternatives and 

set priorities. Together, these approaches offer a wide range of possibilities, including a complete 

redesign (“reengineering”) of processes.

Results (Category 7)

 The Results Category provides a results focus that encompasses your objective evaluation 

and your students’ learning; your students’ and stakeholders’ evaluation of your programs, offerings, 

and services; your overall budgetary, financial, and market performance; your workforce results; 

your leadership system and societal responsibility results; and results of all key processes and 

process improvement activities. Through this focus, the Criteria’s purposes superior value of 

offerings as viewed by your students, stakeholders, and markets; superior organizational 

performance as reflected in your operational, workforce, legal, ethical, societal, and financial 

indicators; and organizational and personal learning are maintained. 

 Category 7 thus provides “real-time” information (measures of progress) for evaluation 

and improvement of educational programs, offerings, and services and the organization’s processes, 

in alignment with your overall organizational strategy. Item 4.1 calls for analysis and review of 

organizational performance results data and information to determine your overall organizational 

performance and to set priorities for improvement.
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     ( 1 )   การ ใช ผล การ ทบทวน ผล การ ดำเนินการ ของ สถาบัน

    ( 2 )   การ แบงปน กลยุทธ ที่ ประสบ ความ สำเร็จ ทั่ว ทั้ง สถาบัน  เพื่อ ผลักดัน ให เกิด การ เรียนรู 

 และ นวัตกรรม

    ( 3 )  การ วิเคราะห และ วิจัย กระบวนการ  ( เชน  การ วิเคราะห รายละเอียด กระบวนการ 

 การ ทดลอง เพื่อ ให เกิด ประโยชน ได อยาง คุมคา การ พิสูจน ความ ผิดพลาด) 

    ( 4 )  การ ทำการ วิจัย และ พัฒนา ในดาน เทคนิค และ การ ศึกษา

    ( 5 )   การ จัด ระดับ เทียบเคียง

    ( 6 )   การ ใช เทคโนโลยี ทางเลือก

    ( 7 )  การ ใช สารสนเทศ จาก ผูมสีวน ได สวน เสยี ของ กระบวนการ ทัง้ จากภาย ใน และภายนอก 

 สถาบัน

   แนว ทางการ ปรับปรุง กระบวนการ อาจ จะ ตอง มี การ ใช ขอมูล ดาน การเงิน  ใน การ ประเมิน 

ทางเลอืก และ จดั ลำดบั ความ สำคญั    แนวทาง ดงักลาว เปด ให เหน็ ชองทาง ที ่เปนไปได มากขึน้  รวม ถงึ การ ออก แบบ

 กระบวนการ ใหม ทั้งหมด  ( การ ปรับ รื้อ ระบบ) 

 

 ผลลัพธ  ( หมวด  7 ) 

  หมวด ผลลัพธ นี้  แสดง ถึง การ มุงเนน ผลลัพธ ที่ ครอบคลุม การ เรียนรู ของ ผูเรียน  การ ประเมิน 

ของ ผูเรียน  และ ผูมีสวน ได สวน เสีย ตอ หลักสูตร    บริการ ที่ สงเสริม การ เรียนรู และ บริการ ทางการ ศึกษา 

อื่นๆ   ของ สถาบัน    ภาพรวม ผล การ ดำเนินการ ดาน งบประมาณ  สถานะ ทางการเงิน  และ ตลาด  ผลลัพธ ดาน 

ผูปฏิบัติ งาน  ผลลัพธ ดาน ระบบ การนำ องคการ และ ความ รับผิดชอบ ตอ สังคม  และ ผลลัพธ ของ กระบวนการ 

และ กิจ กรรมการ ปรับปรุง กระบวนการ ที่ สำคัญ  โดย การ มุงเนน ผลลัพธ ดังกลาว    จะ ธำรง ไว ซึ่ง จุด มุงหมาย

 ของ เกณฑ    อัน ประกอบดวย คุณคา ที่ เหนือกวา ของ การ จัดการ ศึกษา ใน มุมมอง ของ ผูเรียน  ผูมีสวน ได 

สวน เสีย  และ ตลาด  การ มี ผล การ ดำเนินการ ที่ ดีเยี่ยม  ซึ่ง สะทอน ผาน ตัวบงชี้ ดาน การ ปฏิบัติ การ  ผูปฏิบัติ งาน  

กฎหมาย  จริยธรรม  และ การเงิน    รวม ทั้ง ตัวบงชี้ ดาน การ เรียนรู ระดับ องคการ และ ระดับ ผูปฏิบัติ งาน

  หมวด  7   จึง ให สารสนเทศ  “ ในขณะ ที่ เกิดขึ้น จริง”     ( ตัว วัด ความ กาวหนา)   เพื่อ ประเมิน และ ปรับปรุง 

หลักสูตร  บริการ ที่ สงเสริม การ เรียนรู และ บริการ ทางการ ศึกษา อื่นๆ และ กระบวนการ ตางๆ     ของ สถาบัน  

โดย ม ีความ สอดคลอง ไป ใน แนว ทางเดยีว กนั กบั กลยทุธ ของ สถาบนั โดย รวม  หวัขอ  4 . 1   กำหนด ให ม ีการ วเิคราะห 

และ ทบทวน ขอมูล และ สารสนเทศ ของ ผล การ ดำเนินการ ของ สถาบัน  เพื่อ ให ทราบ สถานะ ของ สถาบัน โดย รวม 

และ เพื่อ จัด ลำดับ ความ สำคัญ ใน การ ปรับปรุง
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7.1 Student Learning Outcomes: What are your student learning results?

Purpose

 This Item examines your organization’s key student learning outcomes, with the aim of 

demonstrating the effectiveness of educational programs and activities across all student segments, 

as well as achieving value that leads to student and stakeholder satisfaction and engagement.

Comments

 -  This Item addresses the principal student learning results based on mission-related

factors and assessment methods. This Item is critical for your organizational

assessment because it focuses on improvement by the organization over time 

and on achievement levels relative to those of competitors and comparable

organizations or student populations. Proper use of this Item depends on evaluating

gains in student learning relative to education organizations with similar performance 

levels for their entering students, as well as gains in achievement for individual 

students and student segments.

 -  The following considerations are critical to understanding this Item: (1) student 

learning should reflect holistic and mission-related results; (2) current levels and trends 

should be reported and used for comparisons with other organizations providing 

similar services or with other student populations, as well as to demonstrate year-to year 

improvement; and (3) data should be segmented by student segments to permit an 

analysis of trends and comparisons that demonstrates the organization’s success 

in enabling learning for all students. 

 -  Student learning results should reflect not only what students know but also what 

they have learned as a result of the educational program, what they are able to do, 

and how well they are able to function. Results should consider external requirements 

derived from your markets and your stakeholders, including local, state, and federal 

mandates. Appropriate for inclusion are assessment results—both curriculum-based 

and criterion-referenced—that address key learning goals and overall performance 

requirements. 

 -  Although better admission criteria might contribute to improved education for all 

students, improved student learning based entirely on changing students’ entry-level 
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   7 . 1   ผลลัพธ ดาน การ เรียนรู ของ ผูเรียน  :   ผลลัพธ ดาน การ เรียนรู ของ ผูเรียน ของ องคการ  
  เปน อยางไร  

   จุดประสงค

   หัวขอ นี้ ตรวจ ประเมิน ผลลัพธ หลักๆ   ดาน การ เรียนรู ของ ผูเรียน  เพื่อ แสดง ถึง ประสิทธิผล ของ 

หลักสูตร การ ศึกษา  และ กิจกรรม ตางๆ สำหรับ ผูเรียน ทุก กลุม    รวม ถึง การ ทำ ให เกิด คุณคา ซึ่ง นำไปสู ความ

 พึง พอ ใจ และ ผูกพัน ของ ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย

   ขอ สังเกต

  n  หัวขอ นี้ เนน ผลลัพธ สำคัญ ดาน การ เรียนรู ของ ผูเรียน ใน ประเด็น ที่ ขึ้น อยู กับ พันธกิจ ของ 

องคการ และ  วิธีการ ประเมินผล ที่ ใช  หัวขอ นี้ มี ความ สำคัญ อยางยิ่ง ตอ การ ประเมิน สถาบัน  

เพราะ มุงเนน ผล การ ปรบัปรงุ ที ่สถาบนั ได ดำเนนิการ ในอดตี จน ถงึ ปจจบุนั  และ ระดบั ความ 

สำเร็จ เมื่อ เทียบกับ คู แขง  และ สถาบัน หรือ กลุม ประชากร ผูเรียน อื่นๆ   ที่ เทียบเคียง กัน 

ได  ใน การนำ ผลลัพธ ใน หัวขอ นี้ ไป ใช อยาง ถูกตอง นั้น  จะ ตอง เปรียบเทียบ ผลการเรียน รู 

ที่ เพิ่ม ขึ้นกับ ผล ของ สถาบัน การ ศึกษา อื่น ที่ มี ผูเรียน ใหม ที่ มี ความ สามารถ ใกลเคียง กัน  

รวม ทั้ง ประเมิน ความ สำเร็จ ที่ เพิ่มขึ้น ของ นักเรียน แตละคน และ ของ นักเรียน แตละ กลุม ดวย

  n  ใน การ ที่ จะ เขา ใจ หัวขอ นี้  ตอง พิจารณา ถึง ประเด็น ตอไปนี้

    ( 1 )  การ เรียนรู ของ ผูเรียน ควร สะทอน ให เห็น ผลลัพธ โดย องค รวม และ ผลลัพธ ที่ เชื่อมโยง

 กับ พันธกิจ

    ( 2 )   ควร ม ีการ รายงาน ระดบั การ เรยีนรู ปจจบุนั และ แนวโนม  และ ใช เปรยีบ เทยีบกบั สถาบนั

 อื่นๆ   ที่ ใหบริการ คลายคลึง กัน  หรือ กับ ประชากร ผูเรียน อื่น  และ แสดง ให เห็น

  การ ปรับปรุง ใน แตละ ป

    ( 3 )   ตอง จำ แนก ขอมูล ตาม กลุม ผูเรียน  เพื่อ ที่ จะ ได วิเคราะห แนวโนม และ เปรียบเทียบ

 ขอมูล  เพื่อ แสดง ถึง ความ สำเร็จ ของ สถาบัน ใน การ ทำ ให เกิด การ เรียนรู ของ ผูเรียน

 ทุกคน

  n  ผลลัพธ การ เรียนรู ของ ผูเรียน ไม ควร สะทอน ให เห็น แต สิ่ง ที่ ผูเรียน ทราบ เทา นั้น  แต ควร

สะทอน สิ่ง ที่ ผูเรียน ได เรียนรู ซึ่ง เปนผล ที่ เกิดขึ้น จาก หลักสูตร การ ศึกษา  สิ่ง ที่ ผูเรียน

สามารถ ทำได  และ ความ สามารถ ของ ผูเรียน วา ทำ ไดดี เพียง ใด ดวย  ผลลัพธ ที่ ไดรับ ควร 

คำนึง ถึง ความ ตองการ ภายนอก ที่ มาจาก ตลาด  และ ผูมีสวน ได สวน เสีย อื่นๆ   รวม ถึง ผล 

การ ประเมินผล ทั้ง ตาม หลักสูตร และ ตามเกณฑ ที่ เนน เปาหมาย สำคัญๆ   ของ การ เรียนรู  

และ ความ สามารถ โดย รวม ของ ผูเรียน

  n  แม วาการ ปรับปรุง เกณฑ การ รับ เขา ศึกษา อาจ มีสวนชวย ให ผูเรียน ได มีการศึกษา ที่ ดีขึ้น 

ก็ตาม  สถาบัน ไม ควร รายงาน ผลการเรียน รู ที่ ดีขึ้น ใน หัวขอ นี้  ( หัวขอ  7 . 1 )   หาก ผล ดังกลาว 

เกิด จาก การ ปรับ เปลี่ยน คุณสมบัติ แรก เขา ของ ผูเรียน เทา นั้น    อยางไรก็ดี  แนวโนม ที่ ดีขึ้น 
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qualifications should not be reported in Item 7.1. However, improvement trends in 

student admission qualifications are appropriate for inclusion in Process Effectiveness 

Outcomes (Item 7.5). Improvement in student learning beyond that which 

could be attributed to entry-level qualifications is appropriate for inclusion in 

Item 7.1, along with other measures and indicators of improvement trends and 

comparisons, including the use of value-added methodologies, as appropriate.

 -  Determining the correlation between education design and delivery and student 

learning is a critical management tool for (1) defining and focusing on key instructional 

requirements; (2) identifying educational service differentiators; and (3) determining 

cause-effect relationships between your educational service attributes and various 

factors, including evidence of student and stakeholder satisfaction and engagement; 

student persistence, graduation, and course completion; and positive referrals. The 

correlation might reveal emerging or changing requirements, changing markets, or the 

potential obsolescence of educational offerings.

7.2 Customer-Focused Outcomes: What are your student and stakeholder-focused 

performance results?

Purpose

 This Item examines your organization’s student- and stakeholder-focused performance 

results, with the aim of demonstrating how well your organization has been satisfying your 

students and stakeholders and engaging them in a long-term relationship, as appropriate.

Comments

 -  This Item focuses on all relevant data to determine and help predict your organization’s 

performance as viewed by your students and stakeholders. Relevant data and information 

include student and stakeholer satisfaction and dissatisfaction; gains and losses of 

students; positive referrals; complaints, complaint management, and effective complaint 

resolution; student- and stakeholder perceived value; student assessment of the 

accessibility and availability of educational programs and offerings; students’ 

and stakeholders’ advocacy for your organization and your programs, offerings, and 

services; and awards, ratings, and recognition from independent rating organizations. 
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ของ คุณสมบัติ แรก เขา ของ ผูเรียน ควร เปน สวนหนึ่ง ของ ผลลัพธ ของ ความ มี ประสิทธิผล

ของ สถาบัน  ( หัวขอ  7 . 5 )   สถาบัน ควร รายงาน ผลการเรียน รู ที่ ดีขึ้น ที่เกิด จาก เหตุผล อื่น

นอกเหนือ จาก การ ปรับ เปลี่ยน คุณสมบัติ แรก เขา ของ ผูเรียน ไว ใน หัวขอ นี้  ( หัวขอ  7 . 1 )

ซึ่ง รวม ถึง การ ใช วิธีการ ตางๆ   เพื่อ เพิ่ม คุณคา ให แก ผูเรียน โดย แสดง แนวโนม และ ขอมูล

เปรียบเทียบ ของ ตัว วัด หรือ ตัวบงชี้ ที่ สำคัญ    ( * ) 

  n  การ ระบ ุความ สมัพนัธ ระหวาง รปู แบบ และ การ ใหการ ศกึษา  และ การ เรยีนรู ของ ผูเรยีน  เปน

เครื่องมือ ใน การ จัดการ ที่ สำคัญยิ่ง สำหรับ

    ( 1 )  การ กำหนด และ การ มุงเนน ที่ ขอกำหนด  ดาน การ สอน ที่ สำคัญ

    ( 2 )   การ ระบุ สิ่ง ที่ ทำ ใหการ บริการ การ ศึกษา แตกตาง กัน

    ( 3 )   การ กำหนด ความ สัมพันธ ใน แง เหตุ และ ผล ระหวาง คุณลักษณะ ของ การ บริการ 

 การ ศกึษา และ ปจจัย ตางๆ   กับ หลักฐาน ที่ แสดง ถึง ความ พึง พอ ใจ และ ความ ผูกพัน ของ 

 ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย  การ คง อยู อยาง ตอเนื่อง ของ ผูเรียน  การ สำเร็จ 

 การ ศึกษา  การ เรียนจบ หลักสูตร  และ การ กลาว ถึง สถาบัน ในทาง ที่ ดี ความ สัมพันธ 

 ดังกลาว อาจ ชี้ ให เห็น ความ ตองการ ที่ เพิ่ง ปรากฏ หรือ กำลัง เปลี่ยน แปลง  ตลาด ที่ 

 เปลี่ยน แปลง  หรือ แนวโนม วา หลักสูตร กำลัง จะ ลาสมัย

  7 . 2  ผลลัพธ ดาน การ มุงเนน ลูกคา  :   ผล การ ดำเนินการ ดาน การ มุงเนน ผูเรียน  และ ผูมีสวนได
  สวน เสีย มี อะไร บาง
   จุดประสงค  

   หวัขอ นี ้ตรวจ ประเมนิ ผลลพัธ ของ ผล การ ดำเนนิการ ดาน การ มุงเนน ผูเรยีน/ ผูมสีวน ไดสวน เสยี 

เพื่อ แสดง ให เห็นวา สถาบัน ดำเนินการ ไดดี เพียง ใด ใน การ สราง ความ พึง พอ ใจ แก ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย 

และ สราง ความ ผูกพัน ใน ระยะยาว  ( * ) 

   ขอ สังเกต

  n  หัวขอ นี้ มุงเนน ที่ ขอมูล ที่ เกี่ยวของ ทั้งหมด  เพื่อ ให ทราบ และ ชวย คาดการณ ผล การ

ดำเนินการ ของ สถาบัน ใน มุมมอง ของ ผูเรียน  และ ผูมีสวน ได สวน เสีย  ขอมูล และ 

สารสนเทศ ที่ เกี่ยวของ  ครอบคลุม ถึง ความ พึง พอ ใจ และ ไม พึง พอ ใจ ของ ผูเรียน  และ

ผูมีสวน ได สวน เสีย  การ ได และ การ สูญเสีย ผูเรียน  การ กลาว ถึง ในทาง ที่ ดี  ขอ รองเรียน 

การ จัดการ ขอ รองเรียน  ประสิทธิผล ของ การ แก ไขขอ รองเรียน  คุณคา ใน มุมมอง ของ

ผูเรยีน  และ ผูมสีวน ได สวน เสยี  การ ประเมนิ ของ ผูเรยีน เกีย่วกบั การ เขา ถงึ    และ การ ได เรยีน

 ใน หลักสูตร และ บริการ สงเสริม การ เรียนรู ที่ ตองการ  การ สนับสนุน ของ ผูเรียน และ 

ผูมีสวน ได สวน เสีย ตอ หลักสูตร  บริการ ที่ สงเสริม การ เรียนรู  และ บริการ การ ศึกษา อื่นๆ

การ ไดรับ รางวัล  การ จัด อันดับ  และ การ ไดรับ การ ยกยอง จาก องคการ จัด อันดับ อิสระ
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 -  This Item places an emphasis on student- and stakeholder-focused results that go 

beyond satisfaction measurements, because relationships and engagement are 

better indicators and measures of future success in the education environment and 

of organizational sustainability. Effectively used, student- and stakeholder focused 

results provide important indicators of organizational effectiveness and improvement. 

The underlying purpose of the Item is to ensure that student and stakeholder-focused 

results provide a useful tool in assessing key factors that contribute to or inhibit 

education. Together, the results reported in Item 7.2 should help guide action leading 

to improved student performance, recognizing that the action might address curricula, faculty 

development, and many other factors. The Item should not be interpreted as emphasizing 

“popularity” or other short-term, noneducational aims.

7.3 Budgetary, Financial, and Market Outcomes: What are your budgetary, financial, 

and market performance results?

Purpose

 This Item examines your organization’s key budgetary, financial, and market results, 

with the aim of understanding your management and effective use of financial resources, financial 

sustainability, and your market challenges and opportunities.

Comments

 -  Measures reported in this Item are those usually tracked by senior leadership on 

  an ongoing basis to assess your organization’s financial performance and viability. 

 -  In addition to the measures included in Item 7.3, Note 1, appropriate measures of 

  budgetary and financial performance might include the tax rate. Market performance 

  measures might include market share, measures of growth or loss of students 

  or programs, new educational services, entry into Web-based and distance learning 

  markets, and market position. Measures also might include utilization of new educational 

  program offerings; the number of students transferring into or out of the organization, 

  including into or from alternative educational services such as home schooling, charter 

  schools, or vouchers; and new or expanded delivery methods, as appropriate. 

  Comparative data for these measures might include performance relative to 

  comparable organizations, competing organizations, and appropriate benchmarks from 

  within and outside the academic community.
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  n  หัวขอ นี้ ให ความ สำคัญกับ ผลลัพธ ดาน การ มุงเนน ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย ซึ่ง มาก

ยิ่งกวา การ วัดผล ดาน ความ พึง พอ ใจ เพราะ ความ สัมพันธ และ ความ ผูก ใจ เปน ตัวบงชี้ และ 

ตวั วดั ที ่ดกีวา สำหรบั ความ สำเรจ็ ใน แวดวง การ ศกึษา ใน อนาคต และ ความ ยัง่ยนื ของ สถาบนั    

หาก ใช อยาง มี ประสิทธิผล  ผลลัพธ ดังกลาว จะ เปนตัว ชี้ วัด ที่ สำคัญยิ่ง ของ ประสิทธิผล และ 

การ ปรับปรุง ของ สถาบัน  วัตถุ ประสงค พื้นฐาน ใน หัวขอ นี้ มี ไว เพื่อ ให มั่น ใจ วา    ผลลัพธ 

ดาน การ มุงเนน ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย    เปน เครื่องมือ ที่ มี ประโยชน ใน การ ประเมิน 

ปจจัยหลัก ที่ มี ผล เสริม หรือ ปดกั้น การ ศึกษา    นอกจากนี้  ผลลัพธ ที่ รายงาน ใน ขอ  7 . 2   

โดย รวม    ควร ใช เปน แนวทาง เพื่อ นำไปสู การ ปรับปรุง ความ สามารถ ของ ผูเรียน    โดย 

ตระหนกั วาการ ปรบัปรงุ ดงักลาว ตอง เนน ถงึ หลกัสตูร    การ พฒันา อาจารย    และ ปจจยั อืน่ๆ     

หัวขอ นี้ ไม ควร ตีความ วา เปน เพียง การ เนน ให สถาบัน เปน ที่ ชื่นชอบ    หรือ มุง เปาหมาย 

ระยะสั้น อื่นๆ     ที่ ไม เกี่ยวกับ การ ศึกษา

  7 . 3 ผลลัพธ ดาน งบประมาณ  การเงิน และ ตลาด:   ผล การ ดำเนินการ ดาน งบประมาณ  การเงิน
  และ ตลาด มี อะไร บาง

   จุดประสงค  

   หัวขอ นี้ ตรวจ ประเมิน ผลลัพธ ดาน งบประมาณ  การเงิน และ ตลาด ที่ สำคัญ  เพื่อ ให เขา ใจ ถึง 

การ บริหาร จัดการ และ ประสิทธิผล ของ การ ใช ทรัพยากร ทาง ดาน การเงิน  ความ มั่นคง ทางการเงิน รวม ทั้ง 

ความ ทาทาย และ โอกาส ใน ตลาด

   ขอ สังเกต

  n  ตวั วดั ที ่รายงาน ใน หวัขอ นี ้เปนตวั วดั ที ่ผูนำ ระดบัสงู ใช ใน การ ตดิตาม ผล อยู ตลอด เวลา  เพือ่ 

ตรวจ ประเมินผล การ ดำเนินการ และ ความ อยูรอด ทางการเงิน ของ สถาบัน

  n  นอกเหนือ จาก ตัว วัด ใน หัวขอ  7 . 3   หมายเหตุ  1   ตัว วัด ที่ เหมาะสม เกี่ยวกับ งบประมาณ 

และ การเงิน    อาจ รวม ถึง อัตราภาษี    สำหรับ ตัว วัดผล การ ดำเนินการ ดาน ตลาด    อาจ รวม 

ถึง สวน แบง ตลาด การ เพิ่ม หรือ ลดลง ของ ผูเรียน หรือ จำนวน หลักสูตร  การ บริการ ทางการ 

ศึกษา ใหมๆ     การ เจาะตลาด  การ เรียน ทางไกล และ การ เรียน ผาน เครือขาย สารสนเทศ และ 

ตำ แหนง ใน ตลาด    ตัว วัด อาจ รวม ถึง การ ใช ประโยชน จาก บริการ ที่ สงเสริม การ เรียนรู ใหมๆ   

จำนวน ผูเรียน ที่ ยาย เขา และ ออกจาก สถาบัน    รวม ทั้ง การ ขยาย และ การ จัดการ ศึกษา

 ใหม  ๆ      ( * )   ขอมลู เทยีบเคยีง ใน ตวั วดั ดงักลาว  อาจ รวม ถงึ ผล การ ดำเนนิการ เทยีบกบั สถาบนั 

ที่ เทียบเคียง กัน ได    สถาบัน คู แขง และ การ เทียบเคียง กับ องคการ อื่นๆ   ทั้ง ใน และ

 นอก ชุมชน วิชาการ
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7.4 Workforce-Focused Outcomes: What are your workforce-focused performance 

results?

Purpose

 This Item examines your organization’s workforce-focused performance results, with the 

aim of demonstrating how well your organization has been creating and maintaining a productive, 

learning-centered, engaging, and caring work environment for all members of your workforce.

Comments

 -  Results measures reported for indicators of workforce engagement and satisfaction 

might include improvement in local decision making, organizational culture, and 

workforce knowledge sharing. Input data, such as the extent of training might be 

included, but the main emphasis should be on data that show effectiveness or outcomes. 

For example, an outcome measure might be increased workforce retention resulting 

from establishing a peer recognition program or the number of promotions that have 

resulted from the organization’s leadership development program.

 -  Results reported for indicators of workforce capacity and capability might include 

staffing levels across organizational units and certifications to meet skill needs. 

Additional factors may include organizational restructuring, as well as job rotations 

designed to meet strategic directions or customer requirements.

 -  Results reported might include generic or organization specific factors. Generic 

factors might include safety, absenteeism, turnover, satisfaction, and complaints 

(grievances). For some measures, such as absenteeism and turnover, local or regional 

comparisons might be appropriate. Organization-specific factors are those you assess 

for determining your workforce engagement and climate. These factors might include 

the extent of training, retraining, or cross-training to meet capability and capacity needs; 

the extent and success of self-direction; the extent of union-management partnering; or 

the extent of volunteer involvement in process and program activities, as appropriate. 
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  7 . 4  ผลลัพธ ดาน การ มุงเนน ผูปฏิบัติ งาน  :   ผล การ ดำเนินการ ดาน การ มุงเนน ผูปฏิบัติ งาน 

  มี อะไร บาง

   จุดประสงค

   หัวขอ นี้ ตรวจ ประเมิน ผลลัพธ ดาน การ มุงเนน ผูปฏิบัติ งาน  เพื่อ แสดง ให เห็นวา สถาบัน

สามารถ สราง และ รักษา สภาพ แวดลอม ใน การ ทำงาน ที่ มี ผลิต ภาพ สูง  มุงเนน การ เรียนรู  สราง ความ ผูกพัน 

และ มี ความ เอื้ออาทร ให แก ผูปฏิบัติ งาน ทั้งหมด ไดดี เพียง ใด

   ขอ สังเกต

  n  ตัว วัด ผลลัพธ ที่ รายงาน ถึง ตัว ชี้ วัด ดาน ความ ผูกพัน และ ความ พึง พอ ใจ ของ ผูปฏิบัติ งาน 

อาจ รวม ถึง การ ปรับปรุง เกี่ยวกับ การ ตัดสิน ใจ ใน ระดับ หนา งาน  วัฒนธรรม องคการ  และ

การ แบงปน ความรู ระหวาง ผูปฏิบัติ งาน ถึง แมวา ผลลัพธ ที่ รายงาน อาจ รวม ถึง ขอมูล ที่ 

เปน ปจจัย นำเขา  เชน  ขอบขาย การ ฝกอบรม    แต จุด เนน สำคัญ ควร เปน ขอมูล ที่ แสดง ถึง

ประสิทธิผล หรือ ผลสัมฤทธิ์    ตัวอยาง ของ ตัว วัด ผลสัมฤทธิ์ อาจ ได แก การ ที่ ผูปฏิบัติ งาน 

คง อยู กบั สถาบนั นาน ขึน้    อนั เปนผล มาจาก การ รเิริม่ โครงการ ยกยอง ชมเชย เพือ่น รวมงาน 

หรอื การ เพิม่ ของ จำนวน ผูปฏบิตั ิงาน ที ่ไดรบั การ เลือ่น ตำ แหนง  ซึง่ เปนผล มาจาก โครงการ

พัฒนา ผูนำ ของ สถาบัน

  n  ผลลัพธ ของ ตัวบงชี้ ดาน ขีด ความ สามารถ และ อัตรา กำลัง อาจ รวม ถึง จำนวน บุคลากร  

 ใน ทุก หนวยงาน    และ การ มี ใบรับรอง วิทยฐานะ สำหรับ ทักษะ ที่ จำเปน อาจ รวม ทั้งการ 

ปรับ โครงสราง ของ สถาบัน  หรือ การ หมุนเวียน งาน ซึ่ง ออก แบบ เพื่อ ตอบสนองตอ ทิศทาง 

ใน ระดับ กลยุทธ หรือ ความ ตองการ ของ ลูกคา

  n  ผลลัพธ ที่ รายงาน นี้  อาจ รวม ถึง ปจจัย ทั่วไป หรือ ปจจัย เฉพาะ ของ สถาบัน ปจจัย ทั่วไป  

อาจ จะ รวม ถึง  ความ ปลอดภัย  การ ขาด งาน  การ ลาออก  ความ พึง พอ ใจ  และ ขอ รองเรียน  

( ขอ รองทุกข)   ของ ผูปฏิบัติ งาน  สำหรับ ตัว วัด บาง ตัว  เชน  การ ขาด งาน และ การ ลาออก 

ของ ผูปฏิบัติ งาน    ควร มี การ เปรียบ เทียบกับ ขอมูล ใน ระดับ ทองถิ่น หรือ ภูมิภาค ตาม ความ 

เหมาะสม  ปจจัย เฉพาะ ของ สถาบัน  คือ  ตัว วัด ที่ สถาบัน ใช ใน การ ตรวจ ประเมิน ความ 

ผูกพัน และ บรรยากาศ ใน การ ทำงาน ของ ผูปฏิบัติ งาน  ปจจัย เหลานี้  อาจ รวม ถึง ขอบขาย 

การ ฝกอบรม  การ ฝกอบรม ซำ้  หรอื การ ฝกอบรม ขาม สายงาน  เพือ่ ตอบสนอง ความ ตองการ 

ดาน อัตรา กำลัง และ ขีด ความ สามารถของผูปฏิบัติงาน ขอบขาย และการบรรลุผลของการ

กำหนดทิศทางการทำงานดวยตนเอง ความรวมมือระหวางสหภาพและฝายจัดการ หรือ

อาสาสมัครที่เขารวมกับกิจกรรมและกระบวนการสอนในหลักสูตร (*)
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7.5 Process Effectiveness Outcomes: What are your process effectiveness results?

Purpose

 This Item examines your organization’s other key operational performance results not 

reported in Items 7.1–7.4, with the aim of achieving work system and work process effectiveness 

and efficiency.

Comments

 -  This Item encourages your organization to develop and include unique and innovative 

measures to track key processes and operational improvement. All key areas of 

organizational and operational performance, including your organization’s readiness for 

emergencies, should be evaluated by measures that are relevant and important to 

your organization.

 -  Measures and indicators of process effectiveness and efficiency might include work 

system performance that demonstrates improved cost savings or higher productivity 

by using internal and/or external resources; performance measures, including those 

that influence student learning and student and stakeholder satisfaction; internal 

responsiveness indicators, such as cycle times for the development and/or implemen-

tation of new programs or services; improved performance of administrative and other 

support functions, such as purchasing, cost containment, and the redirection of resources 

from other areas to education; reductions in re-teaching or the need for supplemental 

educational services; and supplier management indicators, such as reductions in inven-

tory, increases in quality and productivity, improvements in electronic data exchange, 

and reductions in supplier management costs.

7.6 Leadership Outcomes: What are your leadership results?

Purpose

 This Item examines your organization’s key results in the areas of leadership and 

governance, strategic plan accomplishment, and societal responsibilities, with the aim of 

maintaining a fiscally sound, ethical organization that fulfills its societal responsibilities and 

supports its key communities.
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 7.5  ผลลัพธ ดาน ประสิทธิผล ของ กระบวนการ : ผลลัพธ ดาน ประสิทธิผล ของ กระบวนการ 
  มี อะไร บาง

  จุดประสงค

  หัวขอ นี้ ตรวจ ประเมิน ผลลัพธ ดาน การ ปฏิบัติ การ ที่ สำคัญ ของ สถาบัน  ซึ่ง ไมได รายงาน ไว 

ใน หวัขอ 7.1 - 7.4 โดย ม ีเปาหมาย ให สถาบนั บรรล ุประสทิธภิาพ และ ประสทิธผิล ของ ระบบ งาน  และ กระบวนการ

ทำงาน ตางๆ 

  ขอ สังเกต

  n  หวัขอ นี ้กระตุน ให สถาบนั พฒันา และ นำ ตวั วดั ที ่เปน เอกลกัษณ และ สรางสรรค มา ใช ตดิตาม

กระบวนการ และ การ ปรับปรุง กระบวนการ ที่ สำคัญๆ สถาบัน ควร ใช ตัว วัดที่ เกี่ยวของ และ

สำคัญ  ใน การ ประเมินผล การ ดำเนินการ และ การ ปฏิบัติ การ ทั้งหมด รวมถึง ความ พรอม 

ของ สถาบัน ตอ ภาวะ ฉุกเฉิน ดวย

  n  ตัว วัด และ ตัวบงชี้ ประสิทธิผล และ ประสิทธิภาพ กระบวนการ อาจ รวมถึง

   -  ผล การ ดำเนินการ ของ ระบบ งาน ที่ แสดงถึง การ ลด ตนทุน หรือ การ เพิ่ม ผลิต ภาพ 

 โดย การ ใช ทรัพยากร ทั้ง จาก ภายใน และ/หรือ ภายนอก 

   - ตวั วดั ดาน ผล การ ดำเนนิการ มผีลตอ การ เรยีนรู ของ ผูเรยีน และ ความ พงึพอใจ ของ ผูเรยีน

 และ ผูมีสวน ได สวน เสีย

   -  ตวับงชี ้ดาน ประสทิธภิาพ ของ กระบวนการ ภายใน สถาบนั เชน รอบ เวลา ของ การ พฒันา

 และ การ เปด หลักสูตร หรือ การ บริการ 

   -  การ ปรับปรุง ผล การ ดำเนินการ ดาน ธุรการ และ หนวยงาน สนับสนุน อื่นๆ เชน การ จัด

 ซื้อ การ ควบคุม ตนทุน และ การ ผัน ทรัพยากร จาก สวน อื่น มาสู งาน ดาน การ ศึกษา 

   - การ ลด การ สอน ซ้ำ หรือ ความ จำเปน ใน การ ใหบริการ เสริม ทางการ ศึกษา ตัวบงชี้ ดาน

 การ จัดการ ผู สงมอบ เชน การ ลด จำนวน พัสดุ คงคลัง การ ยกระดับ คุณภาพ และ ผลิต

 ภาพ การ ปรับปรุง การ แลกเปลี่ยน ขอมูล อิเล็กทรอนิกส และ การ ลด ตนทุน การ จัดการ

 ผู สงมอบ

 7.6 ผลลัพธ ดาน ภาวะผูนำ : ผลลัพธ ดาน ภาวะผูนำ มี อะไร บาง   

  จุดประสงค

  หัวขอ นี้ พิจารณา ผลลัพธ ที่ สำคัญ ดาน ธรรมาภิบาล และ ภาวะผูนำ ของ ผูนำ ระดับสูง ความ

สำเร็จ ตาม แผน กลยุทธ และ ความ รับผิดชอบ ตอ สังคม  โดย มี วัตถุ ประสงค เพื่อให เปน สถาบัน ที่ มี จริยธรรม 

และ ยังคง สถานะ ทางการเงิน ที่ ดี ไว  โดย สามารถ บรรลุผล ดาน ความ รับผิดชอบ ตอ สังคม  และ สนับสนุน ชุมชน

ที่ สำคัญ 
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Comments

 -  Because many organizations have difficulty determining appropriate measures, 

measuring progress in accomplishing their strategic objectives is a key challenge. Frequently, 

these progress measures can be discerned by first defining the results that would 

indicate end-goal success in achieving the strategic objective and then using that 

end-goal to define intermediate measures. 

 -  Independent of an increased national focus on issues of governance and fiscal 

responsibility, ethics, and leadership accountability, it is important for organizations to 

practice and demonstrate high standards of overall conduct. Governance bodies and 

senior leaders should track relevant performance measures on a regular basis and 

emphasize this performance in stakeholder communications. 

 -  Key measures or indicators of fiscal accountability, stakeholder trust, and ethical 

behavior might include the integrity of testing; student and stakeholder safety; faculty and staff 

accreditation; equal access to resources, programs, and facilities; and appropriate use 

of funds. 

 -  Results reported should include environmental, legal, safety, accreditation, and 

regulatory compliance; results of oversight audits by government or funding agencies; and 

noteworthy achievements in these areas, as appropriate. Results also should include 

organizational contributions to societal well-being and support for key communities. 

 -  If your organization has received sanctions or adverse actions under law, regulation, 

or contract during the past five years, the incidents and their current status should be 

summarized.
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  ขอ สังเกต

  n  การ วัด ความ คืบหนา ของ ความ สำเร็จ ตาม วัตถุ ประสงค เชิง กลยุทธ เปนเรื่อง ที่ ทาทาย

อยางยิ่ง เนื่องจาก องคการ จำนวน มาก มัก มี ปญหา ใน การ กำหนด ตัว วัด ที่ เหมาะสม ตัว วัด

ความ คบืหนา ดงักลาว มกัได มาจาก การ กำหนด ผลลพัธ ที ่สะทอน เปาประสงค ของ ผลสำเรจ็

ทายสดุ ตาม วตัถ ุประสงค เชงิ กลยทุธ เสยี กอน จากนัน้ จงึ ใช เปาประสงค ดงักลาว มา กำหนด 

ตัว วัด ใน ชวง กลาง

  n  สถาบัน ตอง ลงมือ ปฏิบัติ จริง และ แสดงใหเห็น วาการ ประพฤติ ปฏิบัติ โดย รวม มี มาตรฐาน 

สงู โดย ไม ขึน้กบั วา สงัคม ได ม ีการ เพงเลง็ มากขึน้ ใน เรือ่ง ธรรมาภบิาล ความ รบัผดิชอบ ดาน

การเงิน  จริยธรรม และ ความ รับผิดชอบ ของ ผูนำ คณะกรรมการธรรมาภิบาล และ ผูนำ

ระดบัสงู ควร ตดิ ตามตวั วดัผล การ ดำเนนิการ อยาง สมำ่เสมอ และ สือ่สาร ผล การ ดำเนนิการ

ดังกลาว ให ผูมีสวน ได สวน เสีย ได รับรู

  n  ตัว วัด หรือ ตัวบงชี้ ที่ สำคัญ ดาน ความ รับผิดชอบ ดาน การเงิน ความ ไววางใจ ของ ผูมี

สวน ได สวน เสีย และ การ ประพฤติ ปฏิบัติ อยาง มี จริยธรรม อาจ รวมถึง ความ ตรงไป ตรง มา

ดาน การ วดัผล ความ ปลอดภยั ของ ผูเรยีน และ ผูมสีวน ได สวน เสยี การ รบัรองวทิยฐานะ ของ

คณาจารย และ บุคลากร ความ เทาเทียม ใน การ เขาถึง ทรัพยากร หลักสูตร และ สิ่ง อำนวย

ความ สะดวก ตางๆ ตลอดจน การ ใช เงิน กองทุน อยาง เหมาะสม

  n  ควร รายงาน ผลลัพธ ดาน การ ปฏิบัติ ตาม กฎ ขอบังคับ ดาน สิ่งแวดลอม ความ ปลอดภัย 

การ รับรอง มาตรฐาน กฎหมาย และ ระเบียบ ขอบังคับ ตางๆ รวมทั้ง ผล การ ตรวจสอบ โดย

หนวยงาน ภาครัฐ หรือ หนวยงาน ที่ สนับสนุน ทุน และ ความ สำเร็จ ที่ โดดเดน ของ องคการ

 ใน เรื่อง ดังกลาว (*) ผลลัพธ ควร รวมถึง การ ที่ สถาบัน ชวยเหลือ ให เกิด ความ ผาสุก ใน สังคม 

และ การ สนับสนุน ชุมชน ที่ สำคัญ

  n  หาก สถาบัน เคย ถูก ตอตาน หรือ ลงโทษ หรือ ภายใต กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือ 

สัญญา ใน ระยะเวลา 3 ป ที่ผานมา องคการ ควร สรุป เหตุการณ และ สถานภาพ ปจจุบัน ให 

ทราบ ดวย
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 COREVALUES AND CONCEPTS

Criteria Purposes
 The Education Criteria are the basis for conducting organizational self-assessments, for 
making Awards, and for giving feedback to applicants. In addition, the Criteria have three important 
roles in strengthening U.S. competitiveness: 
 -  to help improve organizational performance practices, capabilities, and results
 -  to facilitate communication and sharing of information on best practices among 
  education organizations and among U.S. organizations of all types 
 -  to serve as a working tool for understanding and managing performance and for 
  guiding organizational planning and opportunities for learning

Education Criteria for Performance Excellence Goals
 The Education Criteria are designed to help provide organizations with an integrated 
approach to organizational performance management that results in 
 -  delivery of ever-improving value to students and stakeholders, contributing to education 
  quality and organizational stability 
 -  improvement of overall organizational effectiveness and capabilities
 -  organizational and personal learning

CoreValues and Concepts
 The Education Criteria are built on the following set of interrelated Core Values and 
Concepts:
 -  visionary leadership
 -  learning-centered education
 -  organizational and personal learning
 -  valuing workforce members and partners
 -  agility
 -  focus on the future
 -  managing for innovation
 -  management by fact
 -  societal responsibility
 -  focus on results and creating value
 -  systems perspective
 These values and concepts, described below, are embedded beliefs and behaviors found 
in high-performing organizations. They are the foundation for integrating key performance and 
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 คานิยมหลักและแนวคิด

 จุดประสงคของเกณฑ

 เก ณฑ นี้ เปน พื้นฐาน สำคัญ ของ การ ประเมิน ตน เอง ของ สถาบัน และ มี บทบาท สำคัญ 3 ประการ 
ใน การ เสริมสราง ความ สามารถ ใน การ แขงขัน ดัง ตอไปนี้

 n  ชวย ใน การ ปรับปรุง วิธีการ ดำเนินการ ขีด ความ สามารถ และ ผลลัพธ ของ สถาบัน

 n    กระตุน ให มี การ สื่อสาร และ แบงปน สารสนเทศ เกี่ยวกับ วิธีปฏิบัติ ที่ เปนเลิศ ระหวางสถาบัน

 การ ศึกษา และ สถาบัน อื่นๆ 

 n  เปน เครือ่งมอื ที ่สามารถ นำมา ใช เพือ่ ทำ ให เกดิ ความ เขา ใจ และ ใช ใน การ จดัการ ผล การ ดำเนนิการ

ของ สถาบัน  รวม ทั้ง เปน แนว ทาง ใน การ วาง แผน และ เปน โอกาส ใน การ เรียนรู ของ สถาบัน

  เปาประสงค ของ เกณฑ

  เกณฑ นี ้ ออก แบบ ขึน้ เพือ่ ชวย ให สถาบนั ใช เปน แนวทาง ที ่บรูณาการ ใน การ จดัการ ผล การ ดำเนนิการ

ของ สถาบัน  ซึ่ง จะ ให ผลลัพธ ดังนี้

 n  การ จดัการ ศกึษา ที ่ม ีการ ปรบัปรงุ อยาง สมำ่เสมอ ให แก ผูเรยีน และ ผูมสีวน ได สวน เสยี  ซึง่ สงผลตอ

คุณภาพ การ ศึกษา และ ความ ยั่งยืน ของ สถาบัน

 n  การ ปรับปรุง ประสิทธิผล และ ขีด ความ สามารถ โดย รวม

 n  การ เรียนรู ระดับ สถาบัน และ ระดับ บุคคล

  คานิยม หลัก และ แนวคิด

  เกณฑ นี้  จัด ทำขึ้น โดย อาศัย คานิยม หลัก และ แนวคิด ตางๆ   1 1   ขอ  ดัง ตอไปนี้

 n  การนำ องคการ อยาง มี วิสัยทัศน

 n  การ ศึกษา ที่ มุงเนน การ เรียนรู

 n  การ เรียนรู ระดับ องคการ และ ระดับ บุคคล

 n  การ เห็น คุณคา ของ ผูปฏิบัติ งาน  และ คูความ รวมมือ

 n  ความ คลองตัว

 n  การ มุงเนน อนาคต

 n  การ จัดการ เพื่อ นวัตกรรม

 n  การ จัดการ โดย ใช ขอมูล จริง

 n  ความ รับผิดชอบ ตอ สังคม

 n  การ มุงเนน ที่ ผลลัพธ และ การ สราง คุณคา

 n  มุมมอง เชิง ระบบ

  คานิยม หลัก และ แนวคิด ดังกลาว  เปนความ เชื่อ และ พฤติกรรม หยั่งลึก ที่ พบ ใน สถาบัน ที่ มี ผล การ 

ดำเนินการ ชั้นเลิศ  คานิยม หลัก และ แนวคิด จึง  เปน รากฐาน ที่ กอ ให เกิด ความ เชื่อมโยง ระหวาง ความ ตองการ 
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operational requirements within a results-oriented framework that creates a basis for action and 
feedback.

Visionary Leadership

 Your organization’s senior leaders should set directions and create a student-focused, 
learning-oriented climate; clear and visible values; and high expectations. The directions, values, 
and expectations should balance the needs of all your stakeholders. Your leaders should ensure 
the creation of strategies, systems, and methods for achieving performance excellence, stimulating 
innovation, building knowledge and capabilities, and ensuring organizational sustainability. The defined 
values and strategies should help guide all of your organization’s activities and decisions. Senior 
leaders should inspire and encourage your entire workforce to contribute, to develop and learn, to 
be innovative, and to embrace change. Senior leaders should be responsible to your organization’s 
governance body for their actions and performance. The governance body should be responsible 
ultimately to all your stakeholders for the ethics, actions, and performance of your organization and 
its senior leaders. 
 Senior leaders should serve as role models through their ethical behavior and their 
personal involvement in planning, communicating, coaching the workforce, developing future 
leaders, reviewing organizational performance, and recognizing members of your workforce. As role 
models, they can reinforce ethics, values, and expectations while building leadership, commitment, 
and initiative throughout your organization. 
 In addition to their important role within the organization, senior leaders have other 
avenues to strengthen education throughout the institution. Reinforcing the learning environment 
in the organization might require building community support and aligning community and business 
leaders and community services with this aim.

Learning-Centered Education

 In order to develop the fullest potential of all students, education organizations need to 
afford them opportunities to pursue a variety of avenues to success. Learning-centered education 
supports this goal by placing the focus of education on learning and the real needs of students. 
Such needs derive from market and citizenship requirements. 
 A learning-centered organization needs to fully understand these requirements and 
translate them into appropriate curricula and developmental experiences. For example, changes 
in technology and in the national and world economies have increased demands on employees to 
become knowledge workers and problem solvers, keeping pace with the rapid market changes. 
Most analysts conclude that to prepare students for this work environment, education 



เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ 2552 - 2553 183

หลกั ของ องคการ และ กระบวนการ ปฏบิตั ิงาน ภาย ใน ภาย ใต กรอบ การ จดัการ ที ่เนน ผลลพัธ  ซึง่ นำไปสู การ ปฏบิตั ิ

การ และ การ ให ขอมูล ปอน กลับ

  การนำ องคการ อยาง มี วิสัยทัศน  

  ผูนำ ระดับสูง ของ สถาบัน  ควร กำหนด ทิศทาง  และ สราง บรรยากาศ ที่ มุงเนน ผูเรียน และ การ 

เรียนรู  สราง คานิยม ที่ มี ความ ชัดเจน และ เปน รูปธรรม  รวม ทั้ง กำหนด ความ คาดหวัง ที่สูง  การ กำหนด ทิศทาง  

คานิยม  และ ความ คาดหวัง ของ สถาบัน ควร มี ความ สมดุล ของ ความ ตองการ ของ ผูมีสวน ได สวน เสีย ทุก กลุม  

ผูนำ ของ สถาบัน ตอง กำกับ ให มี การ สราง กลยุทธ  ระบบ และ วิธีการ ตางๆ     เพื่อ ให เกิดผล การ ดำเนินการ ที่ เปน

เลิศ  กระตุน ให เกิด นวัตกรรม  สราง องคความรู และ เพิ่ม ขีด ความ สามารถ และ นำไปสู ความ ยั่งยืน ของ สถาบัน  

คานิยม และ กลยุทธ ที่ ได กำหนด ไว ควร ชวย ชี้นำ การ ดำเนิน กิจกรรม และ การ ตัดสิน ใจ ของ สถาบัน  ผูนำ

 ระดับสูง ของ สถาบัน ควร สราง แรง บันดาล ใจ    และ สงเสริม ให ผูปฏิบัติ งาน ทั้งหมด มี สวนรวม  มี การ พัฒนา และ 

เรียนรู    มี ความคิด สรางสรรค    และ พรอม รับ การ เปลี่ยน แปลง  ผูนำ ระดับสูง ตอง มี ความ รับผิดชอบ ตอ การ 

ปฏิบัติ การ และ ผล การ ดำเนินการ  ของ คณะกรรมการ สภา มหาวิทยาลัย/ สภา สถาบัน    โดย คณะกรรมการ ชุด นี้ 

ตอง รับผิดชอบ อยาง เต็ม ที่ตอ ผูมีสวน ได สวน เสีย ทุก กลุม ในดาน จริยธรรม   การ ปฏิบัติ การ และ ผล การ 

ดำเนินการ ทั้ง ของ สถาบัน  และ ของ ผูนำ ระดับสูง

  ผูนำ ระดับสูง  ควร ปฏิบัติตน เปน แบบอยาง ที่ ดี  โดย การ ประพฤติ ปฏิบัติ อยาง มี จริยธรรม    และ ลงมือ 

ดวย ตน เอง ใน การ วาง แผน  การ สื่อสาร  การ สอน งาน แก ผูปฏิบัติ งาน  การ พัฒนา ผูนำ ใน อนาคต  การ ทบทวน 

ผล การ ดำเนินการ ของ สถาบัน  และ การ ยกยอง ชมเชย ผูปฏิบัติ งาน  ใน การ เปน แบบอยาง ที่ ดี  ผูนำ ระดับสูง 

สามารถ เสริมสราง เรื่อง จริยธรรม  คานิยม  และ ความ คาดหวัง ไป พรอมๆ   กับ การ สราง ภาวะผูนำ  ความ มุงมั่น  

และ ความคิด ริเริ่ม ให เกิดขึ้น ทั่ว ทั้ง องคการ

  นอกจาก บทบาท ที่ สำคัญภาย ใน สถาบัน แลว  ผูนำ ระดับสูง ควร มี ลูทาง อื่น ใน การ สราง ความ เขม แข็ง 

ในดาน การ ศึกษา ทั่ว ทั้ง สถาบัน  ใน การ สงเสริม บรรยากาศ การ เรียนรู ใน สถาบัน  อาจ ตอง สราง ให เกิด แรง 

สนับสนุน จาก ชุมชน  และ ทำ ให ผูนำ ชุมชน    ผูนำทาง ธุรกิจ  และ การ บริการ ชุมชน มุง ไปสู ทิศ ทางเดียว กัน

  การ ศึกษา ที่ มุงเนน การ เรียนรู          

   เพื่อ ให ผูเรียน ทุกคน สามารถ พัฒนา ศักยภาพ อยาง เต็ม ที่  สถาบัน ตอง จัด ให มี ทางเลือก ที่ หลากหลาย 

เพื่อ นำไปสู ความ สำเร็จ    การ ศึกษา ที่ มุงเนน การ เรียนรู สนับสนุน เปาหมาย นี้ โดย การ มุงเนน การ ศึกษา ไป ที่ การ 

เรียนรู และ ความ ตองการ อัน แทจริง ของ ผูเรียน  ซึ่ง ได มาจาก ความ ตองการ ของ ตลาด และ สังคม  

  สถาบัน ที่ เนน การ เรียนรู ควร ตอง เขา ใจ อยาง ถอง แท ถึง ความ ตองการ เหลานี้ และ แปลง มา เปน

หลักสูตร และ การ จัด ประสบการณ การ เรียนรู ที่ เหมาะสม  ตัวอยาง เชน  การ เปลี่ยน แปลง ทาง เทคโนโลยี

 และ เศรษฐกิจ ของ ประเทศ และ ของโลก ทำ ให เพิ่ม ความ ตองการ บุคลากร ที่ เปน ผูปฏิบัติ งาน ที่ มีความรู

 มี ความ สามารถ ใน การ แกปญหา  สามารถ ติดตาม สถานการณ ที่ เปลี่ยน แปลง อยาง รวดเร็ว ของ ตลาด 

นัก วิเคราะห สวน ใหญ สรุปวา  การ เตรียม ผูเรียน ให พรอม สำหรับ สภาพ แวดลอม การ ทำงาน เชนนี้  สถาบัน 
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organizations of all types need to focus more on students’ active learning and on the 
development of problem-solving skills. Educational offerings also need to be built around effective 
learning, and effective teaching needs to stress the promotion of learning and achievement. 
 Learning-centered education is a strategic concept that demands constant sensitivity 
to changing and emerging student, stakeholder, and market requirements and to the factors that 
drive student learning, satisfaction, and persistence. It demands anticipation of changes in the 
education market. Therefore, learning-centered education demands awareness of developments 
in technology and competitors’ programs and offerings, as well as rapid and flexible responses 
to student, stakeholder, and market changes. In addition to providing programs, offerings, and 
services that meet student and stakeholder requirements, learning-centered education addresses 
those features and characteristics that differentiate the organization from its competitors. Such 
differentiation may be based on innovative offerings; combinations of programs, offerings, and 
services; customization of offerings; multiple access mechanisms; rapid responses; or special 
relationships. 

Key characteristics of learning-centered education include the following: 

 -  High expectations and standards are set for all students and incorporated into 
assessments.

 -  Faculty members understand that students may learn in different ways and at different 
rates. Student learning rates and styles may differ over time and may vary depending
on subject matter. Learning may be influenced by support, guidance, and climate 
factors, including factors that contribute to or impede learning. Thus, the learning-
centered organization needs to maintain a constant search for alternative ways to 
enhance learning. Also, the organization needs to develop actionable information on 
individual students that affects their learning.

 -  A primary emphasis on active learning is provided. This may require the use of a wide 
range of techniques, materials, and experiences to engage student interest. Techniques, 
materials, and experiences may be drawn from external sources, such as businesses, 
community services, or social service organizations.

 -  Formative assessment is used to measure learning early in the learning process 
and to tailor learning experiences to individual needs and learning styles. 

 -  Summative assessment is used to measure progress against key, relevant external 
standards and norms regarding what students should know and should be able to do.

 -  Students and families are assisted in using self-assessment to chart progress and 
to clarify goals and gaps. 

 -  Key transitions, such as school-to-school and school-to-work, are emphasized.
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การ ศึกษา ทุก ประเภท จำตอง เนน การ เรียนรู แบบ ใฝรู    และ การ พัฒนา ทักษะ การ แกปญหา  นอกจากนี้ หลักสูตร

ที่ สอน ควร ตอง อยู บน พื้นฐาน ของ การ เรียนรู และ การ สอน ที่ มี ประสิทธิผล  เพื่อ สงเสริม ให เกิด การ เรียนรู และ 

สัมฤทธิผล    

  การ ศึกษา ที่ เนน การ เรียนรู เปน แนวคิด เชิง กลยุทธ ที่ ตอง เทาทัน ตอ ความ ตองการ ทั้ง ที่ เกิดขึ้น 

ใหม และ เปลี่ยน แปลง ไป ของ ผูเรียน  ผูมีสวน ได สวน เสีย  และ ตลาด  และ ตอ ปจจัย ที่ สงผล ให เกิด การ เรียนรู  

ความ พึง พอ ใจ  และ การ คง อยู ของ ผูเรียน  สถาบัน ตอง คาดการณ ความ เปลี่ยน แปลง ของ ตลาด ทางการ ศึกษา  

ดัง นั้น การ จัดการ ศึกษา ที่ เนน การ เรียนรู จำเปน ตอง ตระหนัก ถึง พัฒนาการ ทาง เทคโนโลยี  ตลอดจน หลักสูตร 

และ บริการ ของ คู แขง    ทั้ง ยัง ตอง ตอบสนอง ความ ตองการ ของ ผูเรียน  ผูมีสวน ได สวน เสีย  และ ความ เปลี่ยน 

แปลง ของ ตลาด ได อยาง รวดเร็ว และ ยืดหยุน    การ ศึกษา ที่ เนน การ เรียนรู นั้น นอกจาก เปนการ จัด ตาม หลักสูตร 

 การ จัดการ ศึกษา  และ การ บริการ ทางการ ศึกษา อื่นๆ   เพื่อ ตอบสนอง ตอ ความ ตองการ ของ ผูเรียน และ ผูมี

สวน ได สวน เสีย แลว    ตอง เนน คุณลักษณะ และ รูป แบบ ที่ สราง ความ แตกตางจาก คู แขง    ความ แตกตาง ดังกลาว 

อาจ เปนการ นำเสนอ บริการ การ ศึกษา ที่ แปลก ใหม    การ ผสมผสาน ของ หลักสูตร  การ จัดการ ศึกษา  และ 

การ บริการ ทางการ ศึกษา อื่นๆ     การ บริการ การ ศึกษา ที่ สนอง ความ ตองการ เฉพาะราย    กลไก การ เขา ถึง บริการ 

การ ศึกษา ที่ หลากหลาย  การ ตอบสนอง ที่ ฉับไว    หรือ การ สราง สัมพันธ พิเศษ

  การ ศึกษา แบบ เนน การ เรียนรู มี ลักษณะ สำคัญ ดัง ตอไปนี้

 n  มี การ กำหนด ความ คาดหวัง และ มาตรฐาน ที่สูง สำหรับ ผูเรียน ทุกคน และ รวม ไว ใน กระบวนการ

ประเมินผล

 n  คณาจารย ตอง รูวา ผูเรียน อาจ เรียนรู ดวย วิธี และ ความเร็ว ที่ แตกตาง กัน  ความเร็ว และ รูป แบบ 

การ เรียนรู อาจ แตกตาง ไปตาม กาล เวลา และ เนื้อหา วิชา    การ เรียนรู อาจ ไดรับ อิทธิพล จากปจจัย 

ตางๆ   เชน  การ สนับสนุน  การ แนะ แนว  และ บรรยากาศ การ เรียนรู  ทั้ง ที่ เอื้อ ตอ หรือ ที่ ขัดขวาง 

การ เรียนรู  ดวย เหตุนี้  สถาบัน จึง ตอง คนหา ทางเลือก อื่นๆ   อยาง ตอเนื่อง  เพื่อ ผลักดัน ให เกิด 

การ เรียนรู  และ ตอง พัฒนา สารสนเทศ ของ ผูเรียน เปน รายบุคคล ที่ จะ นำไป ใช ดำเนินการ เพื่อ ให 

เกิดผล ตอ การ เรียนรู ได

 n  มุงเนน การ เรียนรู แบบ ใฝรู  ซึ่ง ทำได โดย ใช เทคนิค วิธี ตางๆ     สื่อการสอน  และ ประสบการณ 

ที่ หลากหลาย  เพื่อ ดึง ความ สน ใจ ของ ผูเรียน  ซึ่ง อาจ ได จาก แหลง ทรัพยากร ภายนอก  เชน  ธุรกิจ  

หรือ องคการ บริการ ชุมชน และ สังคม ตางๆ 

 n  ใช การ ประเมิน ความ กาวหนา  เพื่อ วัด ผลการเรียน รู ตั้ง แต ระยะตน ของ กระบวนการ  และ เพื่อ ปรับ 

ประสบการณ การ เรียนรู ให เหมาะกับ ความ ตองการ และ รูป แบบ การ เรียนรู ของ แตละบุคคล

 n  ใช การ ประเมิน ผลรวม  เพื่อ วัด ความ กาวหนา ของ ผูเรียน  วา ได เรียนรู หรือ สามารถ ทำ อะไรได 

เพียงไร  โดย เทียบกับ มาตรฐาน ภายนอก และ เกณฑ ปกติ ที่ เกี่ยวของ

 n ชวย ให ผูเรียน และ ครอบครัว สามารถ ประเมิน ผูเรียน เพื่อ ติดตาม ความ กาวหนา  และ เพื่อ ให เห็น  

เปาประสงค และ ชองวาง ได ชัดเจน ขึ้น

 n  เนน จุด เปลี่ยน ผาน ที่ สำคัญ  เชน  การ ยาย สถาบัน การ ศึกษา  หรือ เมื่อ จบ การ ศึกษา และ เริ่ม ชีวิต 

การ ทำงาน
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Organizational and Personal Learning

 Achieving the highest levels of organizational performance requires a well-executed approach 
to organizational and personal learning that includes sharing knowledge via systematic processes. 
Organizational learning includes both continuous improvement of existing approaches and significant 
change or innovation, leading to new goals and approaches. Learning needs to be embedded in the 
way your organization operates. This means that learning 
 (1)  is a regular part of daily work; 
 (2)  is practiced at personal, work unit, department, and organizational levels; 
 (3)  results in solving problems at their source (“root cause”); 
 (4)  is focused on building and sharing knowledge throughout your organization; and 
 (5) is driven by opportunities to effect significant, meaningful change and to innovate. Sources for 
  learning include ideas from faculty and staff, education and learning research findings, 
  students’ and stakeholders’ input, best-practice sharing, and benchmarking. 

 Organizational learning can result in 

 (1)  enhancing value to students and stakeholders through new and improved programs, 
  offerings, and services; 
 (2)  developing new educational opportunities; 
 (3)  developing new and improved processes and, as appropriate, business models; 
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 การ เรียนรู ระดับ องคการ และ ระดับ บุคคล    

  การ ที่ สถาบัน จะ มี ระดับ ผล การ ดำเนินการ ที่ ดีเยี่ยม ได นั้น  จำเปน ตอง มี วิธีการ ที่ กอ ให เกิด การ
เรียนรู ระดับ องคการ และ ระดับ บุคคล  ซึ่ง รวม ถึง การ แลกเปลี่ยน เรียนรู โดย ผาน กระบวนการ ที่ เปนระบบ 
 การ เรียนรู ระดับ องคการ ตอง ประกอบดวย การ ปรับปรุง แนวทาง ที่ มี อยู แลว อยาง ตอเนื่อง  และ การ เปลี่ยน แปลง
ที่ สำคัญ หรือ นวัตกรรม ที่ นำไปสู เปาประสงค และ แนวทาง ใหม  การ เรียนรู ตอง ฝงลึก เขาไปใน วิถี การ ปฏิบัติ งาน
ของ สถาบัน  นั่น คือ  การ เรียนรู ควร เปน
  ( 1 )  สวนหนึ่ง ของ การ ปฏิบัติ งานประจำ ที่ ทำ จน เปน กิจวัตร
  ( 2 ) สิ่ง ที่ ปฏิบัติ ใน ทุก ระดับ ตั้ง แต  บุคคล  หนวยงาน  หรือ ภาควิชา  และ สถาบัน
  ( 3 )  สิ่ง ที่ สงผลตอ การ แกปญหา ที่ ตนเหตุ โดย ตรง  
  ( 4 )  การ เนน การ สราง องคความรู และ แลกเปลี่ยน เรียนรู ทั่ว ทั้ง สถาบัน
  ( 5 )  สิ่ง ที่เกิด จาก การ มองเห็น โอกาส ใน การ เปลี่ยน แปลง ที่ สำคัญ  และ มีความหมาย รวม ทั้ง
   การ สราง นวตักรรม  แหลง เรยีนรู ตางๆ   รวม ถงึ แนวความคดิ จาก อาจารย และ บคุลากร  ผลการวจิยั
  ดาน การ ศึกษา และ การ เรียนรู  ขอมูล จาก ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย  การ แลกเปลี่ยน เรียน รู
  เรื่อง วิธีปฏิบัติ ที่ เปนเลิศ  ตลอดจน การ จัด ระดับ เทียบเคียง

  การ เรียนรู ของ องคการ สงผล  ดังนี้
  ( 1 )  เพิ่ม คุณคา ให แก ผูเรียน  และ ผูมีสวน ได สวน เสีย อื่นๆ   ดวย หลักสูตร    บริการ ที่ สงเสริม การ
   เรียนรู และ บริการ ทางการ ศึกษา ใหมๆ   หรือ ที่ ไดรับ การ ปรับปรุง
  ( 2 ) สราง โอกาส ใหม ทางการ ศึกษา
  ( 3 ) สราง กระบวนการ  และ รูป แบบ ธุรกิจ  ( * )   ใหม    และ ที่ ไดรับ การ ปรับปรุง
  ( 4 )  ลด ความ ผิดพลาด  ความ คลาด เคลื่อน  ความ สูญเสีย  และ ตนทุน ที่ เกี่ยวของ

 บทบาท ของ คานิยม หลัก และ แนวคิด
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 (4)  reducing errors, variability, waste, and related costs; 

 (5)  improving responsiveness and cycle time performance; 

 (6)  increasing productivity and effectiveness in the use of all your resources; and 

 (7)  enhancing your organization’s performance in fulfilling its societal responsibilities and 

  its service to your community. 

 The success of members of your workforce depends increasingly on having opportunities 

for personal learning and for practicing new skills. Leaders’ success depends on access to these 

kinds of opportunities, as well. In organizations that rely on volunteers, the volunteers’ personal 

learning also is important, and their learning and skill development should be considered with that 

of the faculty and staff. Organizations invest in personal learning through education, training, and 

other opportunities for continuing growth and development. Such opportunities might include job 

rotation and increased pay for demonstrated knowledge and skills. Education and training programs 

may have multiple modes, including computer- and Web-based learning and distance learning. 

 Personal learning can result in 

 (1) a more engaged, satisfied, and versatile workforce that stays with your organization; 

 (2)  organizational cross-functional learning; 

 (3)  the building of your organization’s knowledge assets; and 

 (4)  an improved environment for innovation. 

 Thus, learning is directed not only toward better educational programs, offerings, and 

services but also toward being more adaptive, innovative, flexible, and responsive to the needs 

of students, stakeholders, and the market. Learning also is directed toward giving your workforce 

satisfaction and the motivation to excel.

Valuing Workforce Members and Partners

 An organization’s success depends increasingly on an engaged workforce that 

benefits from meaningful work, clear organizational direction, and performance accountability 

and that has a safe, trusting, and cooperative environment. Additionally, the successful 

organization capitalizes on the diverse backgrounds, knowledge, skills, creativity, and motivation 

of its workforce and partners. 

 Valuing the people in your workforce means committing to their engagement, satisfaction, 

development, and well-being. Increasingly, this involves more flexible, high-performance work 

practices tailored to varying workplace and home life needs. For staff, development might 

include classroom and on-the-job training, job rotation, and pay for building not only discipline 
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  ( 5 ) ปรับปรุง ความ สามารถ ใน การ ตอบสนอง  และ การ ลด รอบ เวลา

  ( 6 )  เพิ่ม ผลิต ภาพ และ ประสิทธิผล ใน การ ใช ทรัพยากร ทั้งหมด ของ สถาบัน

  ( 7 )  สงเสริม ผล การ ดำเนินการ ของ สถาบัน ในดาน ความ รับผิดชอบ ตอ สังคม  และ การ ใหบริการ ตอ 

  ชุมชน

  ความ สำเร็จ ของ ผูปฏิบัติ งาน ขึ้น อยู กับ การ มี โอกาส เรียนรู และ ฝกฝน ทักษะ ใหมๆ   มากขึ้น  

ความ สำเร็จ ของ ผูนำ ขึ้นกับ การ เขา ถึง โอกาส ดังกลาว เชน กัน  ใน สถาบัน ที่ ตอง พึ่งพา อาสาสมัคร  การ เรียนรู 

ของ อาสาสมัคร เหลานี้ ก็ มี ความ สำคัญ    จึง ควร พิจารณา การ เรียนรู และ การ พัฒนา ทักษะ ของ อาสาสมัคร ไป 

พรอมๆ   กับ ของ คณาจารย และ บุคลากร ดวย  สถาบัน ลงทุน เพื่อ การ เรียนรู ระดับ บุคคล ได ดวย การ ใหการ ศึกษา    

การ ฝกอบรม  และ โอกาส อื่นๆ   เพื่อ การ เติบโต และ พัฒนา ที่ ตอเนื่อง  โอกาส เหลานี้ รวม ถึง การ หมุนเวียน งาน  

และ การ เพิ่มคา ตอบ แทน ตาม ความรู และ ทักษะ ที่ นำมา ใช เพิ่มขึ้น  การ พัฒนา และ การ ฝกอบรม อาจ ใชได หลาย 

รูป แบบ  เชน    การ ใช คอมพิวเตอร และ การ เรียนรู ผาน เว็ป  และ การ เรียน ทางไกล  

  การ เรียนรู ระดับ บุคคล สงผล ให

  ( 1 )   ผูปฏิบัติ งาน ยังคง อยู กับ สถาบัน    โดย มี ความ ผูกพัน    ความ พึง พอ ใจ  และ ความ สามารถ รอบดาน  

  มากขึ้น    

  ( 2 )   เกิด การ เรียนรู ระหวาง หนวยงานภาย ใน สถาบัน  

  ( 3 )   มี การ สราง สินทรัพย ทาง ความรู ของ สถาบัน มี การ ปรับปรุง สภาพ แวดลอม เพื่อ ให เกิด 

  นวัตกรรม

  ดัง นั้น  การ เรียนรู จึง มิ ใช เพื่อ ให มี หลักสูตร    บริการ ที่ สงเสริม การ เรียนรู และ บริการ ทางการ ศึกษา 

อื่นๆ   ที่ ดีขึ้น เทา นั้น  แต ยัง ชวย ให สถาบัน  มี ความ ยืดหยุน  สราง นวัตกรรม  สามารถ ปรับตัว  และ ตอบสนอง 

ความ ตองการ ของ ผูเรียน  ผูมีสวน ได สวน เสีย  และ ตลาด  ไดดี ยิ่งขึ้น ดวย  การ เรียนรู ยัง ชวย ชี้นำ ใหผูปฏิบัติ งาน 

มี ความ พึง พอ ใจ และ แรง จูง ใจ ที่ จะ มุงมั่น ไปสู ความ เปนเลิศ

  การ เห็น คุณคา ของ ผูปฏิบัติ งาน  และ คูความ รวมมือ    

  ความ สำเร็จ ของ สถาบัน นับวัน จะ ขึ้นกับ ผูปฏิบัติ งาน ที่ มี ความ ผูกพัน ซึ่ง ได รับประโยชน จาก การ

ทำงาน ที่ มีความหมาย  เห็น ทิศทาง ของ สถาบัน อยาง ชัดเจน    และ มี ความ รับผิด รับ ชอบ ตอ ผล การ ดำเนินการ 

ใน บรรยากาศ การ ทำงาน ที่ มี ความ ปลอดภัย  มี ความ ไว เนื้อ เชื่อ ใจ  และ การ ให ความ รวมมือ ซึ่ง กัน และ กัน  

นอกจาก นั้น  สถาบัน ที่ ประสบ ความ สำเร็จ ตอง สามารถ ใช ประโยชน จาก พื้นฐาน ความ หลากหลาย ของ

ผูปฏิบัติ งาน และ คูความ รวมมือ ในดาน  ความรู  ทักษะ  ความคิด สรางสรรค  และ แรง จูง ใจ

  การ ให ความ สำคัญตอ ผูปฏิบัติ งาน  หมาย ถึง  ความ มุงมั่น ตอ การ สราง ความ ผูกพัน  ความ พึง พอ ใจ

การ พัฒนา  และ ความ ผาสุก ของ บุคลากร  สิ่ง เหลานี้ นับวัน จะ ตอง อาศัย การ ออก แบบ กระบวนการ ให มี ความ

ยืดหยุน และ มี ประสิทธิภาพ สูง เพื่อ ให เหมาะสมกับ สถาน ที่ทำงาน และ ความ ตองการ ใชชีวิต ครอบครัว ที่ 

แตกตาง กัน    สำหรับ บุคลากร ทั่วไป  การ พัฒนา อาจ รวม ถึง การ ฝกอบรม ใน หองเรียน และ การ สอน งาน 

การ หมุนเวียน งาน  และ การ ใหคา ตอบ แทน ตาม ทักษะ ที่ มี    สำหรับ คณาจารย การ พัฒนา ไมได หมาย ถึง ความรู
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knowledge but also knowledge of student learning styles and of assessment methods. Faculty 

participation might include contributing to the organization’s policies and working in teams to develop 

and execute programs and curricula. Increasingly, participation is becoming more student 

focused and more multidisciplinary. Organization leaders should work to eliminate disincentives for 

groups and individuals to sustain these important, learning-focused professional development 

activities. 

 Major challenges in the area of valuing members of your workforce include 

 (1) demonstrating your leaders’ commitment to their success, 

 (2)  providing recognition that goes beyond the regular compensation system, 

 (3)  offering development and progression within your organization, 

 (4)  sharing your organization’s knowledge so your workforce can better serve your 

  students and stakeholders and contribute to achieving your strategic objectives, 

 (5)  creating an environment that encourages creativity and innovation, and 

 (6)  creating a supportive environment for a diverse workforce. 

 Organizations need to build internal and external partnerships to better accomplish 

overall goals. Internal partnerships might include cooperation among senior leaders, faculty, and 

staff; they might also include workforce bargaining unit cooperation. Partnerships with members of 

your workforce might entail developmental opportunities, cross-training, or new work organizations, 

such as high-performance work teams. Internal partnerships also might involve creating network 

relationships among your work units or between faculty and staff and volunteers to improve 

flexibility, responsiveness, and knowledge sharing. 

 External partnerships might be with other schools, suppliers, businesses, business 

associations, and community and social service organizations—all stakeholders and potential 

contributors. Strategic partnerships or alliances are increasingly important kinds of external 

partnerships. Such partnerships might offer entry into new markets or a basis for new programs 

or services. Also, partnerships might permit the blending of your organization’s core competencies 

or leadership capabilities with the complementary strengths and capabilities of partners to address 

common issues. Such partnerships may be a source of strategic advantage for your organization. 

 Successful internal and external partnerships develop longer-term objectives, thereby 

creating a basis for mutual investments and respect. Partners should address the key requirements 

for success, means for regular communication, approaches to evaluating progress, and means for 

adapting to changing conditions. In some cases, joint education and training could offer a cost-effective 

method for workforce development.
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ดาน วิชาการ เทา นั้น  แต หมายรวม ถึง ความ รูเรื่อง รูป แบบ การ เรียนรู ของ ผูเรียน  และ วิธีการ ประเมินผล ดวย

การ มี สวนรวม ของ คณาจารย อาจ รวม ถึง การ มี สวนรวม ใน การ กำหนด นโยบาย ของ องคการ  และ รวม 

ใน คณะทำงาน พัฒนา และ บริหาร โครงการ และ หลักสูตร ตางๆ   การ มี สวนรวม นี้ นับวัน จะ ตอง เนน ความ สำคัญ 

ของ ผูเรียน และ ความ รวมมือ ใน ลักษณะ สหวิทยาการ มาก ยิ่งขึ้น  ผูนำ สถาบัน ควร มุง คนหา เพื่อ ขจัดปญหา 

อุปสรรค ตางๆ   เพื่อ สงเสริม ให บุคลากร และ คณะทำงาน    ยังคงมี กำลัง ใจ ใน การ ทำ ให  กิจกรรม พัฒนา วิชาชีพ 

ซึ่ง มุงเนน การ เรียนรู ที่ สำคัญ เหลานี้ มี ความ ยั่งยืน

  ความ ทาทาย หลัก ใน การ ให ความ สำคัญกับ คุณคา ของ สมาชิก ใน กลุม ผูปฏิบัติ งาน  รวม ถึง

  ( 1 ) การ พิสูจน ให เห็น ถึง พันธ สัญญา ของ ผูนำ ที่ จะ ทำ ให คณาจารย และ บุคลากร ประสบ ความ สำเร็จ

  ( 2 )  การ สราง ระบบ การ ยกยอง ชมเชย หรือ ใหรางวัล ที่ นอกเหนือ ไปจาก ระบบ การ ใหผล ตอบ แทน 

  ตามปกติ

  ( 3 )  ขอเสนอ ดาน การ พัฒนา และ ความ กาวหนา ที่ มี ใน สถาบัน

  ( 4 )  การ แบงปน ความรู ของ สถาบัน  เพื่อ ให ผูปฏิบัติ งาน สามารถ ใหบริการ แก ผูเรียน และ ผูมีสวน ได

   สวน เสีย  ตลอดจน ชวย ให สถาบัน บรรลุ เปาหมาย เชิง กลยุทธ ไดดี ยิ่งขึ้น

  ( 5 )  การ สราง สภาพ แวดลอม ที่ สงเสริม ให เกิด ความคิด สรางสรรค และ นวัตกรรม

  ( 6 )   การ สราง สภาพ แวดลอม ที่ สนับสนุน ผูปฏิบัติ งาน ที่ หลากหลาย

  สถาบัน ตอง สราง คูความ รวมมือ ทั้งภาย ใน และ ภายนอก สถาบัน  เพื่อ ให บรรลุ เปาประสงค โดย รวม

 ได ดีขึ้น  คูความ รวมมือภาย ใน สถาบัน อาจ หมาย ถึง  ความ รวมมือ ระหวาง ผูนำ  คณาจารย และ บุคลากร  ซึ่ง 

อาจ รวม ถึง ความ รวมมือ กับ กลุม ที่ ทำ หนา ที่ ตอรอง ให ผูปฏิบัติ งาน  การ เปน คูความ รวมมือ กับ สมาชิก ของ กลุม 

ผูปฏิบัติ งาน อาจ นำมาซึ่ง โอกาส ใน การ พัฒนา    การ ฝกอบรม ขาม สายงาน    หรือ การ ปรับ ระบบ งาน ใหม    เชน  

การ สราง ทีมงาน ที่ มี ประสิทธิภาพ สูง  นอกจากนี้  คูความ รวมมือภาย ใน สถาบัน ยัง อาจ เกี่ยวของ กับ การ สราง 

เครือขาย ความ สัมพันธ ระหวาง หนวยงาน  หรือ ระหวาง คณาจารย  บุคลากร และ อา สมัคร  เพื่อ เสริมสราง ความ 

ยืดหยุน  การ ตอบสนอง ตลอดจน การ แบงปน ความรู ระหวาง กัน

  คูความ รวมมอื ภายนอก อาจ เปน สถาบนั การ ศกึษา อืน่  ผู สงมอบ  บรษิทั หางราน  สมาพนัธ ธรุกจิ  ชมุชน  

และ องคการ บริการ สังคม ตางๆ   ตลอดจน ผูมีสวน ได สวน เสีย    และ ผู ที่ อาจ ใหการ สนับสนุน อื่นๆ   พันธมิตร หรือ 

คูความ รวมมือ เชิง กลยุทธ กับ ภายนอก องคการ นับวัน จะ เปน คูความ รวมมือ ภายนอก อีก แบบ หนึ่ง ที่ มี ความ 

สำคัญมาก ยิ่งขึ้น  ซึ่ง อาจ เปน ชองทาง สู ตลาด ใหม  หรือ เปน พื้นฐาน สำหรับ การ พัฒนา หลักสูตร หรือ บริการ ใหม    

นอกจากนี้  การ มี คูความ รวมมือ ภายนอก จะ ชวย เสริม ความ แข็ง แกรง และ ขีด ความ สามารถ ของ สถาบัน ทั้งสอง 

ใน ประเด็น ที่ เปนความ สน ใจ รวม กัน    ความ รวมมือ เชนนี้ อาจ นำมาซึ่ง ความ ไดเปรียบ เชิง กลยุทธ ของ สถาบัน 

อีกดวย      

  ความ สำเร็จ ของ การ สราง ความ รวมมือ ทั้งภาย ใน และ ภายนอก สถาบัน จะ ชวย พัฒนา วัตถุ ประสงค 

ใน ระยะยาว  ซึ่ง เปน บอเกิด แหง การ ลงทุน และ การ ยอมรับ นับถือ ซึ่ง กัน และ กัน  ดัง นั้น  คูความ รวมมือ ควร ระบุ 

เงื่อนไข แหง ความ สำเร็จ  กลไก ใน การ สื่อสาร อยาง สม่ำเสมอ  แนวทาง ประเมิน ความ กาวหนา    ตลอดจน วิธีการ 

ใน การ ปรับ เปลี่ยน ตาม สถานการณ ที่ เปลี่ยน แปลง ไป    ใน บางกรณี หลักสูตร และ โครงการ ฝกอบรม ที่ จัด รวม กัน 

อาจ เปน ชองทาง หนึ่ง ที่ ชวย ลดคา ใชจาย ใน การ พัฒนา ผูปฏิบัติ งาน
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Agility

 Success in today’s ever-changing, globally competitive environment demands agility—a 

capacity for faster and more flexible responses to the needs of your students and stakeholders. 

Many organizations are learning that an explicit focus on and measurement of response times 

help drive the simplification of the organizational structure and work processes, and major 

improvements in response times often require new work systems. 

 Education organizations are increasingly being asked to respond rapidly to new or 

emerging social issues. A cross-trained and empowered workforce is a vital asset in such a 

demanding environment. 

 All aspects of time performance are becoming increasingly important and should be 

among your key process measures. Other important benefits can be derived from this focus on 

time; time improvements often drive simultaneous improvements in work systems, organization, 

quality, cost, student and stakeholder focus, and productivity.

Focus on the Future

 Creating a sustainable organization requires understanding the short- and longer-term 

factors that affect your organization and the education market. The pursuit of education excellence, 

sustainable growth, and sustained performance requires a strong future orientation and a 

willingness to make long-term commitments to students and key stakeholders— your community, 

parents, employers, workforce, suppliers, partners, and the public.

 Your organization’s planning should anticipate many factors, such as changes in 

educational requirements and instructional approaches, resource availability, students’ and 

stakeholders’ expectations, new partnering opportunities, workforce development and hiring 

needs, technological developments, changes in demographics and in student and market 

segments, new business models (as appropriate), changes in community and societal 

expectations and needs, and strategic moves by comparable organizations. Strategic objectives 

and resource allocations need to accommodate these influences. 

 A major longer-term investment associated with your organization’s improvement is the 

investment in creating and sustaining a mission-oriented assessment system focused on learning. 

This entails faculty education and training in assessment methods. In addition, the organization’s 

leaders should be familiar with research findings and practical applications of assessment methods 

and learning style information. A focus on the future includes developing your leaders, workforce, 

and suppliers; accomplishing effective succession planning; creating opportunities for innovation; 

and anticipating societal responsibilities and concerns.
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  ความ คลองตัว  

  ความ คลองตัว เปนตัว วัด ความ มี ประสิทธิผล ของ สถาบัน ที่ นับวัน จะ มี ความ สำคัญ ยิ่งขึ้น  ความ 

คลองตัว  หมาย ถึง  ความ ฉับไว และ ความ ยืดหยุน ใน การ ตอบสนอง ความ ตองการ ของ ผูเรียน และ ผูมีสวน ได 

สวน เสีย  สถาบัน หลาย แหง เริ่ม ตระหนัก วา    การ ใส ใจ และ การ วัด เวลา ที่ ใช ใน การ ตอบสนอง  ชวย ปรับ โครงสราง

การ บริหาร และ กระบวนการ ทำงาน ให งาย ขึ้น      รวม ทั้ง การ ปรับปรุง เวลา ใน การ ตอบสนอง มัก ตอง อาศัย ระบบ

งาน ใหม  

  ใน ปจจุบัน สังคม เรียกรอง ให สถาบัน การ ศึกษา มี การ ตอบสนอง อยาง รวดเร็ว ตอ ประเด็น ใหมๆ   ที่ อยู

ใน ความ สน ใจ ของ สังคม    ดัง นั้น ใน บรรยากาศ ที่ มี การ เปลี่ยน แปลง และ มี การ แขงขัน ที่รุน แรง  ผูปฏิบัติ งาน 

ที่ ไดรับ การ อบรม ขาม หนวยงาน และ ไดรับ การ เอื้อ อำนาจ ใน การ ตัดสิน ใจ จึง มี คา อยางยิ่ง ตอ สถาบัน

  เวลา ที่ ใช ใน การ ดำเนินการ ใน ทุก มิติ มี ความ สำคัญ มากขึ้น  และ ควร เปนตัว วัด หลัก ประการ หนึ่ง

ของ กระบวนการ  การ ให ความ สำคัญ เรื่อง เวลา ยัง กอ ให เกิด ประโยชน สำคัญ อื่นๆ   เชน  การ ปรับปรุง เวลา ที่ ใช

ใน การ ดำเนินการ  จะ สงผลตอ การ ปรับปรุง  สถาบัน ระบบ งาน คุณภาพ ตนทุน การ มุงเนน ผูเรียน และ

ผูมีสวน ได สวน เสีย    และ ผลิต ภาพ ไป พรอมๆ   กัน  

  การ มุงเนน อนาคต

  การ สรางอนาคต ที่ ยั่งยืน ตอง อาศัย ความ เขา ใจ ใน ปจจัย ตางๆ   ที่ มี ผลกระทบ ตอ สถาบัน และ ตลาด 

การ ศึกษา ทั้ง ระยะสั้น และ ระยะยาว  การ แสวง หาความ เปนเลิศ ทางการ ศึกษา    การ เติบโต อยาง ยั่งยืน และ ผล 

การ ดำเนินการ ที่ ดี อยาง ตอเนื่อง    ตอง มี แนวทาง ที่ มุงเนน อนาคต อยาง ชัดเจน  ทั้ง ยัง ตอง มี ความ ตั้ง ใจ ที่ จะ สราง

พันธะ ระยะยาว กับ ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย ที่ สำคัญๆ     ได แก  ชุมชน  ผูปกครอง  ผู จางงาน  ผูปฏิบัติ งาน 

ผู สงมอบ  คูความ รวมมือ  และ สังคม

  การ วาง แผน ของ สถาบัน ตอง คาดการณ ปจจัย หลาย ประการ  เชน  การ เปลี่ยน แปลง ความ ตองการ

ทางการ ศึกษา  และ รูป แบบ การ สอน  ความ พรอม ของ ทรัพยากร  ความ คาดหวัง ของ ผูเรียน  ผูมีสวน ได 

สวน เสีย  โอกาส ใหมๆ   ใน การ สราง คูความ รวมมือ  ความ ตองการ ใน การ จาง และ การ พัฒนา ผูปฏิบัติ งาน 

การ พัฒนา ทาง ดาน เทคโนโลยี    การ เปลี่ยน แปลง ของ ประชากร    กลุม ของ ผูเรียน และ ตลาด    โมเดล ทาง ธุรกิจ

ใหมๆ   ( * )     ความ คาดหวัง และ ความ ตองการ ของ ชุมชน และ สังคม  ตลอดจน กลยุทธ ใหมๆ   ของ สถาบัน ทาง

การ ศึกษา ใน ระดับ เดียว กัน    ดัง นั้น ใน การ จัดทำ วัตถุ ประสงค เชิง กลยุทธ และ จัดสรร ทรัพยากร  จึง ตอง

คำนึง ถึง อิทธิพล ของ ปจจัย ตางๆ   เหลานี้  

  การ ลงทุน ระยะยาว ที่ สำคัญ เพื่อ ปรับปรุง องคการ  จึง เปนการ ลงทุน เพื่อ สราง และ ดำรง ระบบ

ประเมิน สถาบัน ตาม พันธกิจ หลัก ที่ มุงเนน การ เรียนรู    ซึ่ง หมาย ถึง ตอง ให ความรู และ อบรม คณาจารย ใน เรื่อง 

วิธีการ ประเมิน สถาบัน ดังกลาว    นอกจากนี้  ผูนำ องคการ ควร มี ความ สามารถ ใน การ แปล ผล การ ประเมิน 

และ การ ใช ประโยชน จาก สารสนเทศ ดาน วิธีการ ประเมินผล    และ รูป แบบ การ เรียนรู    การ มุงเนน อนาคต ตอง

 มี การ พัฒนา ผูนำ องคการ และ บุคลากร ของ สถาบัน  การ สราง ผูนำ รุน ใหม ที่ มี ประสิทธิผล    การ สราง โอกาส เพื่อ 

นวัตกรรม    และ การ คำนึง ถึง ความ รับผิดชอบ ตอ สังคม และ ความ กังวล ของ สวนรวม
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Managing for Innovation

 Innovation means making meaningful change to improve an organization’s programs, 
services, processes, operations, and business model, if appropriate, to create new value for the 
organization’s stakeholders. Innovation should lead your organization to new dimensions of 
performance. Innovation is no longer strictly the purview of research; innovation is important for 
all aspects of your operations and all work systems and work processes. Organizations should 
be led and managed so that innovation becomes part of the learning culture. Innovation should 
be integrated into daily work and should be supported by your performance improvement system. 
Systematic processes for innovation should reach across your entire organization. 
 Innovation builds on the accumulated knowledge of your organization and its people. 
Therefore, the ability to rapidly disseminate and capitalize on this knowledge is critical to driving 
organizational innovation.

Management by Fact

 Organizations depend on the measurement and analysis of performance. Such 
measurements should derive from the organization’s needs and strategy, and they should 
provide critical data and information about key processes and results. Many types of data and 
information are needed for performance management. Performance measurement should focus 
on student learning, which requires a comprehensive and integrated fact-based system—one 
that includes input data, environmental data, performance data, comparative/competitive data, 
workforce data, cost data, process performance, and operational performance measurement. 
Measurement areas might include students’ backgrounds, learning styles, aspirations, academic 
strengths and weaknesses, educational progress, classroom and program learning, satisfaction with 
instruction and services, extracurricular activities, dropout/matriculation rates, and postgraduation 
success. Examples of appropriate data segmentation include, but are not limited to, segmentation 
by student learning results, student demographics, and workforce groups.
 Analysis refers to extracting larger meaning from data and information to support 
evaluation, decision making, improvement, and innovation. Analysis entails using data to determine 
trends, projections, and cause and effect that might not otherwise be evident. Analysis supports a 
variety of purposes, such as planning, reviewing your overall performance, improving operations, 
accomplishing change management, and comparing your performance with that of organizations 
providing similar programs and services or with “best practices” benchmarks. 
 A major consideration in performance improvement and change management involves 
the selection and use of performance measures or indicators. The measures or indicators you 
select should best represent the factors that lead to improved student, operational, financial, and 
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  การ จัดการ เพื่อ นวัตกรรม

  นวัตกรรม    หมาย ถึง  การ เปลี่ยน แปลง ที่ สำคัญ เพื่อ ปรับปรุง หลักสูตร  การ ใหบริการ  กระบวนการ

และ การ ปฏิบัติ งาน ของ องคการ  รวม ถึง โมเดล ทาง ธุรกิจ  ( * )  เพื่อ สราง คุณคา ใหม ให แก ผูมีสวน ได สวน เสีย

 ซึ่ง นำไปสู มิติ ใหม ของ การ ดำเนินการ นวัตกรรม ไมจำกัด อยู ใน ขอบเขต ของ การ วิจัย เทา นั้น    แต ยังมี ความ

สำคัญตอ ระบบ งาน  กระบวนการ  และ การ ปฏิบัติ การ ของ สถาบัน ใน ทุกๆ   ดาน ผูนำ จึง ควร ชี้นำ และ บริหาร

สถาบัน เพื่อ ให นวัตกรรม กลาย เปน สวนหนึ่ง ของ วัฒนธรรม การ เรียนรู ของ องคการ  รวม ทั้ง บูรณาการ

 เขา ไว ใน การ ปฏิบัติ งาน ประจำวัน    โดย มี ระบบ การ ปรับปรุง ผล การ ดำเนินการ ชวย เกื้อหนุน  กระบวนการ

สราง นวัตกรรม อยาง เปนระบบ ตอง มี การ ปฏิบัติ อยาง ทั่ว ถึง ทั้ง สถาบัน

  นวัตกรรม เกิด จาก การ สั่งสม ความรู ของ สถาบัน และ ผูปฏิบัติ งาน  ดัง นั้น  ความ สามารถ ใน การ

 เผย แพร และ ใช ประโยชน จาก ความรู เหลานี้ อยาง รวดเร็ว จึง มี ความ สำคัญตอ การ ผลักดัน การ สราง นวัตกรรม

ของ สถาบัน

  การ จัดการ โดย ใช ขอมูล จริง

  การ วัด และ การ วิเคราะห ผล การ ดำเนินการ เปน สวนสำคัญ ของ สถาบัน  การ วัดผล ควร พัฒนาจาก

ความ ตองการ และ กลยทุธ ของ สถาบนั  และ ควร สือ่ ถงึ ขอมลู และ สารสนเทศ ที ่สำคญั อยางยิง่ เกีย่วกบั กระบวนการ

หลกั และ ผลลพัธ  การ บรหิาร จดัการ ของ สถาบนั ตอง อาศยั ขอมลู และ สารสนเทศ หลากหลาย รปู แบบ ประกอบ กนั 

ระบบ การ วดัผล การ ดำเนนิการ โดย มุงเนน การ เรยีนรู ของ ผูเรยีน  ตอง อาศยั ขอมลู จรงิ ที ่ครอบคลมุ และ บรูณาการ 

ใน ทุก ดาน  เชน  ปจจัย นำเขา  สภาพ แวดลอม  ผล การ ดำเนินการ  ขอมูล เชิง เปรียบเทียบ/ แขงขัน  ผูปฏิบัติ งาน  

คา ใชจาย  ผลลัพธ ของ กระบวนการ  และ การ วัดผล การ ดำเนินการ ของ สถาบัน  เปนตน  ทั้งนี้  อาจ รวม ถึง ภูมิหลัง 

ของ ผูเรียน  รูป แบบ การ เรียนรู  แรง บันดาล ใจ  จุดออน และ จุด แข็ง ในดาน วิชาการ    ความ กาวหนา ทางการ 

ศึกษา    การ เรียนรู ใน ชั้นเรียน และ การ เรียนรู ตาม หลักสูตร  ความ พึง พอ ใจ ตอ การ สอน และ บริการ ตางๆ   กิจกรรม

 นอก หลักสูตร  อัตรา การ ลาออก กลางคัน  การ เรียนจบ  และ ความ สำเร็จ หลัง จบ การ ศึกษา    ตัวอยาง การ จำ แนก 

กลุม ขอมูล ที่ เหมาะสม  ได แก  การ จำ แนก กลุม ตาม ผลการเรียน รู ของ ผูเรียน  ขอมูล ประชากร ของ ผูเรียน  ( เพศ 

อายุ  ที่มา)   และ กลุม ผูปฏิบัติ งาน  เปนตน  

  การ วิเคราะห  หมาย ถึง  การ กลั่นกรอง ใจความ สำคัญ จาก ขอมูล และ สารสนเทศ เพื่อ ใช สนับสนุน

การ วัดผล    การ ตัดสิน ใจ    การ ปรับปรุง และ นวัตกรรม      การ วิเคราะห ตอง ใช ขอมูล เพื่อ กำหนด แนวโนม  

 การ คาดการณ  ตลอดจน ความ เปน เหตุ เปนผล ซึ่ง โดย ปกติ แลว อาจ ไมเห็น เดนชัด  การ วิเคราะห อาจ ใช 

สนับสนุน จุด มุงหมาย ตางๆ   เชน  การ วาง แผน  การ ทบทวน ผล การ ดำเนินการ โดย รวม  การ ปรับปรุง การ ปฏิบัติ 

งาน  และ การ บรรลุ เปาหมาย ของ การ บริหาร ความ เปลี่ยน แปลง    และ การ เปรียบเทียบ ผล การ ดำเนินการ กับ 

สถาบัน อื่น ซึ่ง มี หลักสูตร หรือ การ บริการ ใน ระดับ เดียว กัน  หรือ เทียบเคียง กับ วิธีปฏิบัติ ที่ เปนเลิศ

  สิ่ง สำคัญ ที่ ตอง พิจารณา ใน การ ปรับปรุง ผล การ ดำเนินการ  และ การ บริหาร ความ เปลี่ยน แปลง  

ได แก  การ เลือก และ ใช ตัว วัด หรือ ตัวบงชี้ ผล การ ดำเนินการ  ทั้งนี้  ตัว วัด หรือ ตัวบงชี้ ที่ เลือก มา ตอง เปนตัว ที่ ดี 

ที่สุด ที่ สะทอน ถึง ปจจัย ที่ นำไปสู การ ปรับปรุง ผล การ ดำเนินการ ดาน ผูเรียน  การ ปฏิบัติ การ  การเงิน  และ ดาน
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societal performance. A comprehensive set of measures or indicators tied to student, stakeholder, 
and organizational performance requirements provides a clear basis for aligning all processes with 
your organization’s goals. Measures and indicators may need to support decision making in a 
rapidly changing environment. Through the analysis of data from your tracking processes, your 
measures or indicators themselves may be evaluated and changed to better support your goals.

Societal Responsibility

 An organization’s leaders should stress responsibilities to the public, ethical behavior, 
and the need to consider societal well-being and benefit. Leaders should be role models for 
your organization in focusing on ethics and the protection of public health, safety, and the 
environment. The protection of health, safety, and the environment includes any impact of your 
organization’s operations. Also, organizations should emphasize resource conservation and 
waste reduction at the source. Planning should anticipate adverse impacts that might arise in 
facilities management, laboratory operations, and transportation. Effective planning should prevent 
problems, provide for a forthright response if problems occur, and make available the information 
and support needed to maintain public awareness, safety, and confidence. 
 Organizations should not only meet all local, state, and federal laws and regulatory 
requirements, but they should treat these and related requirements as opportunities for 
improvement “beyond mere compliance.” Organizations should stress ethical behavior in all 
stakeholder transactions and interactions. Highly ethical conduct should be a requirement of 
and should be monitored by the organization’s governance body. 
 “Societal well-being and benefit” refers to leadership and support—within the limits of 
an organization’s resources— of publicly important purposes. Such purposes might include 
improving education in your community, pursuing environmental excellence, practicing resource 
conservation, performing community service, and sharing quality-related information. Leadership 
as a role-model organization also entails influencing other organizations, private and public, to partner 
for these purposes. 
 Managing societal responsibilities requires the organization to use appropriate measures 
and leaders to assume responsibility for those measures.

Focus on Results and CreatingValue

 An organization’s performance measurements need to focus on key results. Results 
should be used to create and balance value for your students and for your key stakeholders—the 
community, parents, employers, your workforce, suppliers, partners, and the public. By creating 
value for your students and your key stakeholders, your organization contributes to society 
and to improving overall education performance, and it builds loyalty. To meet the sometimes 
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สังคม    กลุม ตัว วัด หรือ ตัวบงชี้ ที่ ครอบคลุม และ เชื่อมโยง กับ ความ ตองการ ของ ผูเรียน  ผูมีสวน ได สวน เสีย 

และ ผล การ ดำเนินการ ของ สถาบัน จะ ชวย ทำ ให กระบวนการ ทั้งหมด สอดคลอง ไป ใน แนว ทางเดียว กัน กับ

เปาประสงค ของ สถาบัน  ตัว วัด และ ตัวบงชี้ เหลานี้ อาจ จำเปน ใน การ สนับสนุน การ ตัดสิน ใจ ใน สภาพ แวดลอม

ที่ มี การ เปลี่ยน แปลง อยาง รวดเร็ว  จาก การ วิเคราะห ขอมูล ที่ ได ผาน กระบวนการ ติดตาม อาจ สงผล ให เกิด 

การ ประเมิน และ ปรับ เปลี่ยนตัว วัด หรือ ตัวบงชี้ เหลา นั้น  เพื่อ ให สอด รับ กับ เปาประสงค ของ สถาบัน ไดดี ยิ่งขึ้น

  ความ รับผิดชอบ ตอ สังคม

  ผูนำ ของ สถาบัน ควร ให ความ สำคัญกับ ความ รับผิดชอบ ตอ สังคม    พฤติกรรม ที่ แสดง ถึง คุณธรรม/ 

จริยธรรม    รวม ทั้ง ตอง คำนึง ถึง ความ ผาสุก และ ประโยชน ของ สังคม    ผูนำ ควร เปน แบบอยาง ที่ ดี ใน การ ให ความ 

สำคญั ใน เรื่อง คุณธรรม/ จริยธรรม    การ คุมครอง ปอง กัน สุข ภาวะ    ความ ปลอดภัย    และ สิ่ง แวดลอม  ของ สวนรวม    

รวม ถึง ผลกระทบ ที่ มี ตอ การ ปฏิบัติ การ ของ สถาบัน    นอกจาก นั้น สถาบัน ควร เนน การ อนุรักษ ทรัพยากร และ 

การ ลด ของเสีย ที่ แหลงเกิด  ใน การ วาง แผน ควร คำนึง ถึง ผลกระทบ ดาน ลบ  ที่ อาจ เกิดขึ้น จาก การ จัดการ อาคาร 

สถาน ที่  การ ปฏิบัติงา นภาย ใน หองทดลอง  และ การ เดินทาง  ใน การ วาง แผน ที่ มี ประสิทธิผล ควร ปอง กัน มิ ให เกิด 

ปญหา ตางๆ     มี การ เตรียมการ เพื่อ ตอบสนอง อยาง ฉับพลัน ใน กรณี ที่เกิด ปญหา ขึ้น  และ จัด ให มี สารสนเทศ  และ 

การ สนับสนุน ที่ จำเปน ให พรอม  เพื่อ สราง ความ ตื่นตัว    ความ ปลอดภัย  และ ความ มั่น ใจ แก สังคม

  สถาบัน ไม เพียง ตอง ปฏิบัติ ตามกฎหมาย และ ขอกำหนด ของ ทองถิ่น  จังหวัด  หรือ ประเทศ เทา นั้น  

แต ควร ถอืเอา ขอบงัคบั เหลานี ้เปน โอกาส เพือ่ การ ปรบัปรงุ  “ ให เหนอืกวา สิง่ ที ่จำเปน ตอง ปฏบิตั ิตาม กฎ ระเบยีบ”     

สถาบัน ควร ยึดถือ การ ประพฤติ ปฏิบัติ อยาง มี จริยธรรม ใน การ ดำเนินการ และ การ มี ปฏิสัมพันธ กับ ผูมีสวน ได 

สวน เสีย ใน ทุกกรณี  ควร มี การ กำหนด ขอ พึงปฏิบัติ ดาน จริยธรรม ระดับสูง และ ตอง มี การ ติดตาม โดย กรรมการ 

ธรรมาภิบาล ของ สถาบัน

  ความ ผาสุก และ ประโยชน ของ สังคม    หมาย ถึง  การ แสดง ภาวะผูนำ และ การ สนับสนุน ความ 

ตองการ ที่ สำคัญ ของ สังคม  เทา ที่ ทำได ตาม ขอจำกัด ของ สถาบัน    ความ ตองการ ดังกลาว อาจ รวม ถึง 

ความ ตองการ ทางการ ศึกษา ใน ชุมชน  การ ปรับปรุง สภาพ แวดลอม ที่ ดีเลิศ  การ อนุรักษ ทรัพยากร  การ บริการ 

ชุมชน  และ การ แลกเปลี่ยน ขอมูล สารสนเทศ ดาน คุณภาพ    การ แสดง ภาวะผูนำ ใน ฐานะ องคการ ตน แบบ 

สามารถ สงผลตอ สถาบัน อื่น ทั้ง ภาครัฐ และ เอกชน    ใน การ สราง ความ รวมมือ เพื่อ ให บรรลุ วัตถุ ประสงค 

ดังกลาว ดวย

  การ จัดการ ดาน การ รับผิดชอบ ตอ สังคม จำเปน ตอง อาศัย มาตรการ ที่ เหมาะสม  ตลอดจน ความ 

รับผิดชอบ ของ ผูนำ องคการ ตอ มาตรการ ตางๆ   ดังกลาว

  การ มุงเนน ที่ ผลลัพธ  และ การ สราง คุณคา

  การ วัดผล การ ดำเนินการ ของ สถาบัน  ควร มุงเนน ที่ ผลลัพธ ที่ สำคัญ    ซึ่ง นำไป ใช สราง คุณคา และ

 รักษา สมดุล ของ คุณคา ให แก ผูเรียน    และ ผูมีสวน ได สวน เสีย ที่ สำคัญ  ได แก  ชุมชน  ผูปกครอง  ผู จางงาน 

ผูปฏิบัติ งาน    ผู สงมอบ  คูความ รวมมือ  และ สังคม    เมื่อ สถาบัน สราง คุณคา เพื่อ ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน

เสีย  เทากับ ได ชวยเหลือ สังคม  และ ปรับปรุง ผล การ ดำเนินการ ดาน การ ศึกษา โดย รวม  นอกจาก นั้น ยัง เปนการ
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conflicting and changing aims that balancing value implies, organizational strategy explicitly 
should include key stakeholder requirements. This will help ensure that plans and actions meet 
differing stakeholder needs and avoid adverse impacts on any stakeholders. The use of a balanced 
composite of leading and lagging performance measures offers an effective means to communicate 
short- and longer-term priorities, monitor actual performance, and provide a clear basis for improving 
results.

Systems Perspective

 The Baldrige Education Criteria provide a systems perspective for managing your 

organization and its key processes to achieve results—and to strive for performance excellence. The 

seven Baldrige Criteria Categories, the Core Values, and the Scoring Guidelines form the building 

blocks and the integrating mechanism for the system. However, successful management of overall 

performance requires organization-specific synthesis, alignment, and integration. 

 Synthesis means looking at your organization as a whole and builds on key educational 

attributes, including your core competencies, strategic objectives, action plans, and work systems. 

 Alignment means using the key linkages among requirements given in the Baldrige 

Criteria Categories to ensure consistency of plans, processes, measures, and actions. 

 Integration builds on alignment, so that the individual components of your performance 

management system operate in a fully interconnected manner and deliver anticipated results. 

 These concepts are depicted in the Baldrige Criteria framework on page 6. A systems 

perspective includes your senior leaders’ focus on strategic directions and on your students and 

stakeholders. It means that your senior leaders monitor, respond to, and manage performance 

based on your results. A systems perspective also includes using your measures, indicators, core 

competencies, and organizational knowledge to build your key strategies. It means linking these 

strategies with your work systems and key processes and aligning your resources to improve your 

overall performance and your focus on students and stakeholders. 

 Thus, a systems perspective means managing your whole organization, as well as its 

components, to achieve success.



เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ 2552 - 2553 199

 สราง ความ ภักดี ตอ สถาบัน    เปาหมาย ของ การ สราง สมดุล ทาง คุณคา บางครั้ง อาจ เปลี่ยน แปลง  และ อาจ

ขัด แยง กัน ได  ฉะ นั้น กลยุทธ ของ สถาบัน จึง ควร พิจารณา ถึง ความ ตองการ ของ ผูมีสวน ได สวน เสีย ที่ สำคัญ ไว 

ให ชัดเจน  เพื่อ ชวย ให มั่น ใจ ได วา  แผน และ การ ปฏิบัติ ตางๆ   สนอง ความ ตองการ ของ ทุกฝาย  และ เพื่อ เลี่ยง

 การ เกิด ผลกระทบ ดาน ลบ ตอ ผูมีสวน ได สวน เสีย กลุม ใด กลุม หนึ่ง    การ ใช ตัว วัดผล การ ดำเนินการ ทั้ง แบบ นำ 

และ แบบ ตามอยาง สมดุล  เปน วิธี ที่ มี ประสิทธิผล วิธี หนึ่ง ใน การ    สื่อสาร ถึง ลำดับ ความ สำคัญ ของ เรื่อง ตางๆ   

ใน ระยะสั้น และ ระยะยาว      ติดตาม ผล การ ดำเนินการ จริง    และ เปน พื้นฐาน เพื่อ การ ปรับปรุง ผลลัพธ

  มุมมอง เชิง ระบบ      

  เกณฑ นี้ เสนอ มุมมอง เชิง ระบบ เพื่อ การ จัดการ สถาบัน และ กระบวนการ ที่ สำคัญ ตางๆ     เพื่อ ให 

บรรลุ ผลลัพธ และ มุงสู ผล การ ดำเนินการ ที่ เปนเลิศ  หมวด ตางๆ     ทั้ง  7   หมวด ของ เกณฑ นี้    คานิยม หลัก  และ 

เกณฑ การ ใหคะ แนน    ประกอบ กัน เปน รากฐาน และ กลไก ที่ บูรณาการ กัน ทั้ง ระบบ    อยางไร ก็ตาม  การ จัดการ 

และ ผล การ ดำเนินการ โดย รวม จะ ประสบ ความ สำเร็จ ได ตอง อาศัย การ สังเคราะห  การ มุงไป ใน แนว ทางเดียว กัน  

และ การ บูรณาการ ซึ่ง มี ลักษณะ เฉพาะ ใน แตละ สถาบัน

  การ สังเคราะห  หมาย ถึง  การ มอง ภาพรวม ของ สถาบัน  โดย ใช คุณลักษณะ ที่ สำคัญ ทางการ ศึกษา    

รวม ถึง สมรรถนะ หลัก    วัตถุ ประสงค เชิง กลยุทธ    แผน ปฏิบัติ การ  และ ระบบ งาน

  การ มุงไป ใน แนว ทางเดียว กัน  หมาย ถึง    การ อาศัย ความ เชื่อมโยง ระหวาง ขอกำหนด ตางๆ                                 

ดัง ระบุ ไว ใน เกณฑ นี้  เพื่อ ให แผนงาน  กระบวนการ  ตัว วัด  ตลอดจน กิจกรรม ตางๆ   ดำเนิน ไป อยาง คง เสน

 คงวา

  การ บูรณาการ    หมาย ถึง    การ ที่ องคประกอบ ทุก ภาค สวน ใน ระบบ การ บริหาร จัดการ ของ สถาบัน

มี การ เชื่อมโยง ปฏิสัมพันธ กัน อยาง สมบูรณ และ ให ผลลัพธ ตาม ที่ ตั้งไว    ซึ่ง เปนการ ตอ ยอดจาก การ มุงไป

 ใน แนว ทางเดียว กัน

  แนวคิด ดังกลาว ขางตน ปรากฏ ใน เกณฑ นี้    ดัง แสดง ใน หนา  7   มุมมอง เชิง ระบบ รวม ถึง การ ที่ ผูนำ 

ระดับสูง ของ สถาบัน  ให ความ สำคัญตอ ทิศทาง เชิง กลยุทธ    ตอ ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย ทุกฝาย  

 ซึ่ง หมาย ถึงวา  ผูนำ ระดับสูง ตอง ติดตาม  ตอบสนอง  และ บริหารงาน  โดย อาศัย ผลลัพธ ทั้งหลาย เปน พื้นฐาน  

นอกจากนี้  มุมมอง เชิง ระบบ ยัง หมายรวม ถึง การ ใช ตัว วัด และ ตัวบงชี้    สมรรถนะ หลัก    และ ความรู ของ สถาบัน 

เพื่อ กำหนด กลยุทธ ที่ สำคัญ    นอกจากนี้ ยัง หมาย ถึง การ เชื่อมโยง กลยุทธ เหลา นั้น กับ ระบบ งาน    กระบวนการ 

หลัก  และ การ จัดสรร ทรัพยากร ให สอดคลอง    เพื่อ ปรับปรุง ผล การ ดำเนินการ โดย รวม และ ทำ ให ผูเรียน และ 

ผูมีสวน ได สวน เสีย มี ความ พึง พอ ใจ

  ดวย เหตุนี้  มุมมอง เชิง ระบบ  จึง หมาย ถึง  การ จัดการ สถาบัน และ องคประกอบ ทั้งหมด เพื่อ บรรลุ 

ความ สำเร็จ
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 KEY CHARACTERISTICS OF THE EDUCATION CRITERIA

1. The Criteria focus on results.

 The Criteria focus on the key areas of organizational performance given below.

Organizational performance areas:

 (1) student learning outcomes

 (2)  customer-focused outcomes

 (3)  budgetary, financial, and market outcomes

 (4)  workforce-focused outcomes

 (5)  process effectiveness outcomes, including key operational performance results

 (6)  leadership outcomes, including governance and societal responsibility results

 The use of this composite of measures is intended to ensure that strategies are 

balanced—that they do not inappropriately trade off among important stakeholders, objectives, or 

short- and longer-term goals.

2. The Criteria are nonprescriptive and adaptable.

 The Criteria are made up of results-oriented requirements. However, the Criteria do not 

prescribe 

 -  how your organization should be structured;

 -  that your organization should or should not have departments for planning, ethics, 

  quality, or other functions; or 

 -  that different units in your organization should be managed in the same way.

 These factors differ among organizations, and they are likely to change as needs and 

strategies evolve. 

 The Criteria are nonprescriptive for the following reasons: 

 (1) The focus is on results, not on procedures, tools, or organizational structure. Organi-

zations are encouraged to develop and demonstrate creative, adaptive, and flexible 

approaches for meeting requirements. Nonprescriptive requirements are intended to 

foster incremental and major (“breakthrough”) improvements, as well as meaningful 

change through innovation.
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 คุณลักษณะสำคัญของเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ

 1.   เกณฑ มุงเนน ผลลัพธ

  เกณฑ นี้ มุงเนน ผล การ ดำเนินการ ระดับ องคการ ที่ สำคัญ ตามที่ ระบุ ไว ดังนี้

  ผล การ ดำเนินการ ของ สถาบัน :

  (1)  ผลลัพธ ดาน การ เรียนรู ของ ผูเรียน

  (2)  ผลลัพธ ดาน การ มุงเนน ลูกคา

  (3)  ผลลัพธ ดาน งบประมาณ การเงิน และ การ ตลาด

  (4)  ผลลัพธ ดาน การ มุงเนน ผูปฏิบัติ งาน

  (5)  ผลลัพธ ดาน ประสิทธิผล ของ กระบวนการ ทำงาน รวมถึง การ วัดผล การ ดำเนินการ ที่ สำคัญ

  (6)  ผลลัพธ ดาน การนำ องคการ รวมถึง ธรรมาภิบาล และ ความ รับผิดชอบ ตอ สังคม

 การ ใช ตัว วัด ใน มุมมอง ตางๆ เพื่อให มั่นใจ วา กลยุทธ ของ สถาบัน มี ความ สมดุล ไม เอนเอียง ไป ดาน ใด

ดาน หนึ่ง เกินไป ระหวาง กลุม ผูมีสวน ได สวน เสีย ที่ สำคัญ ระหวาง วัตถุ ประสงค หรือ เปาประสงค ทั้ง ระยะสั้น 

และ ระยะยาว     

 2. เกณฑ ไม กำหนด วิธีการ ที่ เฉพาะ เจาะจง และ สามารถ ปรับ ใชได

  เกณฑ นี้ ประกอบดวย ขอกำหนด ที่ มุงเนน ผลลัพธ อยางไร ก็ ตามเกณฑ ไมได กำหนด วา

  n  สถาบัน ควร มี โครงสราง อยางไร

  n  สถาบัน ควร หรือไม ควร มี หนวยงาน ที่ รับผิดชอบ ดาน คุณภาพ ดาน วางแผน ดาน จริยธรรม 

   หรือ หนา ที่อื่นๆ

  n  สถาบัน ตอง มี การ บริหาร หนวยงาน ตางๆ ใน รูปแบบ เดียวกัน

 ปจจัย ตางๆ เหลานี้ อาจ แตกตางกัน ระหวาง สถาบัน/องคการ และ สามารถ ปรับ เปลี่ยน ได ตาม ความ 

ตองการ และ กลยุทธ ที่ ผัน แปรไป

 เกณฑ นี้ ไมได กำหนด วิธีการ ที่ เฉพาะ เจาะจง เนื่องจาก เหตุผล ดังนี้

 (1) จุด มุงเนน อยูที่ ผลลัพธ มิใช วิธีปฏิบัติ เครื่องมือ หรือ โครงสราง องคการ สถาบัน ควร มี การ

พัฒนา และ แสดงใหเห็น วา มี แนวทาง ที่ สรางสรรค สามารถ ปรับ ใชได และ ยืดหยุน เพื่อให บรรลุ  

ตาม ขอกำหนด การ ที่ ไมได กำหนด วิธีการ ที่ เฉพาะ เจาะจง นี้ มี จุด มุงหมาย เพื่อ เสริมสราง ให 

มี การ ปรับปรุง ทั้ง อยาง คอย เปน คอย ไป และ อยาง กาว กระโดด รวมถึง การ เปลี่ยนแปลง ที่ เห็น 

ผล จาก นวัตกรรม
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(2)  The selection of tools, techniques, systems, and organizational structure usually 

depends on factors such as the organization type and size, organizational relationships, your 

organization’s stage of development, and the capabilities and responsibilities of your 

workforce.

 (3)  A focus on common requirements, rather than on common procedures, fosters 

understanding, communication, sharing, alignment, and integration, while supporting 

innovation and diversity in approaches.

3.  The Criteria integrate key education themes.

 The Education Criteria consider several important education concepts and the specific 

needs of education organizations. These include the following: 

 -  The Education Criteria place a primary focus on teaching and learning because 

  these are the principal goals of education organizations.

 -  While the Education Criteria stress a focus on student learning for all education 

  organizations, individual organizational missions, roles, and programs will vary for 

  different types of organizations (e.g., primary and secondary schools, trade schools, 

  engineering schools, or teaching and research organizations).

 -  Students are the key customers of education organizations, but there may be multiple 

  stakeholders (e.g., parents, employers, other schools, and communities). 

 -  The concept of excellence includes three components: (1) a well-conceived and 

  well-executed assessment strategy; (2) year-to-year improvement in key measures 

  and indicators of performance, especially student learning; and (3) demonstrated 

  leadership in performance and performance improvement relative to comparable 

  organizations and to appropriate benchmarks.

4. The Criteria support a systems perspective to maintaining organization-wide goal 

alignment.

 The systems perspective to goal alignment is embedded in the integrated structure of 

the Core Values and Concepts; the Organizational Profile; the Criteria; the Scoring Guidelines; 

and the results-oriented, cause-effect, cross-process linkages among the Criteria Items. 

 Alignment in the Criteria is built around connecting and reinforcing measures derived 

from your organization’s processes and strategy. These measures tie directly to student and 

stakeholder value and to overall performance. The use of measures thus channels different 

activities in consistent directions with less need for detailed procedures, centralized decision 
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 (2)  การ เลือก ใช เครื่องมือ เทคนิค ระบบ และ โครงสราง องคการ ขึ้นอยู กับ ปจจัย ตางๆ เชน ประเภท

และ ขนาด ของ สถาบัน ความ สัมพันธ ระดับ องคการ ระดับ การ พัฒนา ของ สถาบัน รวมถึง

ขีด ความ สามารถ และ หนาที่ รับผิดชอบ ของ ผูปฏิบัติ งาน

 (3) การ มุงเนน ขอกำหนด รวม แทนที่จะ เนน วิธีปฏิบัติ ที่ เหมือนกัน จะ ชวย เสริมสราง ความ เขาใจ 

การ สื่อสาร การ แบงปน ขอมูล ความ สอดคลอง ไป ใน แนวทาง เดียวกัน  และ การ บูรณาการ 

ในขณะ เดียวกัน ก็ จะ สนับสนุน ให เกิด นวัตกรรม และ แนวทาง ปฏิบัติ ที่ หลากหลาย

 3. เกณฑ นี้ บูรณาการ สาระสำคัญ ทางการ ศึกษา

    เกณฑ การ ศึกษา ถูก ดัดแปลง เพื่อให ความ สำคัญกับ หลักการ ที่ สำคัญ ทางการ ศึกษา และ 

ความ ตองการ ที่ จำเพาะ ของ สถาบัน การ ศึกษา ซึ่ง รวมถึง

  n  เกณฑ มุงเนน ที่ การ เรียน การ สอน เปนหลัก เนื่องจาก เปน เปาหมาย สำคัญ ของ สถาบัน 

   การ ศึกษา

  n  ขณะ ที่ เกณฑ นี้ มุงเนน การ เรียนรู ของ ผูเรียน ใน ทุก สถาบัน การ ศึกษา แต สถาบัน บางแหง 

   อาจ มี พันธกิจ บทบาท และ หลักสูตร ซึ่ง มี ความ แตกตางกัน (เชน สถาบัน ที่ สอน ดาน การ คา 

   วิศวกรรม หรือ สถาบัน ที่ เนน การ สอน และ การ วิจัย)

  n  ผูเรียน คือ ลูกคา หลัก ของ สถาบัน การ ศึกษา แต อาจ มี ผูมีสวน ได สวน เสีย ได มาก (เชน 

   ผูปกครอง นายจาง สถาบัน การ ศึกษา อื่นๆ และ ชุมชน)

  n  หลักการ ของ ความ เปนเลิศ รวมถึง สวนประกอบ 3 ดาน คือ

   (1) กลยุทธการประเมินที่ผานการกลั่นกรอง และมีการนำไปปฏิบัติมาแลวเปนอยางดี

   (2) มีการปรับปรุงตัววัดและดัชนีชี้วัดผลลัพธการดำเนินการ โดยเฉพาะผลการเรียนรู

    ของผูเรียน อยางตอเนื่องทุกป

   (3) แสดงใหเห็นชัดเจนถึงความเปนผูนำในดานผลดำเนินการและการปรับปรุง 

    ผลดำเนินการ โดยเปรียบเทียบกับสถาบันซึ่งเทียบเคียงกันได และกับเกณฑ

    เปรียบเทียบที่เหมาะสม

 4. เกณฑนีส้นบัสนนุมมุมองเชงิระบบเพือ่ใหเปาประสงคสอดคลองไปในแนวทางเดยีวกนั 

  ทั่วทั้งองคการ

  มุม มอง เชิง ระบบ เพื่อให เปาประสงค สอดคลอง ไป ในทาง เดียวกัน จะ ตอง หยั่งลึก อยู ใน

 โครงสราง ที่ บูรณาการ กัน ระหวาง คานิยม หลัก และโครงราง องคการ  เกณฑ  แนว ทางการ ใหคะแนน

การ มุงเนน ผลลัพธ  เหตุ ปจจัย และ ผล และ การ เชื่อมโยง ขาม กระบวนการ ระหวาง หัวขอ ตางๆ ใน เกณฑ

  ความ สอดคลอง ไป ใน แนวทาง เดียวกัน ของ เกณฑ มาจาก การ กำหนด ตัว วัด ของ กระบวนการ

และ กลยุทธ ของ สถาบัน ที่ มี การ ที่ เชื่อมโยง และ เสริม แรง ซึ่ง กันและกัน  ตัว วัด เหลานี้ เชื่อมโยง โดย ตรง กับ คุณคา 

ของ ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย รวมทั้ง ผล การ ดำเนินการ โดย รวม ดังนั้น การ ใช ตัว วัด เหลานี้ จึง เปน กรอบ

ที่ ทำให กิจกรรม ตางๆ ดำเนิน ไป ใน ทิศทาง ที่ สอดคลองกัน โดย ไม จำเปน ตอง กำหนด วิธีการ อยาง ละเอียด  
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making, or overly complex process management. Measures thereby serve as both a communications 

tool and as a basis for deploying consistent overall performance requirements. Such alignment 

ensures consistency of purpose while also supporting agility, innovation, and decentralized 

decision making. 

 A systems perspective to goal alignment, particularly when strategy and goals change 

over time, requires dynamic linkages among Criteria Items. In the Criteria, action-oriented cycles 

of improvement take place via feedback between processes and results.

 The improvement cycles have four, clearly defined stages:

 (1)  planning, including design of processes, selection of measures, and deployment of 

  requirements (approach)

 (2)  executing plans (deployment)

 (3)  assessing progress and capturing new knowledge, including seeking opportunities 

  for innovation (learning)

 (4)  revising plans based on assessment findings, harmonizing processes and work unit 

  operations, and selecting better measures (integration)

5. The Criteria support goal-based diagnosis.

 The Criteria and the Scoring Guidelines make up a two-part diagnostic (assessment) 

system. The Criteria are a set of 18 performance-oriented requirements. The Scoring Guidelines 

spell out the assessment dimensions—Process and Results—and the key factors used to assess 

each dimension. An assessment thus provides a profile of strengths and opportunities for 

improvement relative to the 18 performance-oriented requirements and relative to process and 

performance maturity as determined by the Scoring Guidelines. In this way, assessment leads to 

actions that contribute to performance improvement in all areas, as described in the shaded box 

on the previous page. This diagnostic assessment is a useful management tool that goes beyond 

most performance reviews and is applicable to a wide range of strategies, management systems, 

and types of organizations.
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การ ตัดสินใจ แบบ รวม ศูนย หรือ การ จัดการ กระบวนการ ที่ ซับซอน เกินไป ตัว วัด เหลานี้ จึง เปน ทั้ง เครื่องมือ

ในการสื่อสาร และเปนพื้นฐานในการถายทอดเปาหมายของผลการดำเนินการ เพื่อนำไปปฏิบัติอยาง

สอดคลองกันทั่วทั้งสถาบัน ความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันนี้ทำใหมั่นใจไดวาจุดประสงคของสถาบัน

มุงไปในแนวทางเดียวกัน ขณะเดียวกันก็สนับสนุนใหสถาบันมีความคลองตัว มีนวัตกรรมและมีการกระจาย

อำนาจในการตัดสินใจ

  มมุมอง ใน เชงิ ระบบ เพือ่ให เปาประสงค สอดคลอง ไป ใน แนวทาง เดยีวกนั จะ ตอง ม ีความ เชือ่มโยง

ระหวาง หัวขอ ตางๆ ใน เกณฑ อยู ตลอด เวลา  โดยเฉพาะ เมื่อ กลยุทธ และ เปาประสงค มี การ เปลี่ยนแปลง 

ใน เกณฑ นี้ วงจร การ เรียนรู จาก การ ปฏิบัติ เกิดขึ้น โดย อาศัย ขอมูล ปอน กลับ ระหวาง กระบวนการ และ ผลลัพธ

วงจร การ ปรับปรุง แบง เปน 4 ขั้นตอน

  (1) การ วางแผน ซึ่ง รวมถึง การ ออกแบบ กระบวนการ การ เลือก ตัว วัด และ การ ถายทอด เพื่อ นำ 

   ขอกำหนด ไป ปฏิบัติ  (แนวทาง : A)

  (2) การ ปฏิบัติ ตาม แผน  (การ นำไป ปฎิบั ติ : D)

  (3) การ ตรวจ ประเมิน ความ กาวหนา และ การ ได มา ซึ่ง ความรู ใหม รวมถึง การ แสวงหา โอกาส 

   ใน การ สราง นวัตกรรม  (การ เรียนรู : L)

  (4) การ ทบทวน แผน โดย อาศัย ผล ของ การ ประเมิน การ ทำให กระบวนการ และ การ ปฏิบัติ งาน

   ใน หนวยงาน ตางๆ เปน เนื้อ เดียวกัน  รวมทั้ง การ เลือก ตัว วัด ที่ ดีขึ้น  (การ บูรณาการ : I)

 5. เกณฑ สนับสนุน การ ตรวจ ประเมิน ที่ เนน เปาประสงค

  เกณฑ และ แนว ทางการ ใหคะแนน ประกอบดวย ระบบ การ ตรวจ ประเมิน ซึ่ง แยก เปน 2 สวน คือ        

1) ขอกำหนด ซึ่ง เนน ที่ ผล การ ดำเนินการ 18 หัวขอ  2) แนว ทางการ ใหคะแนน ซึ่ง อธิบาย ถึง มิติ ตางๆ ของ 

การ ตรวจ ประเมิน ไดแก กระบวนการ และ ผลลัพธ รวมถึง ปจจัย ที่ สำคัญ ตางๆ ที่ ใช ใน การ ตรวจ ประเมิน ใน แตละ 

มิติ ดังนั้น การ ตรวจ ประเมิน จึง ชวย ให สถาบัน ทราบ ถึง จุดแข็ง และ โอกาส ใน การ ปรับปรุง ตาม ขอกำหนด ทั้ง 

18 หัวขอ และ ตาม ระดับ พัฒนาการ ของ กระบวนการ และ ผล การ ดำเนินการ ที่ กำหนด ไว ใน แนว ทางการ 

ใหคะแนน ดวย เหตุนี้ การ ตรวจ ประเมิน จึง นำไปสู การ ปฏิบัติ ที่ สงผลตอ การ ปรับปรุง ผล การ ดำเนินการ 

ในทุก ดาน ตามที่ ได อธิบาย ไว ใน ขอ 1 (เกณฑ มุงเนน ผลลัพธ)   การ ตรวจ ประเมิน ดังกลาว จึง เปน เครื่องมือ 

ใน การ บริหาร จัดการ ที่ เปน ประโยชน กวา การ ทบทวน ผล การ ดำเนินการ โดย ทั่วๆ ไป และ สามารถ ปรับ ใชได 

กับกลยุทธ  ระบบ การ จัดการ และ องคการ หลาก หลายประเภท
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 GLOSSARY OF KEY TERMS

This Glossary of Key Terms defines and briefly describes terms used throughout the Edu-

cation Criteria booklet that are important to performance management. As you may have noted, key 

terms are presented in SMALLCAPS/SANS SERIF every time they appear in the Categories and 

Scoring  Guidelines sections of this Criteria booklet.

Action Plans

 The term “action plans” refers to specific actions that respond to short- and longer-term 

strategic objectives. Action plans include details of resource commitments and time horizons for 

accomplishment. Action plan development represents the critical stage in planning when strategic 

objectives and goals are made specific so that effective, organization-wide understanding and 

deployment are possible. In the Criteria, deployment of action plans includes creating aligned 

measures for all departments and work units. Deployment also might require specialized training 

for some faculty and staff or recruitment of personnel. 

 An example of a strategic objective for an education organization might be to achieve 

student performance in the top quartile of the state’s schools on a normalized test that is given 

annually. Action plans could entail determining in which subjects students have had the lowest 

scores, understanding skill deficiencies in those subjects, and developing curricula that enable 

students to master those skills. Deployment might include faculty training in instructional and 

assessment methods. Organizational-level analysis and review likely would emphasize student 

learning, budgetary performance, and student and stakeholder satisfaction. 

 See also the definition of “strategic objectives” on page 244.

Active Learning

 The term “active learning” refers to interactive instructional techniques that engage 

students in such higher-order thinking tasks as analysis, synthesis, and evaluation. Students 

engaged in active learning might use resources beyond the faculty, such as libraries, Web 

sites, interviews, or focus groups, to obtain information. They may demonstrate their abilities to 

analyze, synthesize, and evaluate through projects, presentations, experiments, simulations, 

internships, practicums, independent study projects, peer teaching, role playing, or written documents. 

Students involved in active learning often organize their work, research information, discuss and 
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 อภิธานศัพท  

 อภิธาน ศัพท เปน คำ จำกัด ความ ของ คำ ตางๆ ที่ ได กลาว ไว ใน เกณฑ นี้  ซึ่ง มี ความ สำคัญตอ การ

จัดการ ผล การ ดำเนินการ ผูอาน อาจ สังเกตเห็น ถึง คำ ศัพท ที่ สำคัญ ซึ่ง ปรากฏ ใน หมวด ตางๆ ของ เกณฑ นี้ ได 

งาย ขึ้น เนื่องจาก คำ ศัพท เหลานี้ จะ ปรากฏ ใน รูป ของ อักษร ตัว หนา ทั้งนี้ เพื่อ เปนการ ระบุ วา คำ ศัพท ดังกลาว

มี สารสนเทศ เพิ่มเติม ซึ่ง สามารถ ดู เพิ่มเติม ได ใน อภิธาน ศัพท

Action Plans : แผน ปฏิบัติ การ
 

 คำ วา  “แผน ปฏิบัติ การ”  หมายถึง  แผนการ ดำเนินการ ที่ ตอบสนอง ตอ วัตถุ ประสงค เชิง กลยุทธ

ทั้ง ระยะสั้น และ ระยะยาว  ซึ่ง ตอง ระบุ รายละเอียด ของ ทรัพยากร ที่ ตอง ใช  และ กำหนด เวลา ที่ ตอง ทำให 

สำเร็จ การ จัดทำ แผน ปฏิบัติ การ ถือวา เปน ขั้น ตอนที่ สำคัญ อยางยิ่ง ใน การ วางแผน หลังจากที่ มี การ กำหนด

 วตัถ ุประสงค เชงิ กลยทุธ และ เปาประสงค อยาง ชดัเจน แลว  เพือ่ให คน ทัว่ ทัง้ สถาบนั ม ีความ เขาใจ และ นำกลยทุธ 

ไป ปฏิบัติ อยาง มี ประสิทธิผล ใน เกณฑ นี้ การนำ แผน ปฏิบัติ การ ไป ปฏิบัติ ครอบคลุม ถึง การ สรางตัว วัด ให 

สอดคลองกัน ระหวาง ภาควิชา และ หนวยงาน ทั้งหมด ใน การนำ แผน ไป ปฏิบัติ นั้น อาจ ตอง ใหการ ฝกอบรม

เฉพาะ ทาง แก คณาจารย และ บุคลากร บาง กลุม หรือ อาจ ตอง มี การ สรรหา บุคลากร ใหม ดวย

 ตัวอยาง เชน วัตถุ ประสงค เชิง กลยุทธ ของ สถาบัน การ ศึกษา อาจ หมายถึง การ ตั้งเปา ให ผูเรียน

มี ผล การ สอบ ใน ระดับชาติ หรือ กลุม วิชาชีพ อยู ใน กลุม นำ (25 % แรก)  แผน ปฏิบัติ การ อาจ รวมถึง การ วิเคราะห 

วา วิชา ใด ที่ ผูเรียน ทำ คะแนน ได นอยที่สุด  และ วิเคราะห ถึง ทักษะ ที่ ยัง ไม เพียงพอ ของ ผูเรียน ใน วิชา นั้นๆ เพื่อ 

สราง หลักสูตร ที่จะ ชวย ให ผูเรียน พัฒนา ทักษะ นั้น ขึ้น มา ได  ใน การนำ แผน ไป ปฏิบัติ อาจ ตอง มี การ ฝกอบรม 

คณาจารย ถึง วิธีการ สอน และ การ ประเมิน  การ วิเคราะห และ การ ทบทวน ใน ระดับ สถาบัน ควร พิจารณา 

ผลการเรียน รู ของ ผูเรียน การ ใช งบประมาณ  และ ความ พึงพอใจ ของ ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย

 ดู คำ จำกัด ความ ของ  “วัตถุ ประสงค เชิง กลยุทธ : Strategic Objectives”   ใน หนา  245

Active Learning : การ เรียนรู แบบ ใฝรู 

 คำ วา  “การ เรียนรู แบบ ใฝรู”  หมายถึง  เทคนิค การ สอน แบบ มี สวนรวม ที่ สงเสริม ให ผูเรียน 

ได ใช ความคิด ใน ระดับ ที่ สูงขึ้น เชน การ วิเคราะห การ สังเคราะห และ การ ประเมิน ผูเรียน ที่ มี สวนรวม ใน 

การ เรียนรู แบบ ใฝรู อาจ เรียนรู จาก แหลง อื่นๆ นอกเหนือ จาก อาจารย  เชน หองสมุด เว็บไซต การ สัมภาษณ 

หรือ กลุม เปาหมาย  เพื่อให ได สารสนเทศ ที่ ตองการ ผูเรียน อาจ แสดง ความ สามารถ ของ ตน ใน การ วิเคราะห 

สังเคราะห และ ประเมิน โดย การ ทำ โครงการ การ นำเสนอ ผลงาน การ ทดลอง การ สราง สถานการณ จำลอง 

การ ฝกงาน การ ฝก ภาคปฏิบัติ โครงงาน ที่ ให ศึกษา คนควา โดย อิสระ การ สอน ภายใน กลุม การ แสดง

บทบาท สมมติ หรือ การ ทำ รายงาน ผูเรียน ที่ มี สวนรวม ใน การ เรียนรู แบบ ใฝรู มัก มี การ ทำงาน ที่ เปนระบบ  

มี การ คนควา ขอมูล สามารถ อภิปราย และ อธิบาย แนวคิด ของ ตน สังเกต การ สาธิต หรือ ปรากฏการณ ตางๆ  
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explain ideas, observe demonstrations or phenomena, solve problems, and formulate questions 

of their own. Active learning is often combined with cooperative or collaborative learning in which 

students work interactively in teams that promote interdependence and individual accountability 

to accomplish a common goal. In addition, active learning may address multiple intelligences.

Alignment

 The term “alignment” refers to consistency of plans, processes, information, resource 

decisions, actions, results, and analyses to support key organization-wide goals. Effective 

alignment requires a common understanding of purposes and goals. It also requires the use of 

complementary measures and information for planning, tracking, analysis, and improvement at 

three levels: the organizational/senior leader level; the key process level; and the program, school, 

class, or individual level.

 See also the definition of “integration” on page 226.

Analysis

 The term “analysis” refers to an examination of facts and data to provide a basis for 

effective decisions. Analysis often involves the determination of cause-effect relationships. 

Overall organizational analysis guides the management of work systems and work processes toward 

achieving key organizational performance results and toward attaining strategic objectives. 

 Despite their importance, individual facts and data do not usually provide an effective 

basis for actions or setting priorities. Effective actions depend on an understanding of relationships, 

derived from analysis of facts and data.

Anecdotal

 The term “anecdotal” refers to process information that lacks specific methods, measures, 

deployment mechanisms, and evaluation, improvement, and learning factors. Anecdotal information 

frequently uses examples and describes individual activities rather than systematic processes.

 An anecdotal response to how senior leaders deploy performance expectations might 

describe a specific occasion when a senior leader visited all of the organization’s facilities. On 

the other hand, a systematic process might describe the communication methods used by all 

senior leaders to deliver performance expectations on a regular basis to all faculty and staff, the 
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แกไข ปญหา ตลอดจน ตั้งคำถาม ดวย ตน เอง การ เรียนรู แบบ ใฝรู  มัก รวมถึง การ เรียนรู จาก การ รวมมือ และ

ประสานงาน กับ ผูอื่น  โดย ทำงาน รวมกัน เปนกลุม อยาง จริงจัง  เปนการ สงเสริม การ พึ่งพา อาศัย ซึ่ง กันและกัน 

และ ความ รับผิดชอบ สวนบุคคล ใน การ ทำงาน ให สำเร็จ เพื่อ บรรลุ เปาประสงค รวมกัน นอกจากนี้ การ เรียนรู 

แบบ ใฝรู อาจ ตอง อาศัย พหุ ปญญา  

Alignment  : การ มุงไป ใน แนวทาง เดียวกัน 

 คำ วา “การ มุงไป ใน แนวทาง เดียวกัน” หมายถึง  ความ สอดคลอง ของ แผน กระบวนการ 

สารสนเทศ การ ตัดสินใจ ดาน ทรัพยากร การ ปฏิบัติ การ ผลลัพธ การ วิเคราะห และ การ เรียนรู เพื่อ สนับสนุน

เปาประสงค หลัก ของ สถาบัน การ มุงไป ใน แนวทาง เดียวกัน อยาง มี ประสิทธิผล จำเปน ตอง มี ความ เขาใจ

 รวมกัน ใน จุดประสงค และ เปาประสงค รวมถึง การ ใช ตัว วัด และ สารสนเทศ ที่ เกื้อหนุน กัน เพื่อ ใช ใน การ

 วางแผน การ ติดตาม การ วิเคราะห  และ การ ปรับปรุง ใน สาม ระดับ คือ  1) สถาบัน/ผูนำ ระดับสูง  

2) กระบวนการ หลัก และ 3) หลักสูตร สาขาวิชา ชั้นเรียน หรือ บุคคล

 ดู คำ จำกัด ความ ของ  “การ บูรณาการ  : Integration”  ใน หนา  227

Analysis : การ วิเคราะห 

 คำ วา  “การ วิเคราะห”  หมายถึง  การ ตรวจสอบ ขอเท็จจริง และ ขอมูล เพื่อ ใช เปน พื้นฐาน

 ใน การ ตัดสินใจ อยาง มี ประสิทธิผล การ วิเคราะห มัก เกี่ยวของ กับ การ หาความ สัมพันธ ระหวาง เหตุ และ ผล 

การ วิเคราะห ภาพรวม ใน ระดับ สถาบัน จะ ชวย ชี้นำ การ บริหาร ระบบ งาน และ กระบวนการ ทำงาน  เพื่อให 

บรรลุผล การ ดำเนินการ ที่ สำคัญ และ วัตถุ ประสงค เชิง กลยุทธ ของ สถาบัน

 ถึงแมวา ขอเท็จจริง และ ขอมูล แตละตัว จะ มี ความ สำคัญ แต ไมใช องคประกอบ หลัก ที่ มี ประสิทธิผล 

ตอ การ ปฏิบัติ การ หรือ การ จัด ลำดับ ความ สำคัญ เสมอไป  เนื่องจาก การ ปฏิบัติ การ ที่ มี ประสิทธิผล ขึ้นอยู กับ 

ความ เขาใจ ใน ความ สัมพันธ ขางตน ซึ่ง ได จาก การ วิเคราะห ขอเท็จจริง และ ขอมูล

Anecdotal : ขอมูล ปลีกยอย 

 คำ วา  “ขอมลู ปลกียอย”  หมายถงึ  สารสนเทศ ของ กระบวนการ ซึง่ ขาด วธิกีาร ที ่เฉพาะ เจาะจง ไมม ี

ตัว วัด ไมมี ระบบ กลไก ใน การ นำไป ปฏิบัติ และ ไมมี ปจจัย ดาน การ ประเมิน/การ ปรับปรุง/การ เรียนรู สารสนเทศ 

ใน ลักษณะ ของ ขอมูล ปลีกยอย มัก อาศัย ตัวอยาง และ อธิบาย กิจกรรม แตละ เรื่อง มากกวา กระบวนการ ที่ เปน

ระบบ

 ตัวอยาง ใน การ ตอบ เกณฑ  เรื่อง วิธีการ ที่ ผูนำ ระดับสูง ใช ใน การ สื่อ ความ คาดหวัง ตอ ผล การ 

ดำเนินการ ของ บุคลากร  การ ตอบ โดย ใช ขอมูล ปลีกยอย อาจจะ อธิบาย ถึง เหตุการณ ที่ ผูนำ ระดับสูง คน หนึ่ง 

ได ไป ตรวจ เยี่ยม สถานที่ ตางๆ ของ สถาบัน ซึ่ง เกิดขึ้น เพียง ครั้ง เดียว  แต การ ตอบ ใน เชิง ระบบ  จะ อธิบาย ถึง 

วิธีการ สื่อสาร ที่ ผูนำ ระดับสูง ทั้งหมด ของ สถาบัน ใช อยาง สม่ำเสมอ เพื่อ สื่อสาร กับ อาจารย และ บุคลากร ทุกคน 
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measures used to assess the effectiveness of the methods, and the tools and techniques used to 

evaluate and improve the communication methods. 

 See also the definition of “systematic” on page 246.

Approach

 The term “approach” refers to the methods used by an organization to address the 

Baldrige Criteria Item requirements. Approach includes the appropriateness of the methods to 

the Item requirements, and to the organization’s operating environment, as well as how effectively 

the methods are used. 

 Approach is one of the dimensions considered in evaluating Process Items. For further 

description, see the Scoring System on pages 254-264.

Basic Requirements

 The term “basic requirements” refers to the topic Criteria users need to address when 

responding to the most central concept of an Item. Basic requirements are the fundamental 

theme of that Item (e.g., your approach for strategy development in Item 2.1). 

 In the Criteria, the basic requirements of each Item are presented as the Item title question. 

This presentation is illustrated in the Item format shown on page 104.

Benchmarks

 The term “benchmarks” refers to processes and results that represent best practices and 

performance for similar activities, inside or outside the education community. Organizations engage 

in benchmarking to understand the current dimensions of world-class performance and to achieve 

discontinuous (nonincremental) or “breakthrough” improvement.

 Benchmarks are one form of comparative data. Other comparative data organizations 

might use include appropriate data collected by a third party (frequently averages for other 

organizations), data on the performance of comparable education organizations and competitors, 

and comparisons with similar organizations that are in the same geographic area or that provide 

similar programs, offerings, and services in other geographic areas.

Capability,Workforce

 See “workforce capability.”
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ถึง ความ คาดหวัง ดาน ผล การ ปฏิบัติ งาน รวมถึง ตัว วัด ซึ่ง ใช ประเมิน ประสิทธิผล ของ วิธีการ ดังกลาว ตลอดจน

เครื่องมือ และ เทคนิค ซึ่ง ใช ประเมิน และ ปรับปรุง วิธีการ สื่อสาร ใน รูปแบบ ตางๆ

 ดู คำ จำกัด ความ ของ  “มี ความ เปนระบบ  :  Systematic”  ใน หนา  247

Approach : แนวทาง หรือ วิธีการ 

 คำ วา  “แนวทาง”  หรือ  “วิธีการ”  หมายถึง วิธีการ ที่ สถาบัน ใช ดำเนินการ เพื่อ ตอบ ขอกำหนด

ตางๆ  ใน เกณฑ นี ้การ ประเมนิ แนว ทางการ ดำเนนิการ จะ พจิารณา ถงึ ความ เหมาะสม ของ วธิกีาร ตาม ขอกำหนด 

และ ตอ สภาพแวดลอม ใน การ ทำงาน ของ องคการ รวมถึง การนำ วิธีการ นั้น ไป ใช ให เกิด ประสิทธิผล

  “แนวทาง”  เปน มิติ หนึ่ง ที่ ใช ใน การ ประเมิน หัวขอ ใน หมวด 1 - 6  สำหรับ คำ อธิบาย เพิ่มเติม 

ดู เรื่อง ระบบ การ ใหคะแนน  ใน หนา  255 - 265

Basic Requirements : ขอกำหนด พื้นฐาน 

 คำ วา  “ขอกำหนด พื้นฐาน”  หมายถึง ประเด็น ที่ ผูใช เกณฑ ตอง อธิบาย เมื่อ ตอบ คำ ถาม เกี่ยวกับ

แนวคิด ที่ เปน แกนสาร ที่ สำคัญ ของ หัวขอ นี้ ขอกำหนด พื้นฐาน เปน สาระสำคัญ ที่ เปน รากฐาน ของ หัวขอ นั้นๆ  

(ตัวอยาง เชน แนวทาง สำหรับ การ จัดทำ กลยุทธ สำหรับ หัวขอ 2.1)

 ใน เกณฑ นี้ ขอกำหนด พื้นฐาน แสดง ไว ที่  “ชื่อ หัวขอ”  ดู ตัวอยาง รูปแบบ ของ หัวขอ ใน หนา  105

Benchmark : ระดับ เทียบเคียง 

 คำ วา  “ระดับ เทียบเคียง”  หมายถึง กระบวนการ และ ผลลัพธ ซึ่ง แสดง วิธีการ ปฏิบัติ งาน และ 

ผล การ ดำเนินการ ที่ เปนเลิศ ของ กิจกรรม ที่ คลายคลึง กัน ภายใน และ ภายนอก ประชาคม วิชาการ สถาบัน 

ทั้งหลาย ที่ทำการ เทียบเคียง  ก็ เพื่อให เขาใจ การ ดำเนินการ ของ สถาบัน ระดับโลก   จาก มุมมอง ใน ปจจุบัน 

และ เพื่อให เกิด การ ปรับปรุง อยาง กาว กระโดด

 ระดับ เทียบเคียง เปน รูปแบบ หนึ่ง ของ ขอมูล เชิง เปรียบเทียบ ทั้งนี้ สถาบัน อาจ ใช ขอมูล เชิง 

เปรียบเทียบ อื่นๆ ที่ ได จาก บุคคล ที่ สาม (โดย มาก เปน คาเฉลี่ย ของ สถาบัน การ ศึกษา ตางๆ) ขอมูล ดาน ผล 

การ ดำเนินการ ของ สถาบัน การ ศึกษา ที่ เทียบเคียง กัน ได หรือ คูแขง รวมทั้ง การ เปรียบ เทียบกับ สถาบัน ที่

 คลายคลึง กัน ใน พื้นที่ เดียวกัน หรือ กับ สถาบัน ที่ มี หลักสูตร บริการ ที่ สงเสริม การ เรียนรู และ บริการ ทาง

การ ศึกษา อื่นๆ ใน ลักษณะ เดียวกัน ใน พื้น ที่อื่นๆ

Capability,Workforce : ขีดความสามารถ, ผูปฏิบัติงาน

 ดูที่คำวา  “ขีดความสามารถของผูปฏิบัติงาน : Workforce Capability”
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Capacity,Workforce

 See “workforce capacity.”

Collaborators

 The term “collaborators” refers to those organizations or individuals who cooperate with 

your organization to support a particular activity or event or who cooperate on an intermittent 

basis when short-term goals are aligned or are the same. Typically, collaborations do not involve 

formal agreements or arrangements.

 See also the definition of “partners” on page 232.

Core Competencies

 The term “core competencies” refers to your organization’s areas of greatest exper-

tise. Your organization’s core competencies are those strategically important capabilities that are 

central to fulfilling your mission or provide an advantage in your market or service environment. 

 Core competencies frequently are challenging for competitors or suppliers and partners to 

imitate, and they may provide a sustainable competitive advantage.

 Core competencies may involve technology expertise or unique educational programs, 

offerings, or services that are responsive to the needs of your students, stakeholders, and market.

Customer

 In the Education Criteria, the term “customer” refers to students and stakeholders who 

are actual and potential users of your organization’s educational programs, offerings, or services. 

The Criteria address customers broadly, referencing current and future customers, as well as the 

customers of your competitors and other organizations providing similar educational programs, 

offerings, or services. 

 See the definition of “stakeholders” on page 240 for the relationship between customers 

and others who might be affected by your programs, offerings, and services.
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Capacity,Workforce : อัตรากำลัง,  ผูปฏิบัติงาน

 ดูที่คำวา  “อัตรากำลัง : Workforce Capacity”

Collaborator : คูความรวมมือที่ไมเปนทางการ

 คำ วา  “คูความ รวมมือ ที่ ไม เปนทางการ”  หมายถึง องคการ หรือ บุคคล ที่ ให ความ รวมมือ

กับ สถาบัน ใน การ สนับสนุน การ จัดงาน หรือ กิจกรรม บางอยาง หรือ ผู ที่ ให ความ รวมมือ เปน ครั้งคราว โดย มี 

เปาหมาย ระยะสั้น ที่ สอดคลองกัน หรือ อยาง เดียวกัน การ รวมมือ ใน ลักษณะ นี้ มัก ไมมี ขอตกลง หรือ รูปแบบ

ที่ เปนทางการ 

 ดู ความ จำกัด ความ ของ คำ วา  “คูความ รวมมือ ที่ เปนทางการ  :  Partners”  ใน หนา  233

Core Competencies : สมรรถนะหลัก 

 คำ วา  “สมรรถนะ หลัก”  หมายถึง เรื่อง ที่ สถาบัน มี ความ ชำนาญ ที่สุด สมรรถนะ หลัก ของ องคการ 

เปน ขีด ความ สามารถ เชิง กลยุทธ ที่ เปน หัวใจสำคัญ ซึ่ง ทำให สถาบัน บรรลุ พันธกิจ หรือ สราง ความไดเปรียบ

 ใน สภาพแวดลอม ของ ตลาด หรือ ใน การ บริการ  

 สมรรถนะ หลัก มัก เปน สิ่ง ที่ คูแขง  ผู สงมอบ และ คูความ รวมมือ จะ ลอกเลียนแบบ ได ยาก และ

สมรรถนะ หลัก ของ องคการ นี้ จะ สราง ความ ไดเปรียบ ใน การ แขงขัน ที่ ยั่งยืน 

 สมรรถนะ หลัก อาจจะ เกี่ยวของ กับ ความ เชี่ยวชาญ ใน เทคโนโลยี  หรือ มี เอกลักษณ ดาน หลักสูตร  

บริการ ที่ สงเสริม การ เรียนรู และ บริการ ทางการ ศึกษา อื่นๆ ซึ่ง ตอบสนอง ตอ ความ ตองการ ของ ผูเรียน 

ผูมีสวน ได สวน เสีย และ ตลาด

Customer : ลูกคา

 ใน เกณฑ การ ศึกษา คำ วา “ลูกคา” หมายถึง ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย ซึ่ง เปน ผูใช หรือ

มี โอกาส มา เลือก ใช หลักสูตร บริการ ที่ สงเสริม การ เรียนรู และ บริการ การ ศึกษา อื่นๆ เกณฑฯ กลาว ถึง ลูกคา 

ใน ความ หมาย กวางๆ ซึ่ง หมายถึง ลูกคา ปจจุบัน และ อนาคต ตลอดจน ลูกคา ของ คูแขง และ ของ สถาบัน อื่นๆ 

ที่ ใหบริการ หลักสูตร บริการ ที่ สงเสริม การ เรียนรู และ บริการ การ ศึกษา อื่นๆ ที่ คลายคลึง กัน 

 ให ดู นิยาม ของ คำ วา “ผูมีสวน ได สวน เสีย : Stakeholders”  ใน หนา 241 สำหรับ ความ สัมพันธ

ระหวาง ลูกคา และ ผูอื่น ซึ่ง อาจ ไดรับ ผลกระทบ จาก หลักสูตร บริการ ที่ สงเสริม การ เรียนรู และ บริการ 

การ ศึกษา อื่นๆ ของ สถาบัน
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Customer Engagement

 The term “customer engagement” refers to your students’ and stakeholders’ investment 

in or commitment to your organization and educational programs, offerings, and services. It is 

based on your ongoing ability to serve their needs and build relationships so they will continue 

using your programs, offerings, and services. Characteristics of customer engagement include 

customer retention and loyalty, customers’ willingness to make an effort to seek educational 

services with your organization, and customers’ willingness to actively advocate for and recommend 

your organization and your programs, offerings, and services.

Cycle Time

 The term “cycle time” refers to the time required to fulfill commitments or to complete 

tasks. Time measurements play a major role in the Criteria because of the great importance of 

time performance to improving competitiveness and overall performance. “Cycle time” refers to 

all aspects of time performance. Cycle time improvement might include the time to respond to 

changing student and stakeholder needs, design time for new programs and processes, and other 

key measures of time.

Deployment

 The term “deployment” refers to the extent to which an approach is applied in addressing 

the requirements of a Baldrige Criteria Item. Deployment is evaluated on the basis of the 

breadth and depth of application of the approach to relevant work units throughout the 

organization. 

 Deployment is one of the dimensions considered in evaluating Process Items. For further 

description, see the Scoring System on pages 254-264.

Diversity

 The term “diversity” refers to valuing and benefiting from personal differences. These 

differences address many variables, including race, religion, color, gender, national origin, disability, 

sexual orientation, age and generational preferences, education, geographic origin, and skill 

characteristics, as well as differences in ideas, thinking, academic disciplines, and perspectives. 
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Customer Engagement : ความ ผูกพัน ของ ลูกคา

 คำ วา  “ความ ผูกพัน ของ ลูกคา”  หมายถึง  การ ลงทุน หรือ การ ตัดสินใจ เขาเรียน ของ ผูเรียน

 และ ผูมีสวน ได สวน เสีย ใน หลักสูตร บริการ ที่ สงเสริม การ เรียนรู  และ บริการ การ ศึกษา อื่นๆ  ทั้งนี้ ขึ้นกับ

ความ สามารถ ของ สถาบัน ใน การ สนอง ความ ตองการ และ สราง ความ สัมพันธ อยาง ตอเนื่อง เพื่อให พวกเขา

ยังคง มา ใช หลักสูตร บริการ ที่ สงเสริม การ เรียนรู  และ บริการ การ ศึกษา อื่นๆ ของ สถาบัน คุณลักษณะ ของ

ความ ผูกพัน นี้ รวมถึง การ คงอยู และ ความ จงรักภักดี ของ ลูกคา ความ เต็มใจ ของ ลูกคา ที่ เจาะจง เลือก และ ยังคง

ศึกษา อยูที่ สถาบัน รวมถึง ความ เต็มใจ ที่จะ อุทิศ ตน สนับสนุน และ แนะนำ ผูอื่น ให รูจัก สถาบัน และ หลักสูตร

รวมทั้ง บริการ ตางๆ อยาง แข็งขัน

Cycle Time : รอบ เวลา

 คำ วา  “รอบ เวลา”  หมายถึง  เวลา ที่ ตอง ใช เพื่อ บรรลุ ขอ ผูกพัน หรือ เพื่อ ทำงาน ให สำเร็จ การ วัด

ระยะเวลา มี ความ สำคัญ ใน เกณฑ นี้  เพราะ ผลลัพธ ดาน เวลา มี ความ สำคัญ อยางยิ่ง ตอ การ ปรับปรุงศักยภาพ

 ใน การ แขงขัน และ ผล การ ดำเนินการ โดย รวม  “รอบ เวลา”  หมายถึง เวลา ที่ ใช ใน การ ดำเนินการ ในทุก แงมุม 

การ ปรบัปรงุ รอบ เวลา อาจ รวม ถงึเวลา ที ่ใช ใน การ ตอบสนอง ตอ ผูเรยีน และ ผูมสีวน ได สวน เสยี เมือ่ ความ ตองการ

 เปลี่ยนไป เวลา ที่ ใช ใน การ สราง หลักสูตร ออกแบบ กระบวนการ และ การ ปรับปรุง ตัว ชี้ วัดดาน เวลา ที่สำคัญอื่นๆ

Deployment : การนำ แนวทาง ไป ปฏิบัติ 

 คำ วา  “การนำ แนวทาง ไป ปฏิบัติ”  หมายถึง  ความ ครอบคลุม และ ทั่วถึง ของ การนำ แนวทาง ไป 

ดำเนินการ เพื่อ ตอบสนอง ขอกำหนด ใน เกณฑ การนำ แนวทาง ไป ปฏิบัติ จะ ประเมิน ทั้ง จาก ความ ครอบคลุม และ 

ความ ลึก ของ การนำ แนวทาง ไป ใชกับ หนวยงาน ที่ เกี่ยวของ ทั่ว ทั้ง สถาบัน 

 การนำ แนวทาง ไป ปฏิบัติ เปน มิติ หนึ่ง ใน การ ประเมิน หัวขอ ใน หมวด 1 - 6  ดู คำ อธิบาย เพิ่มเติม 

เกี่ยวกับ การนำ แนวทาง ไป ปฏิบัติ ใน เรื่อง  “ระบบ การ ใหคะแนน”   ใน หนา  255 - 265

Diversity : ความ หลากหลาย   

 คำ วา  “ความ หลากหลาย”  หมายถึง การ ให คุณคา และ การ ได ประโยชน จาก ความ แตกตาง ของ 

คณาจารย และ บุคลากร โดย พิจารณา จาก ตัวแปร ตางๆ เชน เชื้อชาติ ศาสนา เพศ  ความ โนมเอียง ทางเพศ 

ที่ บุคคล ตองการ สัญชาติ ความ พิการ อายุ และ พฤติกรรม ที่ แตกตางกัน ตาม ยุคสมัย  การ ศึกษา ถิ่นกำเนิด 

และ ทักษะ รวมทั้ง ความ แตกตาง ทาง แนวคิด ความ คิดเห็น สาขา วิชาชีพ และ มุมมอง
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 The Baldrige Criteria refer to the diversity of your workforce hiring communities and 

student and stakeholder communities. Capitalizing on these communities provides enhanced 

opportunities for high performance; student and stakeholder, workforce, and community satisfaction; 

and student, stakeholder, and workforce engagement.

Educational Programs, Offerings, and Services

 “Educational programs” and “offerings” refer to all activities that engage students in 

learning or that contribute to scientific or scholarly investigation, including courses, degree programs, 

research, outreach, community service, cooperative projects, and overseas studies. Design of 

programs and offerings requires the identification of critical points (the earliest points possible) in 

the teaching and learning process for measurement, observation, or intervention. 

 Educational “services” refers to those that are considered most important to student 

matriculation and success. These might include services related to counseling, advising, and 

tutoring students; libraries and information technology; and student recruitment, enrollment, 

registration, placement, financial aid, and housing. They also might include food services, security, 

health services, transportation, and book stores.

Education Delivery

 The term “education delivery” refers to the deployment of instructional approaches—

modes of teaching and organizing activities and experiences so that effective learning takes 

place. Education delivery may include active learning, cooperative or collaborative learning, 

distance education, distributed learning, online tutorials, guided discussion lists, video streaming, 

teleconferencing, or self-paced learning. 

 See also the definition of “active learning” on page 206 - 208.

Effective

 The term “effective” refers to how well a process or a measure addresses its intended 

purpose. Determining effectiveness requires 
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 ใน เกณฑ นี้ หมายถึง ความ หลากหลาย ของ ชุมชน ที่ สถาบัน วาจาง ผูปฏิบัติ งาน ชุมชน ของ ผูเรียน

และ ผูมีสวน ได สวน เสีย  การ ใช ประโยชน จาก ความ หลากหลาย ของ ทั้ง 2 เรื่อง นี้ จะ เพิ่ม โอกาส ใน การ ทำให มี ผล 

การ ปฏิบัติ งาน ที่ ดี  และ สราง ความ พึงพอใจ ให แก ผูเรียน  ผูมีสวน ได สวน เสีย ผูปฏิบัติ งาน และ ชุมชน รวมทั้ง 

สราง ความ ผูกพัน ของ ผูเรียน  ผูมีสวน ได สวน เสีย และ ผูปฏิบัติ งาน

Educational Programs, Offerings, and Services : หลักสูตร  บริการ ที่ สงเสริม การ เรียนรู
และ บริการ ทางการ ศึกษา อื่นๆ

 คำ วา  “หลักสูตร  และ บริการ ที่ สงเสริม การ เรียนรู”  หมายถึง  กิจกรรม ทั้งหมด ที่ ทำให ผูเรียน 

ทุมเท ใน การ เรียนรู หรือ ที่ สงเสริม ให เกิด การ สืบคน ทาง วิทยาศาสตร หรือ ทางวิชาการ ซึ่ง รวมถึง รายวิชา 

หลักสูตร ระดับ ปริญญา การ วิจัย การ จัด กิจกรรม ขยายผล การ บริการ ชุมชน โครงการ ความ รวมมือ และ

 การ ศึกษา ตางประเทศ การ ออกแบบ หลักสูตร และ บริการ ที่ สงเสริม การ เรียนรู ตอง มี การ กำหนด จุดวิกฤติ 

ใน การ สอน และ กระบวนการ เรียนรู (ควร เริ่ม เร็ว ที่สุด ใน ชวงตนๆ)  เพื่อ การ วัดผล การ สังเกต และ

การ ดำเนินการ 

 คำ วา  “บริการ ทางการ ศึกษา อื่นๆ”  หมายถึง  บริการ อื่นๆ ที่ ได พิจารณา วา มี ความ สำคัญที่สุด

ตอ การ สมัคร เขา ศึกษา หรือ ความ สำเร็จ ของ ผูเรียน กิจกรรม เหลานี้ รวมถึง การ ใหคำปรึกษา การ แนะนำ และ

การ สอน เสริม ให ผูเรียน หองสมุด และ เทคโนโลยี สารสนเทศ กระบวนการ คัดเลือก การ รับ เขา การ ลงทะเบียน 

การ จัด ชั้นเรียน ทุน การ ศึกษา และ ที่ อยูอาศัย นอกจากนั้น กิจกรรม ตางๆ เหลานี้ อาจ รวมถึง การ บริการ ดาน

อาหาร การ รักษา ความ ปลอดภัย การ บริการ สุขภาพ การ ขนสง และ รานหนังสือ เปนตน  

Education Delivery : การ จัดการ ศึกษา 

 คำ วา  “การ จัดการ ศึกษา”  หมายถึง  การนำ แนว ทางการ จัดการ เรียน การ สอน ไป ปฏิบัติ  เชน 

วิธีการ สอน การ จัด กิจกรรม และ ประสบการณ การ เพื่อให เกิด การ เรียนรู ที่ มี ประสิทธิภาพ การ จัดการ ศึกษา 

อาจจะ รวมถึง การ เรียน แบบ ใฝรู  การ เรียน แบบ รวมมือกัน  การ ศึกษา ทางไกล การ เรียน โดย ศูนย บริการ ตางๆ 

การ สอน เสริม ผาน ระบบ เครือขาย การ อภิปราย โดย ใช แนวทาง ที่ กำหนด ไว  การ สอน ผานวิ ดี ทัศน การ สัมมนา 

แบบ ทางไกล หรือ การ ให ผูเรียน กำหนด ระยะเวลา การ เรียน ดวย ตน เอง 

 ดู คำ จำกัด ความ ของ  “การ เรียน แบบ ใฝรู : Active  Learning”  ใน หนา  207 - 209

Effective : ประสิทธิผล 

 คำ วา  “ประสิทธิผล”  เปนการ ดู วา กระบวนการ หรือ มาตรการ ที่ ใช สามารถ ตอบสนอง จุดประสงค 

ที่ ตั้งไว ไดดี เพียงใด  การ ประเมิน ประสิทธิผล ตอง ประเมิน
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 (1)  the evaluation of how well the process is aligned with the organization’s needs and 

how well the process is deployed or 

 (2)  the evaluation of the outcome of the measure used.

Empowerment

 The term “empowerment” refers to giving people the authority and responsibility to make 

decisions and take actions. Empowerment results in decisions being made closest to students 

and stakeholders, where work-related knowledge and understanding reside. 

 Empowerment is aimed at enabling people to respond to students’ educational needs, 

to improve processes, and to improve student learning and the organization’s performance 

results. An empowered workforce requires information to make appropriate decisions; thus, an 

organizational requirement is to provide that information in a timely and useful way.

Engagement, Customer
 See “customer engagement.”

Engagement, Workforce
 See “workforce engagement.”

Ethical Behavior

 The term “ethical behavior” refers to how an organization ensures that all its deci-

sions, actions, and stakeholder interactions conform to the organization’s moral and professional 

principles. These principles should support all applicable laws and regulations and are the 

foundation for the organization’s culture and values. They distinguish “right” from “wrong.” 

 Senior leaders should act as role models for these principles of behavior. The principles 

apply to all people involved in the organization, from temporary faculty and staff to members of 

the governing body, and need to be communicated and reinforced on a regular basis. Although 

there is no universal model for ethical behavior, senior leaders should ensure that the organization’s 

mission and vision are aligned with its ethical principles. Ethical behavior should be practiced with 

all students and stakeholders, including the workforce, partners, suppliers, and the organization’s 

local community. 
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 (1) วา แนวทาง นัน้ ม ีความ สอดคลอง ไป ใน ทศิทาง เดยีวกนั กบั ความ ตองการ ของ สถาบนั และ สถาบนั

สามารถ นำ แนวทาง ไป ปฏิบัติ ไดดี เพียงใด

 (2) ผลลัพธ ของ มาตรการ ที่ ใช

Empowerment : การ ใหอำนาจ ใน การ ตัดสินใจ 

 คำ วา  “การ ใหอำนาจ ใน การ ตัดสินใจ”  หมายถึง  การ ใหอำนาจ และ ความ รับผิดชอบ ใน การ 

ตัดสินใจ และ การ ปฏิบัติ การ แก ผูปฏิบัติ งาน เพื่อให ผู มีความรู ความ เขาใจ เกี่ยวกับ งาน  และ เปน ผู ที่อยู ใกล ชิด

กับ ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย มาก ที่สุด สามารถ ตัดสินใจ ได

 การ ใหอำนาจ ใน การ ตดัสนิใจ ม ีจดุ มุงหมาย ใน การ ชวย ให ผูปฏบิตั ิงาน ให สามารถ ตอบสนอง ตอ ความ

ตองการ ทาง ดาน การ ศึกษา ของ ผูเรียน  ปรับปรุง กระบวนการ  ปรับปรุง การ เรียนรู ของ ผูเรียน  และ ผล การ

ดำเนินการ ของ สถาบัน ให ดีขึ้น  ผูปฏิบัติ งาน ที่ ไดรับ มอบอำนาจ ใน การ ตัดสินใจ จำเปน ตอง มี สารสนเทศ เพื่อ

ประกอบการ ตัดสินใจ ที่ เหมาะสม ดังนั้น สถาบัน จึง ตอง จัดให มี สารสนเทศ ที่ ทัน เหตุการณ และ เปน ประโยชน

Engagement, Customer : ความ ผูกพัน  ลูกคา  
 ดู ที่ คำ วา  “ความ ผูกพัน ของ ลูกคา” : Customer  Engagement.”

Engagement, Workforce : ความ ผูกพัน  ผูปฏิบัติ งาน
 ดู ที่ คำ วา  “ความ ผูกพัน ของ ผูปฏิบัติ งาน : Workforce  Engagement”

Ethical Behavior : การ ประพฤติ ปฏิบัติ อยาง มี จริยธรรม 
 

 คำ วา  “การ ประพฤติ ปฏิบัติ อยาง มี จริยธรรม”  หมายถึง  วิธีการ ที่ สถาบัน ทำให มั่นใจ วา

ทุก การ ตัดสินใจ การ ปฏิบัติ การ และ การ ปฏิสัมพันธ กับ ผูมีสวน ได สวน เสีย เปนไปตาม จรรยาบรรณ ของ

สถาบัน และ หลักการ ดาน วิชาชีพ หลักการ เหลานี้ ควร สนับสนุน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่ บังคับใช ทั้งหมด 

รวม ทั้งเปน พื้นฐาน สำหรับ คานิยม และ วัฒนธรรม สถาบัน ซึ่ง แยกแยะ “ความ ถูกตอง”  และ “ความ ผิด”

 ผูนำ ระดับสูง ควร ประพฤติตน เปน แบบอยาง ที่ ดี ของ การ ประพฤติ ปฏิบัติ อยาง มี จริยธรรม  

หลักการ นี้ ใชกับ ทุก คนใน สถาบัน ตั้งแต ผูปฏิบัติ งาน ชั่วคราว จนถึง คณะกรรมการ บริหาร และ จำเปน ตอง มี 

การ สื่อสาร และ การ สงเสริม อยาง สม่ำเสมอ แมวา จะ ไมมี รูปแบบ ที่ยอมรับ รวมกัน ทั้งหมด ก็ตาม ผูนำ ระดับสูง

ควร ทำให มั่นใจ วา พันธกิจ และ วิสัยทัศน ของ สถาบัน สอดคลองกับ หลัก จริยธรรม ของ ตน เอง และ มี การ

ประพฤติ ปฏิบัติ อยาง มี จริยธรรม ตอ ผูเรียน  ผูมีสวน ได สวน เสีย ทั้งหมด รวมถึง ผูปฏิบัติ งาน คูความ รวมมือ

อยาง เปนทางการ ผู สงมอบ และ ชุมชน ใน ทอง ถิ่นที่ สถาบัน ตั้งอยู
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 While some organizations may view their ethical principles as boundary conditions 

restricting behavior, well-designed and clearly articulated ethical principles should empower 

people to make effective decisions with great confidence

Faculty and Staff

 The term “faculty and staff” refers to all people who contribute to the delivery of an orga-

nization’s programs, offerings, and services, including paid employees (e.g., permanent, part-time, 

temporary, and contract employees supervised by the organization) and volunteers, as appropriate. 

Faculty and staff include team leaders, supervisors, and managers at all levels.

 See also the definition of “workforce” on page 250.

Formative Assessment

 The term “formative assessment” refers to frequent or ongoing evaluation during 

courses, programs, or learning experiences that gives an early indication of what students are 

learning, as well as their strengths and weaknesses. Formative assessment often is used as a 

diagnostic tool for students and faculty, providing information with which to make real-time 

improvements in instructional methods, materials, activities, techniques, and approaches.

Goals

 The term “goals” refers to a future condition or performance level that one intends to 

attain. Goals can be both short- and longer-term. Goals are ends that guide actions. Quantitative 

goals, frequently referred to as “targets,” include a numerical point or range. Targets might be 

projections based on comparative or competitive data. The term “stretch goals” refers to desired 

major, discontinuous (nonincremental) or “breakthrough” improvements, usually in areas most 

critical to your organization’s future success. 

 Goals can serve many purposes, including 

 -  clarifying strategic objectives and action plans to indicate how you will measure 

success 

 -  fostering teamwork by focusing on a common end 

 -  encouraging “out-of-the-box” thinking (innovation) to achieve a stretch goal 

 -  providing a basis for measuring and accelerating progress
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 ถึงแมวา บาง สถาบัน อาจ มองวา หลักการ ดาน จริยธรรม เปน กรอบ ซึ่ง ทำให มี การ จำกัด พฤติกรรม แต 

การ กำหนด หลัก จริยธรรม ที่ ดี และ ชัดเจน จะ ใหอำนาจ ใน การ ตัดสินใจ แก ผูปฏิบัติ งาน เพื่อให สามารถ ตัดสินใจ

อยาง มี ประสิทธิผล ดวย ความ มั่นใจ ยิ่งขึ้น

Faculty and Staff : คณาจารย และ บุคลากร

 คำ วา  “คณาจารย และ บุคลากร”  หมายถึง  ทุกคน ที่ มี สวนใน การ จัด หลักสูตร  บริการ ที่ สงเสริม

การ เรียนรู และ บริการ ทางการ ศึกษา อื่นๆ ของ สถาบัน รวมถึง คณาจารย และ บุคลากร ที่ ไดรับ คา ตอบแทน                         

(เชน ผูปฏิบัติ งานประจำ ลูกจาง ชั่วคราว ผูปฏิบัติ งาน ที่ทำงาน ไม เต็มเวลา และ ลูกจาง ตาม สัญญาจาง) และ

อาสาสมัคร (*)  คณาจารย และ บุคลากร รวมถึง ผูนำ ทีมงาน ที่ปรึกษา และ ผูบริหาร ทุก ระดับ ของ สถาบัน

 ดู คำ จำกัด ความ เพิ่มเติม ของ คำ วา “ผูปฏิบัติ งาน  : Workforce”  ใน หนา  251

Formative Assessment : การ ประเมิน ความ กาวหนา 
 

 คำ วา “การ ประเมิน ความ กาวหนา” หมายถึง การ ประเมิน บอยๆ หรือ อยาง ตอเนื่อง ใน ระหวาง

รายวิชา  หลักสูตร หรือ การ จัด ประสบการณ การ เรียนรู ที่ เปน สัญญาณ แตตนๆ วา ผูเรียน กำลัง เรียนรู อะไร  

มี จุดแข็ง และ จุดออน อะไร บาง การ ประเมิน ความ กาวหนา มักจะ ใช เปน เครื่องมือ ใน การ วิเคราะห สำหรับ ผูเรียน 

และ คณาจารย  ซึง่ ทำให ได สารสนเทศ เพือ่ นำมาใช ให เกดิ การ ปรบัปรงุ แบบ ทนัททีนัใด ของวธิกีาร สอน อปุกรณ 

เครื่องมือ กิจกรรม เทคนิค และ แนวทาง

Goals : เปาประสงค 

 คำ วา  “เปาประสงค”  หมายถึง สภาพ ใน อนาคต หรือ ระดับ ผล การ ดำเนินการ ที่ สถาบัน

ตองการ บรรลุ เปาประสงค เปนได ทั้ง ระยะสั้น และ ระยะยาว และ เปน จุดหมาย ปลายทาง ที่ ชี้นำ การ ปฏิบัติ การ 

เปาประสงค ใน เชิง ปริมาณ ที่ เปน จุด หรือ ชวง ที่ เปน ตัวเลข มัก เรียกวา “เปาหมาย”  เปาหมาย อาจ เปน

การ คาดการณ จาก ขอมูล เชิง เปรียบเทียบ หรือ ขอมูล เชิง แขงขัน “เปาประสงค ที่ ทาทาย”  หมายถึง การ

ปรับปรุง ที่ สำคัญ ซึ่ง ไมใช การ ปรับปรุง แบบ คอย เปน คอย ไป แต เปนการ ปรับปรุง แบบ กาว กระโดด ใน เรื่อง 

ที่ มี ความ สำคัญ อยางยิ่ง ตอ ความ สำเร็จ ใน อนาคต ของ สถาบัน

 ประโยชน ของ เปาประสงค รวมถึง

 n  การ ทำให เปาประสงค เชิง กลยุทธ และ แผน ปฏิบัติ การ มี ความ ชัดเจน เพื่อให สามารถ วัด ความ 

  สำเร็จ ได

 n  การ สนับสนุน การ ทำงาน เปน ทีมงาน ดวย การ มุงเนน จุดหมาย ปลายทาง รวมกัน

 n  การ สนับสนุน ให มี ความคิด นอก กรอบ (นวัตกรรม) เพื่อ บรรลุ เปาประสงค ที่ ทาทาย

 n  การ เปน พื้นฐาน สำหรับ วัด ความ กาวหนา และ เรง ให บรรลุผล
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Governance

 The term “governance” refers to the system of management and controls exercised in the 

stewardship of your organization. It includes the responsibilities of your governing body (e.g., board of 

education, board of trustees/overseers) and the senior leaders of your organization; in some private 

education institutions, it also may include owners/ shareholders. 

 A combination of federal, state, and municipal regulations, charters, bylaws, and policies 

documents the rights and responsibilities of each of the parties and describes how your organization 

will be directed and controlled to ensure 

 (1) accountability to stakeholders, 

 (2)  transparency of operations, and 

 (3)  fair treatment of all stakeholders. 

 Governance processes may include the approval of strategic direction, policy creation 

and enforcement, the monitoring and evaluation of senior leaders’ performance, the establishment 

of senior leaders’ compensation and benefits, succession planning, financial auditing, and risk 

management. Ensuring effective governance is important to stakeholders’ and the larger society’s 

trust and to organizational effectiveness.

High-Performance Work

 The term “high-performance work” refers to work processes used to systematically 

pursue ever-higher levels of overall organizational and individual performance, including quality, 

productivity, innovation rate, and cycle time performance. High-performance work results in 

improved programs and services for students and stakeholders. 

 Approaches to high-performance work vary in form, function, and incentive systems. 

High-performance work focuses on workforce engagement. It frequently includes cooperation among 

senior leaders, administrators, faculty, and staff, which may involve workforce bargaining units; 

cooperation among work units, often involving teams; the empowerment of your people, including 

self-directed responsibility; and input to planning. It also may include individual and organizational 

skill building and learning; learning from other organizations; flexibility in job design and work 
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Governance : ธรรมาภิบาล
 
 คำ วา  “ธรรมาภิบาล”  หมายถึง  ระบบ การ จัดการ และ ควบคุม ตางๆ ที่ ใช ใน สถาบัน การ ศึกษา 

รวมทั้ง ความ รับผิดชอบ ในดาน ตางๆ ของ คณะกรรมการ ประจำ สถาบัน เชน คณะกรรมการ การ ศึกษา 

คณะกรรมการ บริหาร ของ คณะ สภา มหาวิทยาลัย ผูบริหาร สูงสุด ของ สถาบัน  ใน สถาบัน การ ศึกษา เอกชน อาจ

รวมถึง เจาของ หรือ ผู ถือหุน

 กฎหมาย  กฎกระทรวง  กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ตางๆ  รวมถึง นโยบาย ของ สถาบัน จะ ระบุ ถึง สิทธิ

และ ความ รับผิดชอบ ของ คณะกรรมการ แตละ ชุด  รวมทั้ง วิธีการ กำหนด ทิศทาง และ การ ควบคุม เพื่อ สราง

หลักประกัน ใน เรื่อง ตอไปนี้

 (1) ความ รับผิดชอบ ตอ ผู ที่ มี สวน ได สวน เสีย

 (2) ความ โปรงใส ของ การ ปฏิบัติ การ

 (3) การ ปฏิบัติ ตอ ผูมีสวน ได สวน เสีย ทุก กลุม อยาง เปนธรรม

 กระบวนการ ตาง ๆ ดาน ธรรมาภิบาล อาจ รวมถึง การ ใหความเห็น ชอบ กับ ทิศทาง เชิง กลยุทธ ของ

สถาบัน การ กำหนด และ ดำเนินการ ตาม นโยบาย  การ ติดตาม และ ประเมินผล การ ดำเนินการ ของ ผูบริหาร 

ระดับสูง ของ สถาบัน การ กำหนด คา ตอบแทน และ สิทธิ ประโยชน ของ คณะ ผูบริหาร การ วางแผนการ สืบทอด 

ตำแหนง การ ตรวจสอบ ทางการเงิน  และ การ บริหาร ความ เสี่ยง  การ ทำให ระบบ ธรรมาภิบาล มี ประสิทธิผล                 

มี ความ สำคัญตอ ความ เชื่อมั่น ของ ผูมีสวน ได สวน เสีย และ สังคม ภายนอก  ตลอดจน ตอ ประสิทธิผล ของ

สถาบัน

High-Performance Work : การ ทำงาน ที่ ใหผล การ ดำเนินการ ที่ ดี

 คำ วา  “การ ทำงาน ที่ ใหผล การ ดำเนินการ ที่ ดี” หมายถึง กระบวนการ ทำงาน ที่ มุง ใหผล การ

ดำเนินการ ของ สถาบัน และ แตละบุคคล มี ระดับ สูงขึ้น เรื่อย ๆ อยาง เปนระบบ โดย รวมถึง  คุณภาพ ผลิต ภาพ 

อัตรา การ สราง นวัตกรรม และ รอบ เวลา ซึ่ง จะ สงผลให หลักสูตร และ การ บริการ ทางการ ศึกษา อื่นๆ แก ผูเรียน

และ ผูมีสวน ได สวน เสีย ดีขึ้น

 แนวทาง ที่ นำไปสู การ ทำงาน ที่ ใหผล การ ดำเนินการ ที่ ดี มี รูปแบบ วิธีการ และ ระบบ จูงใจ ที่ แตกตาง

กัน ไป การ ทำงาน ที่ ใหผล การ ดำเนินการ ที่ ดี เปนการ มุงเนน การ ใสใจ/ทำงาน อยาง ทุมเท มักจะ

ประกอบดวย

 -  ความ รวมมือ ระหวาง ผูนำ ระดับสูง ผูบริหาร คณาจารย และ บุคลากร ซึ่ง อาจ รวมถึง กลุม ที่ 

   ทำหนาที่ ตอรอง ให ผูปฏิบัติ งาน  

 -   ความ รวมมือ ระหวาง หนวยงาน ซึ่ง เกี่ยวของ กับ ทีมงาน ตาง ๆ  

 -   การ กำหนด ความ รับผิดชอบ ดวย ตน เอง และ การ ใหอำนาจ ใน การ ตัดสินใจ แก คณาจารย และ 

   บุคลากร 
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assignments; a flattened organizational structure, where decision making is decentralized and 

decisions are made closest to the students and stakeholders; and effective use of performance 

measures, including comparisons. 

 Many high-performing organizations use monetary and nonmonetary incentives based 

on factors such as organizational performance, team and individual contributions, and skill building. 

Also, high-performance work usually seeks to align the organization’s structure, core competencies, 

work, jobs, workforce development, and incentives.

How

 The term “how” refers to the systems and processes that an organization uses to 

accomplish its mission requirements. In responding to “how” questions in the Process Item 

requirements, process descriptions should include information such as approach (methods and 

measures), deployment, learning, and integration factors.

Indicators

 See “measures and indicators.”

Innovation

 The term “innovation” refers to making meaningful change to improve programs, services, 

processes, or organizational effectiveness and to create new value for students and stakeholders. 

Innovation involves the adoption of an idea, process, technology, or product that is either new or 

new to its proposed application. The outcome of innovation is a discontinuous or breakthrough 

change in results, programs, offerings, or services. 

 Successful organizational innovation is a multistep process that involves development 

and knowledge sharing, a decision to implement, implementation, evaluation, and learning. Although 

innovation is often associated with technological innovation, it is applicable to all key organizational 

processes that would benefit from change, whether through breakthrough improvement or a change 

in approach or outputs. It could include fundamental changes in organizational structure to more 



เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ 2552 - 2553 225

 -   การนำ ขอมูล จาก คณาจารย และ บุคลากร มา ใช ใน การ วางแผน 

 -   การ สราง ทักษะ และ การ เรียนรู ใน ระดับ บุคคล และ ระดับ สถาบัน 

 -   การ เรียนรู จาก องคการ อื่น 

 -  ความ ยืดหยุน ใน การ กำหนด หนาที่ ความ รับผิดชอบ และ การ มอบหมายงาน 

 -  โครงสรางองคการแนวราบ (Flattened Organizational Structure) เพื่อใหมีการกระจายอำนาจ

   ในการตัดสินใจ ไปยังผูที่อยูใกลผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียมากที่สุด 

 -   การใชตัววัดผลการดำเนินการอยางมีประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงการใชขอมูลเปรียบเทียบ 

 ระบบ การ ทำงาน ที่ ใหผล การ ดำเนินการ ที่ ดี สวนใหญ ใช สิ่ง จูงใจ ทั้งที่ เปน ตัวเงิน และ ไม เปน ตัวเงิน 

โดย พิจารณา จาก ปจจัย ตางๆ เชน ผล การ ดำเนินการ ของ สถาบัน ผลงาน ของ แตละบุคคล และ ทีมงาน และ 

การ เสริมสราง ทักษะ นอกจากนี้ กระบวนการ ทำงาน ที่ ใหผล การ ดำเนินการ ที่ ดี ตอง พยายาม ทำให โครงสราง 

สถาบัน สมรรถนะ หลัก งาน  ภาระ งาน การ พัฒนา ผูปฏิบัติ งาน และ การ ให สิ่ง จูงใจ มี ความ สอดคลอง ไป

 ใน แนวทาง เดียวกัน

How : อยางไร

 คำ วา  “อยางไร”  หมายถงึ  ระบบ และ กระบวนการ ที ่สถาบนั ใช เพือ่ บรรล ุเปาหมาย ตางๆ ของพนัธกจิ 

ใน การ ตอบ คำ ถาม “อยางไร” ใน ขอกำหนด ของ หัวขอ ใน หมวด 1 - 6  คำ อธิบาย กระบวนการ ควร รวมถึง 

รายละเอียด เกี่ยวกับ แนวทาง  (วิธีการ และ ตัว วัด)  การ นำไป ปฏิบัติ  การ เรียนรู  และ การ บูรณาการ ดวย

Indicators : ตัวบงชี้

 ดู ที่ คำ วา  “ตัว วัด และ ตัวบงชี้ : Measures and Indicators” 

Innovation : นวัตกรรม

 คำ วา  “นวัตกรรม”  หมายถึง  การ เปลี่ยนแปลง ที่ สำคัญ เพื่อ ปรับปรุง หลักสูตร และ บริการ ทางการ 

ศึกษา กระบวนการ หรือ ประสิทธิผล ของ สถาบัน รวมทั้ง สราง คุณคา ใหม ให แก ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย 

นวตักรรม เปนการ รบั เอา แนวคดิ กระบวนการ เทคโนโลย ีหรอื ผลติภณัฑ ซึง่ อาจ เปน ของใหม หรอื นำมา ปรบัใช 

ใน รูปแบบใหม  ผลลัพธ ของ นวัตกรรม คือ การ เปลี่ยนแปลง อยาง ฉับพลัน หรือ กาว กระโดด ของ ผลลัพธ หลักสูตร 

บริการ ที่ สงเสริม การ เรียนรู และ บริการ การ ศึกษา อื่นๆ  

 นวัตกรรม ที่ ประสบ ความ สำเร็จ ใน ระดับ สถาบัน เปน กระบวนการ ที่ ประกอบดวย หลาย ขั้น ตอน

ที่ เกี่ยวของ กับ การ พัฒนา และ การ แลกเปลี่ยน เรียนรู การ ตัดสินใจ ที่จะ ดำเนินการ การ ลงมือ ปฏิบัติ 

การ ประเมินผล และ การ เรียนรู   แมวา นวัตกรรม มักจะ หมายถึง นวัตกรรม ดาน เทคโนโลยี แต สามารถ เกิดขึ้น 

ได ใน ทุก กระบวนการ ที่ สำคัญ ซึ่ง จะ ได ประโยชน จาก การ เปลี่ยนแปลง ไมวา จะ เปนการ ปรับปรุง อยาง 

กาว กระโดด หรือ การ เปลี่ยนแปลง แนวทาง หรือ ผลผลิต  นวัตกรรม อาจ รวมถึง การ เปลี่ยนแปลง โครงสราง 

พื้นฐาน ของ สถาบัน เพื่อให งาน สำเร็จ อยาง มี ประสิทธิผล ยิ่งขึ้น
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effectively accomplish the organization’s work.

Integration

 The term “integration” refers to the harmonization of plans, processes, information, resource 
decisions, actions, results, and analysis to support key organization-wide goals. Effective integration 
goes beyond alignment and is achieved when the individual components of a performance manage-
ment system operate as a fully interconnected unit. 

 See also the definition of “alignment” on page 208 

 Integration is one of the dimensions considered in evaluating both Process and Results 
Items. For further description, see the Scoring System on pages 254-264. 

Key

 The term “key” refers to the major or most important elements or factors, those that 
are critical to achieving your intended outcome. The Baldrige Criteria, for example, refer to key 
challenges, key plans, key work processes, and key measures—those that are most important to 
your organization’s success. They are the essential elements for pursuing or monitoring a desired 
outcome.

Knowledge Assets

 The term “knowledge assets” refers to the accumulated intellectual resources of your 
organization. It is the knowledge possessed by your organization and its workforce in the form 
of information, ideas, learning, understanding, memory, insights, cognitive and technical skills, 
and capabilities. 

 Your workforce, curricula, software, databases, documents, guides, and policies and 
procedures are repositories of your organization’s knowledge assets. 

 Knowledge assets are held not only by an organization but reside within its students 
and stakeholders, suppliers, and partners, as well. Knowledge assets are the “know-how” that 
your organization has available to use, to invest, and to grow. Building and managing its 
knowledge assets are key components for your organization to create value for your students 
and stakeholders and to help sustain a competitive advantage. 
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Integration : การ บูรณาการ

 คำ วา    “ การ บูรณาการ”   หมาย ถึง  การ ผสมกลมกลืน ของ แผน  กระบวนการ  สารสนเทศ  การ จัดสรร

ทรัพยากร  การ ปฏิบัติ การ  ผลลัพธ  และ การ วิเคราะห  เพื่อ สนับสนุน เปาประสงค ที่ สำคัญ ของ สถาบัน 

( o r g a n i z a t i o n - w i d e   g o a l )     การ บูรณาการ ที่ มี ประสิทธิผล    เปน มากกวา ความ สอดคลอง ไป ใน แนว ทางเดียว

กัน และ จะ สำเร็จ ได ก็ตอเมื่อ การ ดำเนินการ ของ แตละ องคประกอบภาย ใน ระบบ การ จัดการ ผล การ ดำเนินการ

มี ความ เชื่อมโยง กัน เปน หนึ่งเดียว อยาง สมบูรณ

  ดู คำ จำกัด ความ เพิ่มเติม ของ    คำ วา    “ การ มุงไป ใน แนว ทางเดียว กัน    :     A l i g n m e n t ”    ใน หนา  2 0 9

 การ บูรณาการ เปน มิติ หนึ่ง ใน การ ประเมิน หัวขอ ใน หมวด    1   -   6     ดู คำ อธิบาย เพิ่มเติม เกี่ยวกับ

การ  บูรณาการ ใน หนา  2 5 5   -   2 6 5     เรื่อง    “ ระบบ การ ใหคะ แนน” 

 K e y   :   ที่ สำคัญ/ หลัก

  คำ วา    “ ที่ สำคัญ/ หลัก”   หมาย ถึง  สวนประกอบ หรือ ปจจัยหลัก ตางๆ     ที่ สำคัญมาก หรือ สำคัญ ที่สุด    

ที่ มี ความ จำเปน อยางยิ่ง ตอ การ บรรลุ ผลลัพธ ที่ สถาบัน ตั้งเปา ไว    บาง ตัวอยาง ที่ ได กลาว ไว ใน เกณฑ คุณภาพ

 การ ศึกษา สู ความ เปนเลิศ    เชน    ความ ทาทาย ที่ สำคัญ  แผนงาน ที่ สำคัญ  กระบวนการ หลัก  และ ตัว วัด

ที่ สำคัญ  ซึ่ง เปน สิ่ง ที่ มี ความ สำคัญ อยางยิ่ง ตอ ความ สำเร็จ ของ สถาบัน      สิ่ง เหลานี้ เปน องคประกอบ ที่ จำเปน

ใน การ บรรลุ หรือ ติดตาม ผลลัพธ ที่ ตองการ

 K n o w l e d g e   A s s e t s   :   สินทรัพย ทาง ความรู

  คำ วา    “ สินทรัพย ทาง ความรู”     หมาย ถึง    ทรัพยากร ทาง ปญญา ที่ มี การ สั่งสมภาย ใน สถาบัน 

 โดย เปน ความรู ที่ ทั้ง สถาบัน และ ผูปฏิบัติ งาน เก็บ รวบรวม ไว ใน รูป แบบ ของ สารสนเทศ  แนวคิด  การ เรียนรู  

ความ เขา ใจ  ความทรงจำ  ความ เขา ใจ อยาง ลึกซึ้ง  ความรู  และ ทักษะ ดาน เทคนิค  รวม ทั้ง ขีด ความ สามารถ

ตางๆ 

  แหลง ที่ สั่งสม สินทรัพย ทาง ความรู ของ สถาบัน  ได แก  ผูปฏิบัติ งาน  หลักสูตร  ซอฟต แวร  ฐานขอมูล 

เอกสาร  แนวทาง ปฏิบัติ  นโยบาย และ ระเบียบ ปฏิบัติ  

  สินทรัพย ทาง ความรู เปน  “ ความรู ใน ภาคปฏิบัติ”   ( K n o w  - h o w )     ที่ สถาบัน มี อยู และ สามารถ

 นำไป ใช ประโยชน    เพื่อ เพิ่มพูน และ พัฒนา สถาบัน ให เติบโต  การ เสริมสราง และ การ จัดการ สินทรัพย ทาง

ความรู จึง เปน สวนประกอบ ที่ สำคัญ สำหรับ สถาบัน ใน การ สราง คุณคา ให แก ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย  

ทั้ง ยัง ชวย รักษา ความ ไดเปรียบ เชิง แขงขัน อยาง ยั่งยืน
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Leadership System

 The term “leadership system” refers to how leadership is exercised, formally and 

informally, throughout the organization; it is the basis for and the way key decisions are made, 

communicated, and carried out. It includes structures and mechanisms for decision making; 

two-way communication; selection and development of senior leaders, administrators, department 

heads, and faculty leaders; and reinforcement of values, ethical behavior, directions, and 

performance expectations. 

 An effective leadership system respects the capabilities and requirements of workforce 

members and other stakeholders, and it sets high expectations for performance and performance 

improvement. It builds loyalties and teamwork based on the organization’s vision and values and the 

pursuit of shared goals. It encourages and supports initiative and appropriate risk taking, subordi-

nates organizational structure to purpose and function, and avoids chains of command that require 

long decision paths. An effective leadership system includes mechanisms for the leaders to conduct 

self-examination, receive feedback, and improve.

Learning

 The term “learning” refers to new knowledge or skills acquired through evaluation, 

study, experience, and innovation. In addition to their focus on student learning, the Education 

Criteria address two other kinds of learning: organizational and personal. Organizational learning 

is achieved through research and development; evaluation and improvement cycles; ideas 

and input from the workforce, students, and other stakeholders; best-practice sharing; and 

benchmarking. Personal learning (pertaining to faculty and staff) is achieved through education, 

training, and developmental opportunities that further individual growth. 

 To be effective, these types of learning should be embedded in the way an organization 

operates. 

 In addition, they contribute to a competitive advantage and sustainability for the 

organization and its workforce. See also the related Core Values and Concepts of organizational 

and personal learning (page 180) and learning-centered education (page 182), as well as the 

definition of “active learning” on page 206. 

 Learning is one of the dimensions considered in evaluating Process Items. For further 

description, see the Scoring System on pages 254-264.
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 L e a d e r s h i p   S y s t e m   :   ระบบ การนำ องคการ

  คำ วา    “ ระบบ การนำ องคการ”     หมาย ถึง    วิธีการ บริหาร ที่ ผูนำ ใน ทุก ระดับ นำมา ใช ทั้ง อยาง เปน

ทางการ และ ไม เปนทางการ ทั่ว ทั้ง สถาบัน    การ ตัดสิน ใจ  การ สื่อสาร  และ การ ดำเนินการ ใน เรื่อง ที่ สำคัญๆ

ตอง อาศัย พื้นฐาน และ วิธีการ ดังกลาว    ทั้งนี้ รวม ถึง โครงสราง และ กลไก ใน การ ตัดสิน ใจ  การ สื่อสาร สอง ทาง 

การ สรรหา และ การ พัฒนา ผูนำ ระดับสูง  ผูบริหาร  หัวหนา ภาควิชา  กรรมการ คณะ  รวม ทั้ง การ เสริมสราง

 คานิยม  พฤติกรรม ที่ มี จริยธรรม  ทิศทาง  และ ความ คาดหวัง ดาน ผล การ ดำเนินการ

  ระบบ การนำ องคการ ที่ มี ประสิทธิผล ตอง ให ความ สำคัญตอ ขีด ความ สามารถ และ ความ ตองการ ของ 

ผูปฏิบัติ งาน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย อื่น    และ ตั้ง ความ คาดหวัง ให สูง ในดาน ผล การ ดำเนินการ และ การ ปรับปรุง 

ผล การ ดำเนินการ      ระบบ นี้ สราง ความ ภักดี และ การ ทำงาน เปน ทีม  โดย อาศัย วิสัยทัศน    คานิยม  และ การ มุง 

ไปสู เปาประสงค รวม กัน    นอกจากนี้ ยัง กระตุน และ สนับสนุน ความคิด ริเริ่ม และ ความ กลา ที่ จะ เสี่ยง ใน ระดับ

 ที่ เหมาะสม    การ แยก โครงสราง สาย การ บังคับ บัญชา ตาม จุดประสงค และ หนา ที่    เพื่อ ลด ลำดับชั้น ของ

 การ ตัดสิน ใจ  ระบบ การนำ องคการ ที่ มี ประสิทธิผล ตอง มี กลไก ที่ ผูนำ ใช ประเมิน ตน เอง  รับ ขอมูล ปอน กลับ  และ 

การ ปรับปรุง ตน เอง    

 L e a r n i n g   :   การ เรียนรู

  คำ วา  “ การ เรียนรู”   หมาย ถึง  ความรู หรือ ทักษะ ใหม ที่ ไดรับ จาก การ ประเมิน  การ ศึกษา  

ประสบการณ  และ นวัตกรรม  นอกเหนือ จาก การ มุงเนน การ เรียนรู ของ ผูเรียน ใน เกณฑ นี้    ยัง ได เนน ถึง 

การ เรียนรู ใน อีก สอง ระดับ  คือ  การ เรียนรู ระดับ องคการ และ ระดับ บุคคล      การ เรียนรู ระดับ องคการ ได มาจาก

การ วิจัย และ พัฒนา  วงจร การ ประเมิน และ การ ปรับปรุง  ความคิด และ ขอมูล จาก ผูปฏิบัติ งาน  ผูเรียน  และ

ผูมีสวน ได สวน เสีย  การ แบงปน วิธีปฏิบัติ ที่ เปนเลิศ และ การ จัด ระดับ เทียบเคียง การ เรียนรู ระดับ บุคคล 

 ( คณาจารย และ บุคลากร)   ได มาจาก การ ศึกษา การ ฝกอบรม  และ การ ไดรับ โอกาส ใน การ พัฒนา เพื่อ ความ

 เจริญ กาวหนา ของ แตละบุคคล  

  การ เรียนรู ที่ ได กลาว ไป แลว    ควร เปน สวน ที่ ฝงลึก อยู ใน วิธีการ ที่ องคการ ดำเนินการ  ซึ่ง สงผล

 ให เกิด การ ไดเปรียบ เชิง แขงขัน    และ ความ ยั่งยืน สำหรับ องคการ และ ผูปฏิบัติ งาน    

  ดู คำ อธิบาย เพิ่มเติม ของ    “ การ เรียนรู ของ องคการ และ แตละบุคคล”   และ  “ การ ศึกษา ที่ 

มุงเนน การ เรียนรู”     ใน คานิยม หลัก และ แนวคิด  ใน หนา    1 8 3     รวม ถึง ความ หมาย    “ การ เรียน แบบ ใฝรู”   

 ใน หนา    2 0 7

   การ เรียนรู เปน มิติ หนึ่ง ใน การ ประเมิน หัวขอ ใน หมวด  1   -   6     ดู คำ อธิบาย เพิ่มเติม เกี่ยวกับ การ เรียนรู 

ใน หนา    2 5 5   -   2 6 5     เรื่อง    “ ระบบ การ ใหคะ แนน” 
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Levels

 The term “levels” refers to numerical information that places or positions an organization’s 

results and performance on a meaningful measurement scale. Performance levels permit evaluation 

relative to past performance, projections, goals, and appropriate comparisons.

Measures and Indicators

 The term “measures and indicators” refers to numerical information that quantifies input, 

output, and performance dimensions of processes, programs, offerings, services, and the overall 

organization (outcomes). Measures and indicators might be simple (derived from one measurement) 

or composite. 

 The Criteria do not make a distinction between measures and indicators. However, some 

users of these terms prefer “indicator” 

 (1)  when the measurement relates to performance but is not a direct measure of such 

performance (e.g., the number of complaints is an indicator of dissatisfaction but not a direct 

measure of it) and 

 (2)  when the measurement is a predictor (“leading indicator”) of some more significant 

performance (e.g., a gain in student performance or satisfaction might be a leading indicator of 

student persistence).

Mission

 The term “mission” refers to the overall function of an organization. The mission 

answers the question, “What is this organization attempting to accomplish?” The mission might 

define students, stakeholders, or markets served; distinctive or core competencies; or technologies 

used.

Multiple Requirements

 The term “multiple requirements” refers to the individual questions Criteria users need 

to answer within each Area to Address. These questions constitute the details of an Item’s 

requirements. They are presented in black text under each Item’s Area(s) to Address. This 

presentation is illustrated in the Item format shown on page 104.
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 Levels : ระดับ

 คำ วา  “ระดับ”  หมายถึง  สารสนเทศ ที่ เปน ตัวเลข ที่ ทำให ทราบ วา ผลลัพธ และ ผล การ ดำเนินการ

ของ องคการ อยู ใน ตำแหนง หรือ อันดับ ใด ใน มาตรวัด ที่ สำคัญ  ระดับ ผล การ ดำเนินการ ทำให สามารถ

ประเมินผล เปรียบ เทียบกับ ผล การ ดำเนินการ ที่ผานมา การ คาดการณ เปาประสงค และ ตัว เปรียบเทียบ อื่นๆ  

ที่ เหมาะสม

Measures and Indicators : ตัว วัด และ ตัวบงชี้ 

 คำ วา  “ตัว วัด และ ตัวบงชี้”  หมายถึง  สารสนเทศ เชิง ตัวเลข ที่ บอก ปริมาณ ปจจัย นำเขา ผลผลิต 

และ ผล การ ดำเนินการ ใน มิติ ตางๆ ที่ เกี่ยวของ กับ กระบวนการ  หลักสูตร  บริการ ที่ สงเสริม การ เรียนรู และ

บริการ ทางการ ศึกษา อื่นๆ ที่ องคการ จัดให แก ผูเรียน และ ผล การ ดำเนินการ โดย รวม ของ องคการ (ผลลัพธ)   

ตัว วัด และ ตัวบงชี้ อาจ เปน แบบ งายๆ (ได จาก ตัว วัด เดี่ยว) หรือ ตัว วัด เชิง ประกอบ

 เกณฑ คุณภาพ การ ศึกษา ไมได แบงแยก ระหวาง ตัว วัด และ ตัวบงชี้ อยางไร ก็ตาม มี ผู นิยม ใช คำ วา 

“ตัวบงชี้”  ใน กรณี ดังนี้ 

 (1) เมื่อ การ วัด นั้น มี ความ สัมพันธกับ ผล การ ดำเนินการ แต ไม เปนตัว วัดผล การ ดำเนินการ นั้น

 โดย ตรง (เชน จำนวน ขอ รองเรียน เปน ตัวบงชี้ ความ ไม พึงพอใจ แต ไมใช ตัว วัดผล ความ ไม พึงพอใจ โดย ตรง) 

และ 

 (2) เมื่อ การ วัดผล เปนตัว ทำนาย  “ตัวบงชี้ นำ”  (leading indicator) ผล การ ดำเนินการ ดาน อื่นๆ

ที่ มี ความ สำคัญ มากกวา (เชน ความ สามารถ หรือ ความ พึงพอใจ ของ ผูเรียน ที่ เพิ่มขึ้น อาจ เปน ตัวบงชี้ นำ 

ถึง การ คงอยู ของ ผูเรียน

Mission : พันธกิจ 

 คำ วา “พันธกิจ” หมายถึง หนาที่ โดย รวม ของ สถาบัน การ ศึกษา เปนการ ตอบ คำ ถาม ที่วา 

“สถาบัน ตองการ บรรลุ อะไร” พันธกิจ อาจ นิยาม ตัว ผูเรียน ผูมีสวน ได สวน เสีย หรือ ตลาด เปาหมาย ที่ สถาบัน 

ใหบริการ ความ สามารถ ที่ โดดเดน ของ สถาบัน หรือ เทคโนโลยี ที่ ใช

Multiple Requirements : ขอกำหนด ตางๆ 

 คำ วา “ขอกำหนด ตางๆ ” หมายถึง คำ ถาม ยอยๆ ที่ สถาบัน ตอง ตอบ ใน แตละ ประเด็น พิจารณา 

คำ ถาม เหลานี ้ประกอบดวย รายละเอยีด ของ ขอกำหนด ใน แตละ หวัขอ ซึง่ จดัพมิพ เปนตวั ขนาด (Angsana New) 

16 ภายใต ขอกำหนด ตางๆ  ดัง แสดง ไว ใน เรื่อง ของ รูปแบบ หัวขอ ดัง ปรากฏ ใน หนา  105



The 2009–2010 Education Criteria for Performance Excellence232

Overall Requirements

 The term “overall requirements” refers to the topics Criteria users need to address 

when responding to the central theme of an Item. Overall requirements address the most significant 

features of the Item requirements. 

 In the Criteria, the overall requirements of each Item are presented in one or more 

introductory sentences printed in bold. This presentation is illustrated in the Item format shown 

on page 104.

Partners

 The term “partners” refers to those key organizations or individuals who are working in 

concert with your organization to achieve a common goal or to improve performance. Typically, 

partnerships are formal arrangements for a specific aim or purpose, such as to achieve a strategic 

objective or deliver a specific program, offering, or service. Partners might include other schools, 

employers and workplaces, social service organizations, private foundations, and parents, as 

appropriate, with which your organization has cooperative relationships to facilitate effective 

learning for students. For example, partners might include schools with which “feeder” relation-

ships exist, into or out of your school. Partnerships with social service organizations might involve 

helping students make these transitions. 

 Formal partnerships are usually for an extended period of time and involve a clear 

understanding of the individual and mutual roles and benefits for the partners.

 See also the definition of “collaborators” on page 212.

Performance

 The term “performance” refers to outputs and their outcomes obtained from processes, 

programs, and services that permit evaluation and comparison relative to goals, standards, past 

results, and other organizations. Performance can be expressed in nonfinancial and financial 

terms. 

 The Education Criteria address four types of performance: 

 (1)  program and service; 

 (2)  student- and stakeholder focused; 

 (3)  budgetary, financial, and market; and 

 (4)  operational. 
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Overall Requirement  : ขอกำหนดโดยรวม

 คำ วา “ขอกำหนด โดย รวม” หมายถึง เรื่อง ตางๆ ของ เกณฑ นี้ ซึ่ง สถาบัน การ ศึกษาจำเปน ตอง

อธบิาย เมือ่ ตอบ คำ ถาม เกีย่วกบั สาระสำคญั ใน แตละ หวัขอ นัน้ ขอกำหนด โดย รวม จะ แสดงถงึ นยัสำคญั ที ่ปรากฏ

อยู ใน ประเด็น พิจารณา ใน แตละ หัวขอ

 ใน เกณฑ นี้  ขอกำหนด โดย รวม ของ แตละ หัวขอ จะ ปรากฏ ใน ประโยค นำ เรื่อง ซึ่ง พิมพ ดวย ตัว หนา 

ขอกำหนด โดย รวม ได แสดง ไว ใน เรื่อง ของ รูปแบบ หัวขอ ดัง ปรากฏ ใน หนา  105

Partners : คูความ รวมมือ ที่ เปนทางการ 

 คำ วา  “คูความ รวมมือ ที่ เปนทางการ” หมายถึง องคการ  หรือ กลุม บุคคล ที่ สำคัญ อื่นๆ ซึ่ง 

ทำงาน รวมกับ สถาบัน เพื่อ บรรลุ เปาหมาย รวมกัน หรือ เพื่อ การ ปรับปรุง ผล การ ดำเนินการ  โดย ทั่วไป จะ 

มี ความ รวมมือ อยาง เปนทางการ เพื่อ เปาประสงค ที่ ชัดเจน เชน การ บรรลุ วัตถุ ประสงค เชิง กลยุทธ  หรือ การ จัด

หลักสูตร  บริการ ที่ สงเสริม การ เรียนรู และ บริการ ทางการ ศึกษา อื่นๆ  คูความ รวมมือ อาจ รวมถึง สถาบัน การ

ศึกษา ผู จางงาน และ สถาน ประกอบการ องคการ ที่ ใหบริการ ทางสังคม มูลนิธิ  และ ผูปกครอง (*) ซึ่ง สถาบัน

มี ความ สัมพันธ ดวย เพื่อ ชวย สงเสริม การ เรียนรู ของ ผูเรียน ให เกิด ประสิทธิผล เชน คูความ รวมมือ อาจ รวมถึง

โรงเรียน ตางๆ ซึ่ง เปน “ตัว ปอน” ผูเรียน ให กับ สถาบัน ความ เปน คูความ รวมมือ กับ “องคการ ที่ ใหบริการ

ทางสังคม” อาจ รวมถึง การ ชวย ให ผูเรียน สามารถ ปรับตัว ใน ชวง เปลี่ยน ผาน ได อยาง มี ประสิทธิผล 

 คูความ รวมมือ อยาง เปนทางการ มัก มี กำหนด ชวงเวลา ของ ความ รวมมือ และ ตอง มี ความ เขาใจ ที่ 

ชัดเจน ตอ บทบาท แตละ ฝาย และ ผลประโยชน ของ คูความ รวมมือ 

 ดู คำ จำกัด ความ ของ  “คูความ รวมมือ ที่ ไม เปนทางการ : Collaborators”   ใน หนา  213

Performance : ผล การ ดำเนินการ 

 คำ วา  “ผล การ ดำเนินการ”  หมายถึง  ผลลัพธ ที่ ได จาก กระบวนการ หลักสูตร และ บริการ ทาง

การ ศึกษา  ซึ่ง สามารถ ประเมินผล และ เปรียบ เทียบกับ เปาประสงค มาตรฐาน ผลลัพธ ในอดีต และ กับ องคการ

อื่นๆ ได ผล การ ดำเนินการ อาจ แสดง ทั้ง ดาน การเงิน และ ดาน อื่นๆ

 เกณฑ นี้ กลาว ถึง ผล การ ดำเนินการ 4 ดาน ไดแก

 (1) ดาน หลักสูตร  การ ศึกษา และ บริการ ทางการ ศึกษา  

 (2) ดาน การ มุงเนน ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย

 (3) ดาน งบประมาณ การเงิน และ ตลาด

 (4) ดาน การ ปฏิบัติ การ
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 “Program and service performance” refers to performance relative to measures and 

indicators of program and service characteristics important to students and stakeholders. 

Examples include the effectiveness of curriculum and instruction, assessment of student learning, 

participation in professional development opportunities, and student placement following program 

completion. 

 “Student and stakeholder-focused performance” refers to performance relative to 

measures and indicators of student and stakeholder perceptions, reactions, and behaviors. 

Examples include admissions, retention, complaints, and survey results. Student- and stakeholder-

focused performance generally relates to the organization as a whole. 

 “Budgetary, financial, and market performance” refers to performance relative to 

measures of cost containment, budget utilization, and market share. Examples include 

instructional and general administration expenditures per student as a percentage of budget; 

income, expenses, reserves, endowments, and annual grants/awards; program expenditures as 

a percentage of budget; annual budget increases or decreases; resources redirected to education 

from other areas; scholarship growth; the percentage of budget for research; and the budget for 

public service. 

 “Operational performance” refers to workforce, leadership, organizational, and ethical 

performance relative to effectiveness, efficiency, and accountability measures and indicators. 

Examples include cycle time, productivity, accreditation, workforce turnover, workforce cross-training 

rates, regulatory compliance, fiscal accountability, and community involvement. Operational 

performance might be measured at the organizational/senior leader level; the key work process 

level; and the program, school, class, or individual level. 

Performance Excellence

 The term “performance excellence” refers to an integrated approach to organizational 

performance management that results in 

 (1)  delivery of ever-improving value to students and stakeholders, contributing to 

improved education quality and student learning, as well as to organizational stability; 

 (2)  improvement of overall organizational effectiveness and capabilities; and 

 (3)  organizational and personal learning. 

 The Education Criteria for Performance Excellence provide a framework and an 

assessment tool for understanding organizational strengths and opportunities for improvement 

and thus for guiding planning efforts. 
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 “ ผล การ ดำเนินการ ดาน หลักสูตร และ บริการ ทางการ ศึกษา”     หมาย ถึง    ผล การ ดำเนินการ

ซึ่ง สัมพันธกับ คุณลักษณะ ของ ตัว วัด และ ตัวบงชี้ ของ หลักสูตร และ บริการ ทางการ ศึกษา    ซึ่ง มี ความ สำคัญตอ

ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย  ตัวอยาง เชน  ความ มี ประสิทธิผล ของ หลักสูตร และ วิธีการ สอน  การ วัด ผล

การเรียน รู ของ ผูเรียน  การ เขารวม ใน กิจ กรรมการ พัฒนา วิชาชีพ  และ การ ได งาน ทำ เมื่อ สำเร็จ การ ศึกษา

  “ ผล การ ดำเนินการ ดาน การ มุงเนน ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย”   หมาย ถึง  ผล การ

 ดำเนินการ ซึ่ง สัมพันธกับ คุณลักษณะ ของ ตัว วัด และ ตัวบงชี้ ดาน การ รับรู  การ ตอบสนอง  และ พฤติกรรม ของ 

ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย  ตัวอยาง เชน  การ รับ ผูเรียน เขา ศึกษา ใน สถานศึกษา  การ คง อยู ของ ผูเรียน 

 ขอ รองเรียน  และ ผล การ สำรวจ  ผล การ ดำเนินการ ใน หัวขอ นี้ มัก แสดงผล เปน ภาพรวม ของ องคการ

 “ ผล การ ดำเนินการ ดาน งบประมาณ  การเงิน  และ ตลาด”     หมาย ถึง  ผล การ ดำเนินการ ซึ่ง 

สัมพันธกับ คุณลักษณะ ของ ตัว วัด ดาน การ ควบคุม ตนทุน  การ ใช งบประมาณ  และ สวน แบง ตลาด  ตัวอยาง 

เชน  รอยละ ของ คา ใชจาย ตอหัว ผูเรียน ในดาน การ บริหาร และ ดาน การ สอน ตอ งบประมาณ    รายได    

คา ใชจาย ตางๆ     เงิน ทุนสำรอง  และ กองทุน  เงิน รางวัล และ เงินสมทบ ประจำป    รอยละ ของ คา ใชจาย หลักสูตร 

ตอ งบประมาณ  การ เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ของ งบประมาณ ประจำป    การ ผัน ทรัพยากร มาจาก แหลง อื่น เพื่อ ใช 

ใน การ ศึกษา ทุน การ ศึกษา ที่ เพิ่มขึ้น  รอยละ ของ งบประมาณ สำหรับ การ วิจัย    ตลอดจน งบประมาณ สำหรับ 

การ บริการ สังคม

  “ ผล การ ดำเนินการ ดาน การ ปฏิบัติ การ”   หมาย ถึง  ผล การ ดำเนินการ ดาน องคการ  ดาน 

ผูปฏิบัติ งาน    ดาน การนำ องคการ  และ ดาน จริยธรรม    ซึ่ง เกี่ยวของ กับ ตัว วัด หรือ ตัวบงชี้    ดาน ประสิทธิผล  

ประสิทธิภาพ    และ ความ รับผิดชอบ    ตัวอยาง เชน  รอบ เวลา  การ เพิ่ม ผลผลิต  ( ผลิต ภาพ)   การ รับรอง

 มาตรฐาน  อัตรา การ ลาออก ของ ผูปฏิบัติ งาน  อัตรา การ ฝกอบรม ขาม สายงาน ของ ผูปฏิบัติ งาน  การ ปฏิบัติ 

ตาม กฎ ระเบียบ  ความ รับผิดชอบ ดาน การเงิน    ตลอดจน การ มี สวนรวม ใน ชุมชน  ผล การ ดำเนินการ ดาน 

การ ปฏิบัติ การ อาจ วัด ที่ ระดับ องคการ/ ผูนำ ระดับสูง  ระดับ กระบวนการ หลัก  และ ระดับ หลักสูตร  สาขาวิชา  

 ชั้นเรียน  หรือ ตัว บุคคล

 P e r f o r m a n c e   E x c e l l e n c e   :   ผล การ ดำเนินการ ที่ เปนเลิศ  

  คำ วา    “ ผล การ ดำเนินการ ที่ เปนเลิศ”   หมาย ถงึ  แนว ทางการ จดัการ ผล การ ดำเนนิการ ของ สถาบนั 

การ ศึกษา แบบ บูรณาการ    ทำ ให เกิด ผลลัพธ ในดาน

  ( 1 )  การ เพิม่ คณุคา ให กบั ผูเรยีน และ ผูมสีวน ได สวน เสยี อยาง ตอเนือ่ง  ซึง่ นำไปสู การ ปรบัปรงุ คณุภาพ 

การ ศึกษา    การ เรียนรู ของ ผูเรียน    ตลอดจน ความ ยั่งยืน ของ สถาบัน

  ( 2 )  การ ปรับปรุง ประสิทธิผล และ ขีด ความ สามารถ โดย รวม ของ สถาบัน

  ( 3 )  การ เรียนรู ของ สถาบัน และ ของ แตละบุคคล

  เกณฑ นี้ ใช เปน กรอบ และ เครื่องมือ ใน การ ประเมินผล  เพื่อ ให สถาบัน ทราบ จุด แข็ง และ โอกาส ใน การ 

ปรับปรุง    สำหรับ เปน แนวทาง ใน การ วาง แผน ตอไป
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Performance Projections

 The term “performance projections” refers to estimates of future performance. 

Projections may be inferred from past performance, may be based on the performance of 

comparable or competitive organizations that must be met or exceeded, may be predicted based 

on changes in a dynamic education market, or may be goals for future performance. Projections 

integrate estimates of your organization’s rate of improvement and change, and they may be 

used to indicate where breakthrough improvement or innovation is needed.While performance 

projections may be set to attain a goal, they also may be predicted levels of future performance 

that indicate the challenges your organization faces in achieving a goal. Thus, performance 

projections serve as a key management planning tool.

Persistence

 The term “persistence” refers to the continued attendance by students (from term to term, 

semester to semester, grade to grade, or class to class) toward the completion of an educational 

goal or training objective.

Process

 The term “process” refers to linked activities with the purpose of producing a program 

or service for students and/or stakeholders within or outside the organization. Generally, processes 

involve combinations of people, machines, tools, techniques, materials, and improvements in a 

defined series of steps or actions. Processes rarely operate in isolation and must be considered 

in relation to other processes that impact them. 

 In some situations, processes might require adherence to a specific sequence of steps, 

with documentation (sometimes formal) of procedures and requirements, including well-defined 

measurement and control steps. 

 In service situations such as education, particularly when those served are directly 

involved in the service, process is used in a more general way (i.e., to spell out what must be done, 

possibly including a preferred or expected sequence). If a sequence is critical, the service needs 

to include information to help those served understand and follow the sequence. Such service 

processes also require guidance to the providers of those services on handling contingencies 

related to the possible actions or behaviors of those served. 
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 P e r f o r m a n c e   P r o j e c t i o n s   :   การ คาดการณ ผล การ ดำเนินการ  
 
 คำ วา    “ การ คาดการณ ผล การ ดำเนินการ”  หมาย ถึง  การ ประมาณ การณ ผล การ ดำเนินการ

 ใน อนาคต การ คาดการณ อาจ ดู จาก ผล การ ดำเนินการ ในอดีต หรือ อิง ผล การ ดำเนินการ ของ สถาบัน ที่ 

เปรียบเทียบ กัน ได  หรือ กับ สถาบัน คู แขง ที่ ตองการ ให เทาเทียม หรือ เหนือกวา หรือ การ เปลี่ยน แปลง อยาง

รวดเร็ว ของ ตลาด การ ศึกษา  หรือ เปาหมาย ของ ผล การ ดำเนินการ ใน อนาคต นอกจาก นั้น  การ คาดการณ 

เปนการ บูรณาการ    การ ประมาณการ ของ อัตรา การ ปรับปรุง และ การ เปลี่ยน แปลงภาย ใน ของ สถาบัน  รวม ทั้ง 

ชี้ ให เห็นวา ตอง มี การ ปรับปรุง อยาง กาว กระโดด หรือ สราง นวัตกรรม ใน เรื่อง ใด  คา คาดการณ ผล การ

 ดำเนินการ  นอกจาก จะ ใช เพื่อ บรรลุ เปาประสงค แลว  อาจ เปน คา ที่ ใช ทำนาย ระดับ ผล การ ดำเนินการ

 ใน อนาคต ที่ แสดง ให เห็น ถึง ความ ทาทาย ที่ สถาบัน เผชิญ เพื่อ บรรลุ เปาประสงค  ดัง นั้น การ คาดการณ 

ผลการ ดำเนินการ จึง เปน เครื่องมือ ใน การ วาง แผน ที่ สำคัญ อัน หนึ่ง ของ ฝายจัดการ

 P e r s i s t e n c e   :   การ คง อยู อยาง ตอเนื่อง  

  คำ วา    “ การ คง อยู อยาง ตอเนื่อง”     หมาย ถึง    การ ลงทะเบียน เรียน อยาง ตอเนื่อง ของ ผูเรียน  

( จาก เทอม ตอ เทอม    ภาค ตอ ภาค    เกรด ตอ เกรด  และ จาก ชั้นป ตอ ชั้นป)   เพื่อ ให สำเร็จ การ ศึกษา  หรือ บรรลุ 

วัตถุ ประสงค ใน การ ฝกอบรม

 P r o c e s s   :   กระบวนการ          

  คำ วา    “ กระบวนการ”     หมาย ถึง  กิจกรรม ที่ เชื่อมโยง กัน เพื่อ พัฒนา เปน หลักสูตร หรือ บริการ

 สำหรับ ผูเรียน  และ/ หรือ ผูมีสวน ได สวน เสีย ทั้งภาย ใน หรือ ภายนอก สถาบัน  โดย ทั่วไป แลว  กระบวนการ เปน 

ขั้นตอน หรือ กิจกรรม ที่ มี ลำดับ ชัดเจน  ซึ่ง เกิด จาก การ ผสมผสาน ระหวาง คน  เครื่องจักร  เครื่องมือ  เทคนิค  

วัสดุ  และ การ ปรับปรุง  แทบ จะ ไมมี กระบวนการ ใด เลย ที่ ดำเนินการ ได โดย ลำพัง   ดัง นั้น จึง ตอง คำนึง ถึง 

กระบวนการ อื่นๆ   ที่ สงผลกระทบ ตอ กัน  

  ใน บางกรณี    กระบวนการ อาจ ตอง ดำเนิน ตาม ลำดับขั้น ที่ เฉพาะ เจาะจง  ตาม เอกสาร วิธีปฏิบัติ การ 

และ ขอกำหนด  ( ที่ อาจ เปนทางการ)   รวม ทั้ง การ วัด และ ขั้นตอน การ ควบคุม ที่ ชัดเจน

  ใน การ ใหบริการ ดาน การ ศึกษา โดยเฉพาะ อยางยิ่ง เมื่อ ผู รับบริการ มี สวนรวม โดย ตรง กับ

 การใหบริการ  คำ วา  กระบวนการ  จะ มีความหมาย ที่ กวาง มากขึ้น  เชน  อาจ ตอง ขยายความ วา ตอง ทำ อะไร  

ซึ่ง รวม ถึง ลำดับ ขั้นตอน กอน หลัง ที่ พึงประสงค หรือ คาด หวังไว    ถา หาก ขั้นตอน นั้น มี ความ สำคัญ  การ บริการ 

จะ ตอง ให ขอมูล ที่ ชวย ให ผู รับบริการ เขา ใจ และ ทำตาม ขั้นตอน ดังกลาว    กระบวนการ บริการ ที่ กลาว ขางตน  

จำเปน ตอง มี แนวทาง สำหรับ ผู ใหบริการ ใน การ จัดการ กับ เหตุการณ ที่ ไมคาดฝน  ที่ เกี่ยวของ กับ การ กระทำ

 หรือ พฤติกรรม ของ ผู รับบริการ
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 In knowledge work, such as teaching, strategic planning, research, development, and 

analysis, process does not necessarily imply formal sequences of steps. Rather, process implies 

general understandings regarding competent performance, such as timing, options to be included, 

evaluation, and reporting. Sequences might arise as part of these understandings. 

 In the Baldrige Scoring System, your process achievement level is assessed. This 

achievement level is based on four factors that can be evaluated for each of an organization’s 

key processes: Approach, Deployment, Learning, and Integration. 

 For further description, see the Scoring System on pages 254 - 264.

Productivity

 The term “productivity” refers to measures of the efficiency of resource use. Although 

the term often is applied to single factors, such as the workforce, machines, materials, energy, 

and capital, the productivity concept applies as well to the total resources used in meeting the 

organization’s objectives. The use of an aggregate measure of overall productivity allows a 

determination of whether the net effect of overall changes in a process—possibly involving 

resource tradeoffs—is beneficial.

Programs, Offerings, and Services

 See “educational programs, offerings, and services.”

Purpose

 The term “purpose” refers to the fundamental reason that an organization exists. 

The primary role of purpose is to inspire an organization and guide its setting of values. Purpose 

is generally broad and enduring. Two organizations providing different educational services could 

have similar purposes, and two organizations providing similar educational services could have 

different purposes.

Results

 The term “results” refers to outputs and outcomes achieved by an organization in 

addressing the requirements of a Baldrige Criteria Item. Results are evaluated on the basis of 

current performance; performance relative to appropriate comparisons; the rate, breadth, and 
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  การ ทำงาน ที่ ตอง ใช ความรู  เชน  การ สอน  การ วาง แผน เชิง กลยุทธ  การ วิจัย  การ พัฒนา  และ

 การ วิเคราะห นั้น    คำ วา  กระบวนการ  อาจ ไมได หมายความ ถึง ลำดับ ขั้นตอน ที่ กำหนด ไว อยาง เปนทางการ 

แต หมาย ถึง  ความ เขา ใจ โดย รวม เกี่ยวกับ การ ดำเนินการ ที่ ตอง ใช ความ สามารถ    เชน  จังหวะ เวลา  วิธีการ

ตางๆ   ที่ ใช  การ ประเมิน และ รายงานผล    ทั้งนี้ ลำดับ ขั้นตอน ของ กระบวนการ อาจ เปนผล ที่ เกิดขึ้น เมื่อ มี ความ

เขา ใจ ดังกลาว

  ใน ระบบ การ ใหคะ แนน ของ เกณฑ นี้ จะ มี การ ตรวจ ประเมิน ถึง ระดับ ความ สำเร็จ ของ กระบวนการ 

ระดับ ความ สำเร็จ นี้ อยู บน พื้นฐาน ของ ปจจัย ทั้ง สี่ประการ ที่ ใช ประเมิน แตละ กระบวนการ ที่ สำคัญ ของ สถาบัน 

ได แก    แนวทาง    การ ถายทอด เพื่อ นำไป ปฏิบัติ    การ เรียนรู    และ การ บูรณาการ
 

ดู คำ อธิบาย เพิ่มเติม ใน หนา    2 5 5   -   2 6 5     เรื่อง    “ ระบบ การ ใหคะ แนน” 

 P r o d u c t i v i t y   :   ผลิต ภาพ

  คำ วา    “ ผลิต ภาพ”     หมาย ถึง    วัด ประสิทธิภาพ ของ การ ใช ทรัพยากร    ถึง แม คำ วา    “ ผลิต ภาพ”   

นี้  มัก จะ ใชกับ ปจจัย ใด ปจจัย หนึ่ง เพียง อยางเดียว  เชน  ผูปฏิบัติ งาน  เครื่องจักร  วัสดุ  พลังงาน  และ ทุน  

แต แนวคิด เกี่ยวกับ ผลิต ภาพ นี้    ยัง สามารถ นำไป พิจารณา ถึง การ ใช ทรัพยากร ทั้งหมด เพื่อ ดำเนินงาน

 ให บรรลุ วัตถุ ประสงค ของ สถาบัน    การ วัด    “ ผลิต ภาพ โดย รวม”     โดย ใช ตัว วัด หลาย ตัว รวม กัน  ทำ ให สามารถ 

ประเมิน ได วา    ผล ของ การ เปลี่ยน แปลง ทั้งหมด ใน กระบวนการ    ( ซึ่ง อาจ รวม ถึง การ เลือก ใช ทรัพยากร ดวย นั้น)     

มี ประโยชน หรือ ไม  

 “ หลักสูตร  บริการ ที่ สงเสริม การ เรียนรู  และ บริการ อื่นๆ     :   P r o g r a m s ,   O f f e r i n g s ,   a n d   S e r v i c e s . ” 

  ดู ที่ คำ วา    “ หลักสูตร    บริการ ที่ สงเสริม การ เรียนรู    และ บริการ ทางการ ศึกษา อื่นๆ   :   

E d u c a t i o n a l   P r o g r a m s ,   O f f e r i n g s ,   a n d   S e r v i c e s ”   

 P u r p o s e   :   จุดประสงค  

  คำ วา    “ จุดประสงค”   หมาย ถึง  เหตุผล หลัก ที่ ทำ ให สถาบัน ดำรง อยู  บทบาท สำคัญ ของ 

จุดประสงค คือ เพื่อ เปน แรง บันดาล ใจ ของ สถาบัน  และ ชี้นำ การ กำหนด คานิยม ของ สถาบัน  โดย ปกติ

 จุดประสงค มัก จะ กวาง และ ใชได นาน  สถาบัน ที่ ใหบริการ ทางการ ศึกษา ที่ ตาง กัน  อาจ จะ มี จุดประสงค ที่ 

คลาย กัน ได  ในขณะ เดียว กัน  สถาบัน ที่ ใหบริการ ทางการ ศึกษา ที่ คลาย กัน  อาจ มี วัตถุ ประสงค ที่ ตาง กัน ได 

เชน กัน

 R e s u l t s   :   ผลลัพธ  

  คำ วา    “ ผลลัพธ”     หมาย ถึง    ผลผลิต และ ผล ที่เกิด จาก การ ดำเนินการ ตาม ขอกำหนด ของ หัวขอ

 ใน เกณฑ เลม นี้  ใน การ ประเมิน ผลลัพธ  จะ พิจารณา ผล การ ดำเนินการ ปจจุบัน  ผล การ ดำเนินการ เมื่อ เทียบกับ 
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importance of performance improvements; and the relationship of results measures to key 

organizational performance requirements. 

 For further description, see the Scoring System on pages 254-264.

Segment

 The term “segment” refers to a part of an organization’s overall base related to 

students; stakeholders; markets; programs, offerings, and services; or the workforce. Segments 

typically have common characteristics that can be grouped logically. In Results Items, the term 

refers to disaggregating results data in a way that allows for meaningful analysis of an 

organization’s performance. It is up to each organization to determine the specific factors that it 

uses for segmentation. 

 Understanding segments is critical to identifying the distinct needs and expectations of 

different student, stakeholder, market, and workforce groups and to tailoring programs, offerings, 

and services to meet their needs and expectations. Student segmentation might reflect such factors 

as the educational service delivery (e.g., classroom or Web-based) or students’ career interests, 

learning styles, living status (e.g., residential versus commuter), mobility, or special needs. For 

those education organizations that must respond to the annual requirements of the No Child Left 

Behind (NCLB) Act, segmentation might include the NCLB-designated accountability subgroups 

(i.e., a student’s race or ethnicity, economically disadvantaged status, limited proficiency in English, 

and classification as in need of special education). Workforce segmentation might be based on 

geography, skills, needs, work assignments, or job classifications.

Senior Leaders

 The term “senior leaders” refers to those with the main responsibility for managing 

the overall organization. Senior leaders might include administrators, department heads, and/or 

faculty leaders. In many organizations, senior leaders include the head of the organization and 

his or her direct reports.

Stakeholders

 The term “stakeholders” refers to all groups that are or might be affected by an 

organization’s actions and success. Examples of key stakeholders might include parents, parent 

organizations, the workforce, collaborators, governing boards, alumni, employers, other schools, 
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ตัว เปรียบเทียบ ที่ เหมาะสม  รวม ทั้ง อัตรา    ความ ครอบคลุม  และ ความ สำคัญ ของ การ ปรับปรุง ผล การ

 ดำเนินการ  ตลอดจน ความ สัมพันธ ระหวาง ตัว วัด ผลลัพธ กับ เปาหมาย หลัก ของ ผล การ ดำเนินการ

  ดู คำ อธิบาย เพิ่มเติม  เรื่อง  ระบบ การ ใหคะ แนน    ใน หนา    2 5 5   -   2 6 5 

 S e g m e n t   :   สวน/ กลุม  

  คำ วา  “ สวน/ กลุม”   หมาย ถึง  สวน/ กลุม ใด กลุม หนึ่ง ของ  ผูเรียน  ผูมีสวน ได สวน เสีย  ตลาด 

หลักสูตร    บริการ ที่ สงเสริม การ เรียนรู และ บริการ ทางการ ศึกษา อื่นๆ   หรือ ผูปฏิบัติ งาน  โดย ปกติ  

“ สวน/ กลุม”   จะ ตอง มี ลักษณะ รวม กัน ที่ สามารถ จัด เปนกลุม ได อยาง สมเหตุสมผล  ใน หมวด  7   คำ วา 

“ สวน/ กลุม”     หมาย ถงึ  ขอมลู ดาน ผลลพัธ ตาม กลุม ที ่แบง ไว  เพือ่ ใหการ วเิคราะห ผล การ ดำเนนิการ ของ สถาบนั

 ให ความ หมาย ที่ ชัดเจน ขึ้น  จึง ขึ้น อยู กับ แตละ สถาบัน ที่ จะ กำหนด ปจจัย เฉพาะ ใน การ แบงสวน/ กลุม ของ ตน เอง

   ความ เขา ใจ ใน เรื่อง  “ สวน/ กลุม”     มี ความ สำคัญ อยางยิ่ง ใน การ จำ แนก ความ ตองการ และ ความ

คาดหวัง เฉพาะ ของ สวน/ กลุม ตางๆ     ของ ผูเรียน  ผูมีสวน ได สวน เสีย  ตลาด  ผูปฏิบัติ งาน  และ รวม ถึง การ จัด

หลักสูตร    บริการ ที่ สงเสริม การ เรียนรู และ บริการ ทางการ ศึกษา อื่นๆ   เพื่อ ให ตอบสนอง ตอ ความ ตองการ และ

ความ คาดหวัง เฉพาะ ของ แตละ กลุม ได    การ จำ แนก กลุม ของ ผูเรียน  อาจ สะทอน ถึง ปจจัย ตางๆ   ที่ ใช  เชน 

 การ จัดการ ศึกษา ใน หองเรียน หรือ ผาน ทาง เว็บไซต  หรือ ความ สน ใจ ดาน วิชาชีพ  สไตล การ เรียนรู    

ที่ อยูอาศัย    ( อยู หอพัก หรือ ไป กลับ)     ความ คลองตัว ของ ผูเรียน  หรือ  ความ ตองการ พิเศษ  การ จำ แนก 

ผูปฏิบัติ งาน อาจ แบง ตาม  ภูมิศาสตร  ทักษะ  ความ ตองการ  การ มอบหมายงาน  หรือ การ จำ แนก งาน

 

 S e n i o r   L e a d e r s   :   ผูนำ ระดับสูง
 

  คำ วา    “ ผูนำ ระดับสูง”     หมาย ถึง    กลุม บุคคล ที่ มี ความ รับผิดชอบ หลัก ใน การ จัดการ องคการ

 โดย รวม  ผูนำ ระดับสูง รวม ถึง  อธิการบดี    คณบดี  คณะ ผูบริหาร  และ หัวหนา ภาควิชา  ใน หลาย สถาบัน  ผูนำ 

ระดับสูง  หมาย ถึง    ผูบริหาร ระดับ สูงสุด ของ สถาบัน    และ ผู ที่ รายงาน โดย ตรง ตอ ผูบริหาร ระดับ สูงสุด ของ 

สถาบัน นั้น
 

 S t a k e h o l d e r s   :   ผูมีสวน ได สวน เสีย  
 

  คำ วา    “ ผูมีสวน ได สวน เสีย”     หมาย ถึง  กลุม ตางๆ     ที่ ไดรับ ผลกระทบ  หรือ อาจ ไดรับ ผลกระทบ 

จาก การ ดำเนินการ และ ความ สำเร็จ ของ สถาบัน  ตัวอยาง ของ กลุม ผูมีสวน ได สวน เสีย ที่ สำคัญ  เชน  ผูปกครอง  

สมาคม ผูปกครอง    ผูปฏิบัติ งาน  คูความ รวมมือ ทั้ง ที่ เปนทางการ และ ไม เปนทางการ  คณะกรรมการ กำกับ 

ดู แล สถาบัน ในดาน ตางๆ   ศิษยเกา  นายจาง  สถาบัน การ ศึกษา อื่นๆ   องคการ ที่ ทำ หนา ที่ กำกับ ดู แล 

กฎ ระเบียบ    องคการ ที่ ใหเงิน สนับสนุน    ผู เสียภาษี    ผู กำหนด นโยบาย    ผู สงมอบ    ตลอดจน ชุมชน ใน ทองถิ่น 
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regulatory bodies, funding entities, taxpayers, policy makers, suppliers, partners, and local and 

professional communities. Although students are commonly thought of as stakeholders, for 

purposes of emphasis and clarity, the Education Criteria refer to students and stakeholders 

separately.

Strategic Advantages

 The term “strategic advantages” refers to those market benefits that exert a decisive 

influence on an organization’s likelihood of future success. These advantages frequently are 

sources of an organization’s current and future competitive success relative to other providers of 

similar educational programs, offerings, and services. Strategic advantages generally arise from 

either or both of two sources: 

 (1)  core competencies, through building and expanding on an organization’s internal 

capabilities, and 

 (2)  strategically important external resources, which are shaped and leveraged through 

key external relationships and partnerships. 

 When an organization realizes both sources of strategic advantage, it can amplify its 

unique internal capabilities by capitalizing on complementary capabilities in other organizations. 

 See the definitions of “strategic challenges” and “strategic objectives” below for the 

relationship among strategic advantages, strategic challenges, and the strategic objectives an 

organization articulates to address its challenges and advantages.

Strategic Challenges

 The term “strategic challenges” refers to those pressures that exert a decisive influence 

on an organization’s likelihood of future success. These challenges frequently are driven by an 

organization’s future competitive position relative to other providers of similar programs, offerings, 

or services. While not exclusively so, strategic challenges generally are externally driven. However, 

in responding to externally driven strategic challenges, an organization may face internal strategic 

challenges. 

 External strategic challenges may relate to student, stakeholder, or market needs or 

expectations; changes in educational programs or offerings; technological changes; or 

budgetary, financial, societal, and other risks or needs. Internal strategic challenges may relate to 

an organization’s capabilities or its human and other resources. 
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และ ชุมชน วิชาการ/ วิชาชีพ    แมวา โดย ปกติ แลว มัก จะ ถือวา ผูเรียน เปนกลุม ผูมีสวน ได สวน เสีย กลุม หนึ่ง    แต 

เพื่อ ความ ชัดเจน ใน การ ปฏิบัติ    เกณฑ นี้ ได แยก ผูเรียน ออกมา เปนกลุม ตาง หาก

 

 S t r a t e g i c   A d v a n t a g e s   :   ความ ไดเปรียบ เชิง กลยุทธ
 

  คำ วา  “ ความ ไดเปรียบ เชิง กลยุทธ”   หมาย ถึง  ความ ไดเปรียบ ใน เชิง ตลาด ตางๆ   ที่ เปนตัว ตัดสิน 

วา สถาบัน จะ ประสบ ความ สำเร็จ ใน อนาคต หรือ ไม  ซึ่ง โดย ทั่วไป มัก จะ เปน ปจจัย ที่ ชวย ให สถาบัน ประสบ 

ความ สำเร็จ ใน การ แขงขัน เมื่อ เทียบกับ สถาบัน อื่น ที่ คลายคลึง กัน ในดาน หลักสูตร  บริการ ที่ สงเสริม การ เรียนรู  

และ บริการ ทางการ ศึกษา  ความ ไดเปรียบ เชิง กลยุทธ มัก มาจาก  

  ( 1 ) สมรรถนะ หลัก  ที่เกิด จาก การ พัฒนา และ เพิ่มพูน ความ สามารถภาย ใน สถาบัน  และ/ หรือ

  ( 2 )  ทรัพยากร ภายนอก ที่ สำคัญ ใน เชิง กลยุทธ ซึ่ง เกิด จาก การ สราง และ สงเสริม ความ สัมพันธกับ 

องคการ ภายนอก และ กับ คูความ รวมมือ

  เมื่อ สถาบัน เขา ใจ ถึง ที่มา ของ ความ ไดเปรียบ เชิง กลยุทธ ทั้ง  2   แหลง  ก็ สามารถ เสริมสราง ความ 

แข็ง แกรง ของ ความ สามารถ จำเพาะ ของ สถาบัน ได โดย การ ใช ประโยชน จาก ความ สามารถ ที่ เสริม กัน ที่ มาจาก 

องคการ อื่นๆ   

  ดู คำ จำกัด ความ ของ    “ ความ ทาทาย เชิง กลยุทธ”     และ    “ วัตถุ ประสงค เชิง กลยุทธ”     เพื่อ ให 

เขา ใจความ เชื่อมโยง ของ ความ ไดเปรียบ เชิง กลยุทธ    ความ ทาทาย เชิง กลยุทธ  และ  วัตถุ ประสงค เชิง กลยุทธ 

ซึ่ง สถาบัน กำหนด เพื่อ ตอบสนอง ความ ทาทาย และ ความ ไดเปรียบ ดังกลาว

 

 S t r a t e g i c   C h a l l e n g e s   :   ความ ทาทาย เชิง กลยุทธ  
 

  คำ วา  “ ความ ทาทาย เชิง กลยุทธ”   หมาย ถึง  ความ กดดัน ตางๆ   ที่ เปนตัว ตัดสิน วา สถาบัน จะ 

ประสบ ความ สำเร็จ ใน อนาคต หรือ ไม    ความ ทาทาย ดังกลาว มัก เกิด จาก แรงผลักดัน ของ ตำ แหนง ใน การ แขงขัน 

ใน อนาคต เมื่อ เทียบกับ สถาบัน อื่น ที่ มี หลักสูตร    บริการ ที่ สงเสริม การ เรียนรู และ บริการ ทางการ ศึกษา อื่นๆ   

ที่ คลายคลึง กัน  โดย ทั่วไป ความ ทาทาย เชิง กลยุทธ จะ มาจาก แรงผลักดัน ภายนอก  อยางไร ก็ตาม  ใน การ 

ตอบสนอง ตอ แรงผลักดัน ภายนอก ดังกลาว  สถาบัน อาจ ตอง เผชิญกับ ความ ทาทาย เชิง กลยุทธภาย ใน ดวย

  ความ ทาทาย เชิง กลยุทธ ภายนอก  อาจ เกี่ยวกับ ความ ตองการ หรือ ความ คาดหวัง ของ ผูเรียน  

ผูมีสวน ได สวน เสีย  ตลาด  การ เปลี่ยน แปลง ของ หลักสูตร หรือ บริการ ที่ สงเสริม การ ศึกษา  การ เปลี่ยน แปลง

 ทาง เทคโนโลยี  หรือ ความ เสี่ยง ทาง ดาน งบประมาณ  การเงิน  สังคม  ตลอดจน ความ เสี่ยง หรือ ความ ตองการ 

ดาน อื่นๆ     ความ ทาทาย เชิง กลยุทธภาย ใน  อาจ เกี่ยวกับ ขีด ความ สามารถ ของ สถาบัน  หรือ คณาจารย  รวม ทั้ง 

บุคลากร  และ ทรัพยากร อื่นๆ   ของ สถาบัน
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 See the definitions of “strategic advantages” and “strategic objectives” on this page for 

the relationship among strategic challenges, strategic advantages, and the strategic objectives an 

organization articulates to address its challenges and advantages.

Strategic Objectives

 The term “strategic objectives” refers to an organization’s articulated aims or responses 

to address major change or improvement, competitiveness or social issues, and organizational 

advantages. Strategic objectives generally are focused both externally and internally and relate 

to significant student, stakeholder, market, program, service, or technological opportunities and 

challenges (strategic challenges). Broadly stated, they are what an organization must achieve to 

remain or become competitive and ensure long-term sustainability. Strategic objectives set an 

organization’s longer-term directions and guide resource allocations and redistributions. 

 See the definition of “action plans” on page 206 for the relationship between strategic 

objectives and action plans and for an example of each.

Summative Assessment

 The term “summative assessment” refers to longitudinal analysis of the learning and 

performance of students and alumni. Summative assessments tend to be formal and 

comprehensive, and they often cover global subject matter. Such assessments may be conducted 

at the conclusion of a course or program and could be compared to the results of pretesting to 

determine gains and to clarify the causal connections between educational practices and student 

learning. They may be used for purposes of determining final grades, placement, and promotion, 

as well as for licensure or certification.

Sustainability

 The term “sustainability” refers to your organization’s ability to address current 

educational needs and to have the agility and strategic management to prepare successfully for 

your future educational, market, and operating environment. Both external and internal factors 

need to be considered. The specific combination of factors might include sector wide and 

organization-specific components. 

 Sustainability considerations might include workforce capability and capacity, resource 

availability, technology, knowledge, core competencies, work systems, facilities, and equipment. 
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  ให ดู คำ จำกัด ความ ของ    “ ความ ไดเปรียบ เชิง กลยุทธ”     และ  “ วัตถุ ประสงค เชิง กลยุทธ”     เพื่อ

ให ทราบ ความ สัมพันธ ระหวาง ความ ทาทาย เชิง กลยุทธ  ความ ไดเปรียบ เชิง กลยุทธ  และ วัตถุ ประสงค เชิง

 กลยุทธ ที่ สถาบัน กำหนด เพื่อ ตอบสนอง ตอ ความ ความ ทาทาย  และ ความ ไดเปรียบ ดังกลาว

 

 S t r a t e g i c   O b j e c t i v e s   :   วัตถุ ประสงค เชิง กลยุทธ  
 

  คำ วา    “ วัตถุ ประสงค เชิง กลยุทธ”     หมาย ถึง    เปาหมาย ที่ ชัดเจน ของ สถาบัน  หรือ การ ตอบสนอง 

ตอ การ เปลี่ยน แปลง หรือ การ ปรับปรุง ที่ สำคัญ    ความ สามารถ ใน การ แขงขัน หรือ ประเด็น ทางสังคม  และ

 ขอ ไดเปรียบ ของ สถาบัน  โดย ทั่วไป วัตถุ ประสงค เชิง กลยุทธ มัก มุงเนน ทั้ง ภายนอก และภาย ใน สถาบัน  และ 

เกี่ยวของ กับ โอกาส และ ความ ทาทาย เชิง กลยุทธ ที่ เกี่ยวกับ ผูเรียน  ผูมีสวน ได สวน เสีย  ตลาด  หลักสูตร และ 

บริการ  หรือ เทคโนโลยี    ถา จะ กลาว อยาง กวางๆ   ก็ คือ  สถาบัน ตอง บรรลุ วัตถุ ประสงค เชิง กลยุทธ  เพื่อ คงไว 

หรือ ทำ ให มี ความ สามารถ ใน การ แขงขัน  และ ความ ยั่งยืน ของ สถาบัน ใน ระยะยาว  วัตถุ ประสงค เชิง กลยุทธ เปน 

ตัวกำหนด ทิศทาง ระยะยาว  และ เปน แนวทาง ใน การ จัดสรร และ ปรับ การ กระจาย ทรัพยากร

  ให ดู คำ จำกัด ความ ของ    “ แผน ปฏิบัติ การ”     ใน หนา  2 0 7     เพื่อ ให ทราบ ความ สัมพันธ ระหวาง วัตถุ 

ประสงค เชิง กลยุทธ และ แผน ปฏิบัติ การ  รวม ทั้ง ตัวอยาง ของ แตละ หัวขอ  

 

 S u m m a t i v e   A s s e s s m e n t   :   การ ประเมิน ผลรวม  
 

  คำ วา    “ การ ประเมิน ผลรวม”     หมาย ถึง    การ วิเคราะห การ เรียนรู และ ความ สำเร็จ ของ ผูเรียน และ 

ศษิยเกา ใน ระยะยาว    การ ประเมนิ ผลรวม นี ้มกั จดัทำ อยาง เปนทางการ  และ ครอบคลมุ ประเดน็ เนือ้หา วชิา ตางๆ   

อยาง กวางขวาง  การ ประเมิน ดังกลาว อาจ เกิดขึ้น ตอนจบ รายวิชา หรือ หลักสูตร  และ อาจ เกิด จาก การ เปรียบ 

เทียบกับ ผล ของ การ ทดสอบ กอน เขาเรียน  เพื่อ ดู วา มี การ พัฒนา หรือ ไม  และ เพื่อ อธิบายความ เกี่ยวของ ระหวาง 

การ จัดการ ศึกษา และ การ เรียนรู ของ ผูเรียน  การ ประเมินผล นี้ อาจ ใช สำหรับ ตัดสิน ระดับคะ แนน ตอนปลาย ภาค  

การ จัด ชั้นเรียน  การ เลื่อนชั้น  และ การ ออก ใบอนุญาต หรือ ใบรับรอง

 

 S u s t a i n a b i l i t y   :   ความ ยั่งยืน
 

  คำ วา    “ ความ ยั่งยืน”     หมาย ถึง    ความ สามารถ โดย รวม ของ สถาบัน ที่ ตอบสนอง ตอ ความ ตองการ 

ทาง ดาน การ ศึกษา ใน ปจจุบัน  มี ความ คลองตัว และ มี การ จัดการ เชิง กลยุทธ ที่ จะ ทำ ให สถาบัน สามารถ เตรียมตัว 

ให พรอม ตอ สภาพ แวดลอม ทางการ ศึกษา  การ ดำเนินการ และ ตลาด ใน อนาคต  สถาบัน จำเปน ตอง พิจารณา ถึง 

ปจจัย ภายนอก และภาย ใน  ทั้ง ที่ เปน ปจจัย เฉพาะ ของ สถาบัน และ ของ ภาค สวน การ ศึกษา  

  ประเดน็ ที ่ควร พจิารณา อาจ ครอบคลมุ ถงึ ขดี ความ สามารถ และ อตัรา กำลงั ของ ผูปฏบิตั ิงาน  ทรพัยากร 

ที่ มี  เทคโนโลยี  ความรู  สมรรถนะ หลัก  ระบบ งาน  อุปกรณ และ อาคาร สถาน ที่    นอกจาก จะ ตอบสนอง ตอ การ 



The 2009–2010 Education Criteria for Performance Excellence246

In addition to responding to changes in the educational, market, and operating environment, 

sustainability has a component related to preparedness for real-time or short-term emergencies. 

 In the context of the Baldrige Education Criteria, the impact of your organization’s 

programs, offerings, and services on society and the contributions you make to the well-being 

of environmental, social, and economic systems are part of your organization’s overall societal 

responsibilities. Whether and how your organization addresses such considerations also may 

affect your sustainability.

Systematic

 The term “systematic” refers to approaches that are well-ordered, are repeatable, and 

use data and information so learning is possible. In other words, approaches are systematic if 

they build in the opportunity for evaluation, improvement, and sharing, thereby permitting a gain in 

maturity. 

 For use of the term, see the Scoring Guidelines on page 262-264.

Trends

 The term “trends” refers to numerical information that shows the direction and rate of 

change for an organization’s results. Trends provide a time sequence of organizational 

performance. 

 A minimum of three historical (not projected) data points generally is needed to begin 

to ascertain a trend. More data points are needed to define a statistically valid trend. The time 

period for a trend is determined by the cycle time of the process being measured. Shorter cycle 

times demand more frequent measurement, while longer cycle times might require longer time 

periods before meaningful trends can be determined. 

 Examples of trends called for by the Education Criteria include data related to student 

learning results; the performance of education design and delivery processes and student 

services; student, stakeholder, and workforce satisfaction and dissatisfaction results; budgetary, 

financial, and market performance; and operational performance, such as cycle time, support 

process, supplier/partner, and safety performance.

Value

 The term “value” refers to the perceived worth of a program, service, process, asset, or 

function relative to cost and to possible alternatives. 



เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ 2552 - 2553 247

เปลี่ยน แปลง ใน สภาพ แวดลอม ที่ เกี่ยวของ กับ การ ศึกษา  การ ตลาด และ การ ดำเนินการ แลว  ความ ยั่งยืน ยัง รวม
ถึง การ เตรียมพรอม ตอ เหตุฉุกเฉิน ที่ กำลัง เกิดขึ้น หรือ จะ เกิดขึ้น ใน ระยะ อัน ใกล

  ใน เกณฑ นี้ ผลกระทบ ของ หลักสูตร  บริการ ที่ สงเสริม การ เรียนรู  และ บริการ การ ศึกษา อื่นๆ ของ

สถาบัน ที่ มี ตอ สังคม และ การ สนับสนุน ชวยเหลือ เพื่อ ให เกิด สภาวะ ที่ ดี ของ ระบบ เศรษฐกิจ  สังคม  และ สภาพ 

แวดลอม นี้    เปน สวนหนึ่ง ของ ความ รับผิดชอบ โดย รวม ตอ สังคม ของ สถาบัน  การ ที่ สถาบัน จะ พิจารณา เรื่อง

ดังกลาว หรือ ไม และ อยางไร    อาจ จะ มีผลตอ ความ ยั่งยืน ของ สถาบัน
 

 S y s t e m a t i c   :   มี ความ เปนระบบ    
 

  คำ วา    “ มี ความ เปนระบบ”     หมาย ถึง    แนวทาง ซึ่ง มี ขั้นตอน เปนลำดับ  ดำเนินการ ซ้ำ ได  รวม ทั้ง

 มี การ ใช ขอมูล และ สารสนเทศ เพื่อ ให เกิด การ เรียนรู  หรือ อาจ กลาว ได วา  แนวทาง มี ความ เปนระบบ หาก มี การ

ประเมิน  การ ปรับปรุง และ การ แบงปน จน สงผล ให แนวทาง นั้น มี ความ สมบูรณ ยิ่งขึ้น

  ใน การ ใช คำ นี้  สามารถ อาน เพิ่มเติม ใน แนว ทางการ ใหคะ แนน  ใน หนา    2 6 3   -   2 6 5 

   

 T r e n d s   :   แนวโนม    
 

  คำ วา  “ แนวโนม”   หมาย ถึง  สารสนเทศ ที่ เปน ตัวเลข ที่ แสดง ให เห็น ทิศทาง และ อัตรา การ เปลี่ยน

แปลง ของ ผลลัพธ ของ สถาบัน  แนวโนม แสดงผล การ ดำเนินการ ของ สถาบัน ตาม ชวงเวลา ที่ เปลี่ยนไป

    โดย ทั่วไป  การ แสดง บอก แนวโนม ได จะ ตอง มี ขอมูล ในอดีต อยาง นอย สาม จุด  ( มิ ใช การ คาดการณ)     

ทั้งนี้  อาจ จำเปน ตอง แสดง ขอมูล มากขึ้น เพื่อ ยืนยัน ผล ใน เชิง สถิติ ชวงเวลา ที่ ใช เพื่อ ให เห็น แนวโนม จะ สามารถ

กำหนด ได จาก รอบ เวลา ใน การ วดั กระบวนการ  รอบ เวลา ที ่สัน้ ขึน้  ทำ ให ตอง ม ีการ วดั บอย ขึน้  ในขณะ ที ่รอบ เวลา 

ที่ ยาว กวา  อาจ ตอง ใช ชวงเวลา นาน กวา  จึง จะ ทราบ แนวโนม ที่ สื่อ ความ หมาย ได ชัดเจน

  ตัวอยาง ของ แนวโนม ที่ กำหนด ไว ใน เกณฑ นี้  ครอบคลุม ถึง ผลลัพธ ดาน การ เรียนรู ของ ผูเรียน 

ผล การ ดำเนินการ ดาน กระบวนการ ออก แบบ และ การ จัดการ ศึกษา    รวม ทั้ง บริการ ที่ ให แก ผูเรียน  นอกจากนี้    

ยัง ครอบคลุม ถึง ผลลัพธ ดาน ความ พึง พอ ใจ และ ความ ไม พึง พอ ใจ ของ ผูเรียน  ผูมีสวน ได สวน เสีย  และ ผูปฏิบัติ 

งาน  ผล การ ดำเนินการ ดาน งบประมาณ  การเงิน  และ ตลาด  รวม ทั้ง ผล การ ดำเนินการ ดาน การ ปฏิบัติ งาน 

 เชน  รอบ เวลา  กระบวนการ สนับสนุน  ผู สงมอบ/ คูความ รวมมือ ที่ เปนทางการ  และ ผล การ ดำเนินการ ดาน 

ความ ปลอดภัย  
 

 V a l u e   :   คุณคา    

   คำ วา  “ คุณคา”   หมาย ถึง  การ ยอมรับ ใน ความ คุมคา ของ หลักสูตร  บริการ  กระบวนการ  สินทรัพย  

หรือ การ ใชงาน  เมื่อ เทียบกับ คา ใชจาย และ ทางเลือก อื่น  ๆ    
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 Organizations frequently use value considerations to determine the benefits of various 

options relative to their costs, such as the value of various educational offerings and service 

combinations to students or stakeholders. Organizations need to understand what different 

student and stakeholder groups value and then deliver value to each group. This frequently 

requires balancing value for students and other stakeholders, such as businesses, your 

workforce, and the community.

Values

 The term “values” refers to the guiding principles and behaviors that embody how your 

organization and its people are expected to operate. Values reflect and reinforce the desired 

culture of an organization. Values support and guide the decision making of every workforce 

member, helping the organization accomplish its mission and attain its vision in an appropriate 

manner. Examples of values might include demonstrating integrity and fairness in all interactions, 

exceeding student and stakeholder expectations, valuing individuals and diversity, protecting the 

environment, and striving for performance excellence every day. 

Vision

 The term “vision” refers to the desired future state of your organization. The vision 

describes where the organization is headed, what it intends to be, or how it wishes to be 

perceived in the future.

Voice of the Customer

 The term “voice of the customer” refers to your process for capturing student- and 

stakeholder-related information. Voice-of-the-customer processes are intended to be proactive 

and continuously innovative to capture stated, unstated, and anticipated student and stakeholder 

requirements, expectations, and desires. The goal is to achieve customer engagement. Listening 

to the voice of the customer might include gathering and integrating various types of data, such 

as survey data, focus group findings, satisfaction data, and complaint data that affect students’ 

and stakeholders’ engagement decisions.
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   สถาบัน มัก จะ พิจารณา คุณคา เพื่อ ประเมิน ผลประโยชน ของ ทางเลือก ตางๆ   เมื่อ เทียบกับ คา ใชจาย 

เชน  คุณคา ของ บริการ ที่ สงเสริม การ เรียนรู และ บริการ ทางการ ศึกษา ตางๆ   สำหรับ ผูเรียน หรือ ผูมีสวน ได 

สวน เสีย  สถาบัน ตอง เขา ใจ วา อะไร คือ คุณคา  ที่ ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย ตาง กลุม กัน ให ความ สำคัญ  เพื่อ 

เสนอ คุณคา ให แตละ กลุม  การ กระทำ ดังนี้  จำเปน ตอง สราง ความ สมดุล ของ คุณคา ตอ ผูเรียน และ ผูมีสวน ได 

สวน เสีย อื่นๆ     เชน  ธุรกิจ  ผูปฏิบัติ งาน  และ ชุมชน  

 

 V a l u e s   :   คานิยม  
 

 คำ วา  “ คานิยม”   หมาย ถึง  หลักการ ชี้นำ และ พฤติกรรม ที่ สื่อ ถึง ความ คาดหวัง ที่ สถาบัน และ 

บุคลากร ควร ปฏิบัติ  คานิยม สะทอน และ เสริมสราง วัฒนธรรม ที่ พึงประสงค ของ สถาบัน  คานิยม สนับสนุน และ 

ชี้นำ การ ตัดสิน ใจ ของ ผูปฏิบัติ งาน ทุกคน  ชวย ให สถาบัน บรรลุ พันธกิจ และ วิสัยทัศน ดวย วิธีการ ที่ เหมาะสม  

ตัวอยาง ของ คานิยม อาจ รวม ถึง การ แสดง ถึง ความ มี คุณธรรม และ ความ ยุติธรรม ใน การ ปฏิสัมพันธ ทุกกรณี                                

การ ทำ ให เหนือ ความ คาดหมาย ของ ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย  การ ให คุณคา ตอ แตละบุคคล และ ตอ ความ 

หลากหลาย  การ พิทักษ สิ่ง แวดลอม  และ ความ มานะ บากบั่น ให มี ผล การ ดำเนินการ ที่ เปนเลิศ ทุกวัน  

 

 V i s i o n   :   วิสัยทัศน    
 

  คำ วา    “ วิสัยทัศน”     หมาย ถึง    สภาวะ ที่ สถาบัน ตองการ เปน ใน อนาคต  วิสัยทัศน อธิบาย ถึง ทิศทาง 

ที่ สถาบัน จะ มุงไป  สิ่ง ที่ สถาบัน ตองการ จะ เปน  หรือ ภาพลักษณ ใน อนาคต ที่ สถาบัน ตองการ ให ผูอื่น รับรู

 

 V o i c e   o f   t h e   C u s t o m e r   :   เสียง ของ ลูกคา
 

  คำ วา    “ เสียง ของ ลูกคา”     หมาย ถึง    กระบวนการ รวบรวม สารสนเทศ ที่ เกี่ยวของ กับ ผูเรียน และ

ผูมีสวน ได สวน เสีย    กระบวนการ เหลานี้ ควร จะ เปน เชิง รุก และ มี นวัตกรรม อยาง ตอเนื่อง เพื่อ ให ไดความ 

ตองการ    ความ คาดหวัง    และ ความ ปรารถนา    ( ทั้ง ที่ ระบุ อยาง ชัดเจน  ไมได ระบุ และ ที่ คาดการณ ไว)     ของ 

ผูเรยีน และ ผูมสีวน ได สวน เสยี    โดย ม ีเปาหมาย เพือ่ ให ไดความ ผกูพนั ของ ลกูคา    การ รบัฟง      “ เสียง ของ ลูกคา”   

รวม ถึง การ รวบรวม และ บูรณาการ    ขอมูล ชนิด ตางๆ     ของ ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย  เชน  ขอมูล จาก

 การ สำรวจ    ขอมูล จาก การ สนทนา กลุม    ขอ มูลความ พึง พอ ใจ และ ขอ รองเรียน ที่ มี ผลกระทบ ตอ การ ตัดสิน ใจ

สาน ความ ผูกพัน ของ ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย กับ สถาบัน
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Work Processes

 The term “work processes” refers to your most important internal value creation 

processes. They might include product design and delivery, student and stakeholder support, 

organization, and support processes. They are the processes that involve the majority of your 

organization’s workforce and produce student, stakeholder, and market value. 

 Your key work processes frequently relate to your core competencies, to the factors 

that determine your success relative to competitors and organizations offering similar programs and 

services, and to the factors considered important for organizational growth by your senior leaders.

Work Systems

 The term “work systems” refers to how the work of your organization is accomplished. 

Work systems involve your workforce, your key suppliers and partners, your contractors, your 

collaborators, and other components needed to produce and deliver your programs, offerings, 

services, and support processes. Your work systems coordinate the internal work processes and 

the external resources necessary for you to develop, produce, and deliver your programs, offerings, 

and services to your customers and to succeed in your market. 

 Decisions about work systems are strategic. These decisions involve protecting and 

capitalizing on core competencies and deciding what should be procured or produced outside 

your organization in order to be efficient and sustainable in your market.

Workforce

 The term “workforce” refers to all people actively involved in accomplishing the work 

of your organization, including paid employees (e.g., permanent, part-time, temporary, and 

telecommuting employees, as well as contract employees supervised by the organization) and 

volunteers, as appropriate. The workforce includes administrators and supervisors at all levels.
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 W o r k   P r o c e s s e s   :   กระบวนการ ทำงาน
 

  คำ วา    “ กระบวนการ ทำงาน”     หมาย ถึง    กระบวนการ สราง คุณคา ที่ สำคัญ ที่สุดภาย ใน องคการ 

ซึ่ง อาจ รวม ถึง การ ออก แบบ และ การ สงมอบ หลักสูตร  การ สนับสนุน ผูเรียน ผูมีสวน ได สวน เสีย    การ จัด ระบบ 

และ กระบวนการ สนับสนุน ตางๆ     “ กระบวนการ ทำงาน”     เปน กระบวนการ ซึ่ง เกี่ยวของ กับ ผูปฏิบัติ งาน

 สวน ใหญ ของ สถาบัน และ สราง คุณคา ให กับ ผูเรียน    ผูมีสวน ได สวน เสีย    และ ตลาด    กระบวนการ ทำงาน ที่ 

สำคัญ ของ สถาบัน มัก จะ เกี่ยวของ กับ

 l สมรรถนะ หลัก    

 l  ปจจัย ที่ กำหนด ความ สำเร็จ เมื่อ เทียบกับ คู แขง และ สถาบัน อื่น ที่ จัด หลักสูตร และ บริการ 

  ใน ลักษณะ เดียว กัน

 l  ปจจัย ที่ ผูนำ ระดับสูง ได พิจารณา แลว วา มี ความ สำคัญตอ การ เติบโต ของ สถาบัน

 

 W o r k   S y s t e m s   :   ระบบ งาน    
 

  คำ วา    “ ระบบ งาน”     หมาย ถึง    วิธีการ ที่ สถาบัน ใช เพื่อ ให บรรลุ ผลสำเร็จ    ระบบ งาน ตอง เกี่ยวของ 

กับ ผูปฏิบัติ งาน    ผู สงมอบ และ คูความ รวมมือ อยาง เปนทางการ ที่ สำคัญ  ผูรับเหมา  คูความ รวมมือ อยาง

ไม เปนทางการ  และ องคประกอบ อื่นๆ   ที่ จำเปน ใน การ สราง และ จัด หลักสูตร    บริการ ที่ สงเสริม การ เรียนรู    

บริการ ทางการ ศึกษา อื่นๆ     และ กระบวนการ สนับสนุน  ระบบ งาน จะ ตอง ประสาน กระบวนการภาย ใน และ 

ภายนอก  และ ทรัพยากร ที่ จำเปน เพื่อ ทำ ให สถาบัน ประสบ ความ สำเร็จ ใน ชุมชน วิชาการ

  การ ตัดสิน ใจ เกี่ยวกับ ระบบ งาน เปนเรื่อง เชิง กลยุทธ  ซึ่ง ครอบคลุม ถึง การ ระบุ และ ใช ประโยชน จาก

 สมรรถนะ หลัก ของ สถาบนั    และ ตดัสนิ วา สิง่ ใด ที ่สถาบนั ไม ตอง ดำเนนิงาน เอง หรอื ให หนวยงาน ภายนอก เขามา

ดำเนินงาน  เพื่อ ให เกิด ประสิทธิภาพ และ ความ ยั่งยืน ใน ตลาด ของ สถาบัน

 

 W o r k f o r c e   :   ผูปฏิบัติ งาน  
 

  คำ วา    “ ผูปฏิบัติ งาน”     หมาย ถึง    บุคลากร ทุกคน ที่ มี สวนรวม โดย ตรง ใน การ ทำ ให งาน ของ 

สถาบัน บรรลุ ผลสำเร็จ    รวม ถึง พนักงาน ที่ สถาบัน จาง  ( เชน  พนัก งานประจำ  พนักงาน ที่ทำงาน ไม เต็มเวลา  

พนักงาน ชั่วคราว  พนักงาน ที่ทำงาน ผาน ระบบ สื่อสาร ทางไกล  ผูรับเหมา ที่ วาจาง ตาม สัญญาภาย ใต การ 

กำกับ ดู แล ของ สถาบัน)   และ อาสาสมัคร  ( * )     ผูปฏิบัติ งาน    ยัง รวม ถึง  ผูบริหาร และ หัวหนางาน ทุก ระดับ
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Workforce Capability

 The term “workforce capability” refers to your organization’s ability to accomplish its 

work processes through the knowledge, skills, abilities, and competencies of its people. 

 Capability may include the ability to build and sustain relationships with your students 

and stakeholders; to innovate and transition to new technologies; to develop new educational 

programs, offerings, services, and work processes; and to meet changing education market and 

regulatory demands.

Workforce Capacity

 The term “workforce capacity” refers to your organization’s ability to ensure sufficient 

staffing levels to accomplish its work processes and successfully deliver your educational 

programs, offerings, and services to your students and stakeholders.

Workforce Engagement

 The term “workforce engagement” refers to the extent of  workforce commitment, both 

emotional and intellectual, to accomplishing the work, mission, and vision of the organization. 

Organizations with high levels of workforce engagement are often characterized by high-performing 

work environments in which people are motivated to do their utmost for the benefit of their 

students and stakeholders and for the success of the organization. 

 In general, members of the workforce feel engaged when they find personal meaning 

and motivation in their work and when they receive positive interpersonal and workplace support. 

An engaged workforce benefits from trusting relationships, a safe and cooperative environment, 

good communication and information flow, empowerment, and performance accountability. Key 

factors contributing to engagement include training and career development, effective recognition 

and reward systems, equal opportunity and fair treatment, and family friendliness.
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 W o r k f o r c e   C a p a b i l i t y   :   ขีด ความ สามารถ ของ ผูปฏิบัติ งาน  
 

  คำ วา    “ ขีด ความ สามารถ ของ ผูปฏิบัติ งาน”     หมาย ถึง    ความ สามารถ ของ สถาบัน ที่ จะ ทำ ให 

กระบวนการ ตางๆ   บรรลุ ผลสำเร็จ โดย อาศัย  ความรู  ทักษะ  ความ สามารถ  และ สมรรถนะ ของ คน ใน สถาบัน

  ขีด ความ สามารถ นี้ อาจ รวม ถึง ความ สามารถ ใน การ สราง และ คง ความ สัมพันธกับ ผูเรียน และ ผูมี

สวน ได สวน เสีย    การ สราง นวัตกรรม และ การ เปลี่ยน ผาน ไปสู เทคโนโลยี ใหมๆ   การ พัฒนา หลักสูตร    บริการ

 ที่ สงเสริม การ เรียนรู  บริการ ทางการ ศึกษา  และ กระบวนการ ทำงาน ใหมๆ   รวม ทั้ง ทัน ตอ ความ ตองการ ของ 

ตลาด และ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ดาน การ ศึกษา ที่ เปลี่ยน แปลง ไป

 

 W o r k f o r c e   C a p a c i t y   :   อัตรา กำลัง ของ ผูปฏิบัติ งาน
 

  คำ วา    “ อัตรา กำลัง ของ ผูปฏิบัติ งาน”     หมาย ถึง  ความ สามารถ ของ สถาบัน ที่ จะ ทำ ให มั่น ใจ ได 

วา สถาบัน มี จำนวน ผูปฏิบัติ งาน ที่ เพียงพอ ตอ การ ทำ ให กระบวนการ บรรลุ ผลสำเร็จ และ สามารถ จัด หลักสูตร  

บริการ ที่ สงเสริม การ เรียนรู และ บริการ ทางการ ศึกษา อื่นๆ     ให แก ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย ให สำเร็จ

 

 W o r k f o r c e   E n g a g e m e n t   :   ความ ผูกพัน ของ ผูปฏิบัติ งาน  
 

  คำ วา    “ ความ ผูกพัน ของ ผูปฏิบัติ งาน”     หมาย ถึง    ระดับ ความ มุงมั่น ของ ผูปฏิบัติ งาน ทั้ง

 ในดาน ความรูสึก และ สติปญญา  เพื่อ ให สถาบัน บรรลุ ผลสำเร็จ ของ งาน  พันธกิจ  และ วิสัยทัศน    องคการ ที่ 

ผูปฏิบัติ งาน มี ความ ผูกพัน สูง  มัก จะ มี บรรยากาศ การ ทำงาน ที่ สง ให เกิดผล การ ปฏิบัติ งาน ที่ ดี  ทำ ให บุคลากร 

มี แรง จูง ใจ ที่ จะ ปฏิบัติ งาน อยาง เต็ม ที่  เพื่อ ประโยชน ของ ผูเรียน    ผูมีสวน ได สวน เสีย  และ  ความ สำเร็จ ของ 

สถาบัน

  โดย ทั่วไป ผูปฏิบัติ งาน จะ รูสึก ผูกพัน กับ สถาบัน  เมื่อ มี แรง จูง ใจ และ ได ทำงาน ที่ มีความหมาย ตอ ตน  

และ เมื่อ ไดรับ การ สนับสนุน ที่ ดี จาก ผูรวมงาน และ ที่ทำงาน  การ ที่ ผูปฏิบัติ งาน มี ความ ผูกพัน ตอ สถาบัน นั้น  

จะ ได ประโยชน จาก ความ สัมพันธ บน พื้นฐาน ของ ความ ไว เนื้อ เชื่อ ใจ กัน  สภาพ แวดลอม ที่ปลอดภัย และ มี ความ 

รวมมือ รวม ใจ กัน  มี การ สื่อสาร และ การ แลกเปลี่ยน สารสนเทศ ที่ ดี    มี อำนาจ ใน การ ตัดสิน ใจ  และ การ มี ความ 

รับผิดชอบ ตอ ผล การ ดำเนินการ ของ ตน  ปจจัย แหง ความ สำเร็จ ที่ สงผล ให เกิด ความ ผูกพัน นั้น  ครอบคลุม ถึง 

 การ ฝกอบรม และ การ พัฒนา ความ กาวหนา ใน งาน  ระบบ การ ยกยอง ชมเชย และ การ ใหรางวัล ที่ มี ประสิทธิผล  

โอกาส ที่ เทาเทียม กัน และ การ ไดรับ การ ปฏิบัติ อยาง เปนธรรม   รวม ทั้ง การ มี ไมตรีจิต ตอ ครอบครัว ของ 

บุคลากร
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 SCORING SYSTEM

 The scoring of responses to Criteria Items (Items) and Award applicant feedback are 
based on two evaluation dimensions: 
 (1) Process and 
 (2)  Results. 

 Criteria users need to furnish information relating to these dimensions. Specific factors 
for these dimensions are described below. Scoring Guidelines are given on pages 70–71.

Process

 “Process” refers to the methods your organization uses and improves to address the 
Item requirements in Categories 1–6. The four factors used to evaluate process are Approach, 
Deployment, Learning, and Integration (ADLI).

“Approach” refers to
 -  the methods used to accomplish the process
 -  the appropriateness of the methods to the Item requirements and the organization’s 
  operating environment
 -  the effectiveness of your use of the methods
 -  the degree to which the approach is repeatable and based on reliable data and 
  information (i.e., systematic)

“Deployment” refers to the extent  to which
 -  your approach is applied in addressing Item requirements relevant and important 
  to your organization
 -  your approach is applied consistently
 -  your approach is used (executed) by all appropriate work units

“Learning” refers to
 -  refining your approach through cycles of evaluation and improvement
 -  encouraging breakthrough change to your approach through innovation
 -  sharing refinements and innovations with other relevant work units and processes in 
  your organization
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  ระบบ การ ใหคะ แนน    

 

  การ ใหคะ แนน คำ ตอบ ใน แตละ หัวขอ  และ การ ให ขอมูล ปอน กลับ แก ผูสมัคร รับ รางวัล  จะ ขึ้น อยู กับ

การ ประเมิน ใน  2   มิติ  คือ

  ( 1 )  กระบวนการ

  ( 2 )   ผลลัพธ

  ผู ที่ นำ เกณฑ ไป ใช จะ ตอง ให ขอมูล ที่ สัมพันธกับ มิติ เหลานี้  ปจจัย ของ แตละ มิติ มี ดังนี้

 

 กระบวนการ
 

  “ กระบวนการ”   หมาย ถึง  วิธีการ ที่ สถาบัน ใช และ ปรับปรุง  เพื่อ ตอบสนอง ขอกำหนด ของ

 หัวขอ ตางๆ   ใน หมวด  1   -   6     ปจจัย ทั้ง  4   ที่ ใช ใน การ ประเมิน กระบวนการ  ได แก    A   ( A p p r o a c h   )   –   แนวทาง    

 D   ( D e p l o y m e n t )   –   การ ถายทอด เพื่อ นำไป ปฏิบัติ    L   ( L e a r n i n g )   –     การ เรียนรู  และ  I     ( I n t e g r a t i o n )   –

 การ บูรณาการ

  A   ( A p p r o a c h   )   –   “ แนวทาง”     หมาย ถึง  

 n วิธีการ ที่ ใช เพื่อ ให บรรลุผล ตาม กระบวนการ

 n  ความ เหมาะสม ของ วิธีการ ที่ ใช เพื่อ ตอบสนอง ขอกำหนด ของ หัวขอ ตางๆ   และ สภาพ แวดลอม

  การ ปฏิบัติ การ ของ สถาบัน

 n  ความ มี ประสิทธิผล ของ การ ใช วิธีการ เหลา นั้น

 n  การ ที่ แนวทาง ถูก นำไป ใช ซ้ำ ได เพียง ใด  และ การ ที่ แนวทาง นั้น อาศัย ขอมูล และ สารสนเทศ ที่ 

  เชื่อถือ ได เพียง ใด  ( ซึ่ง หมาย ถึง  การ ดำเนินการ อยาง เปนระบบ) 

  D   ( D e p l o y m e n t )   –     “ การ ถายทอด เพื่อ นำไป ปฏิบัติ”     หมาย ถึง  ความ ครอบคลุม และ ทั่ว ถึง ของ

 n  การ ใช แนวทาง เพื่อ ตอบสนอง ขอกำหนด  ของ หัวขอ ตางๆ   ที่ มี ความ เกี่ยวของ และ สำคัญตอ  

  สถาบัน

 n  การ ใช แนวทาง อยาง คง เสน คงวา

 n  การ ใช แนวทาง ใน ทุก หนวยงาน ที่ เกี่ยวของ

  L   ( L e a r n i n g )   –     “ การ เรียนรู”     หมาย ถึง

 n  การ ปรับปรุง แนวทาง ให ดีขึ้น  ผาน วงรอบ ของ การ ประเมิน และ การ ปรับปรุง

 n  การ กระตุน ให เกิด การ เปลี่ยน แปลง แนวทาง อยาง กาว กระโดด  ผาน การ สราง นวัตกรรม

 n  การ แบงปน ความรู ที่ ได จาก การ ปรับปรุง และ การ สราง นวัตกรรม กับ หนวยงาน และ กระบวนการ 

  อื่นๆ   ที่ เกี่ยวของภาย ใน สถาบัน
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“Integration” refers to the extent to which 

 -  your approach is aligned with your organizational needs identified in the 

  Organizational Profile and other Process Items

 -  your measures, information, and improvement systems are complementary across 

  processes and work units

 -  your plans, processes, results, analysis, learning, and actions are harmonized 

  across processes and work units to support organization-wide goals

Results

 “Results” refers to your organization’s outputs and outcomes in achieving the 

requirements in Items 7.1–7.6 (Category 7). The four factors used to evaluate results are 

Levels, Trends, Comparisons, and Integration (LeTCI).

“Levels” refers to

 -  your current level of performance

“Trends” refers to

 -  the rate of your performance improvements or the sustainability of good performance 

  (i.e., the slope of trend data)

 -  the breadth (i.e., the extent of deployment) of your performance results

“Comparisons” refers to

 -  your performance relative to appropriate comparisons, such as competitors or 

  organizations similar to yours - your performance relative to benchmarks or education sector 

  leaders

“Integration” refers to the extent to which

 -  your results measures (often through segmentation) address important student and 

  stakeholder; program, offering, and service; market; process; and action plan 

  performance requirements identified in your Organizational Profile and in Process 

  Items
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  I     ( I n t e g r a t i o n )   –     “ การ บูรณาการ”     หมาย ถึง    ความ ครอบคลุม และ ทั่ว ถึง ของ

 n  แนวทาง ที่ ใช สอดคลองกับ ความ ตองการ ของ สถาบัน ตาม ที่ ระบุ ไว ใน โครงราง องคการ และ 

  ขอกำหนด ของ หัวขอ ตางๆ   ใน หมวด  1   ถึง  หมวด  6   

 n  การ ใช ตัว วัด  สารสนเทศ  และ ระบบ การ ปรับปรุง ที่ ชวย เสริม ซึ่ง กัน และ กัน ทั้ง ระหวาง 

  กระบวนการ  และ หนวยงาน ตางๆ   ของ สถาบัน

 n  การ ที่ แผนงาน  กระบวนการ  ผลลัพธ  การ วิเคราะห  การ เรียนรู  และ การ ปฏิบัติ การ มี ความ 

  สอดคลอง กลมกลืน กัน    ใน ทุก กระบวนการ และ หนวยงาน    เพื่อ สนับสนุน เปาประสงค ระดับ 

  สถาบัน
 

 ผลลัพธ
 

  “ ผลลพัธ”    หมาย ถงึ  ผลผลติ และ ผลลพัธ ของ สถาบนั  ใน การ บรรล ุตาม ขอกำหนด ใน หวัขอ  7 . 1   ถงึ  7 . 6 

ปจจัย ทั้ง  4   ที่ ใช ใน การ ประเมิน ผลลัพธ  ได แก  L   ( L e v e l )   –   ระดับ      T   ( T r e n d s )   –     แนวโนม      C   ( C o m p a r i s o n s )

–     การ เปรียบเทียบ    และ  I   ( I n t e g r a t i o n )   –   การ บูรณาการ

 

  L   ( L e v e l )   –     “ ระดับ”     หมาย ถึง

 n  ระดับ ของ ผล การ ดำเนินการ ใน ปจจุบัน
 

  T   ( T r e n d s )   –     “ แนวโนม”     หมาย ถึง  

 n  อัตรา ของ การ ปรับปรุง ผล การ ดำเนินการ  หรือ การ คงไว ของ ผล การ ดำเนินการ ที่ ดี  ( เชน 

  ความ ลาดชัน ของ แนวโนม ของ ขอมูล)   

 n  ความ ครอบคลุม ของ ผล การ ดำเนินการ  ( เชน    ความ ครอบคลุม ของ การ ถายทอด เพื่อ นำไป 

  ปฏิบัติ) 
 

  C   ( C o m p a r i s o n s )   –     “ การ เปรียบเทียบ”     หมาย ถึง

 n  ผล การ ดำเนินการ ของ สถาบัน โดย เทียบกับ ขอมูล เชิง เปรียบเทียบ ที่ เหมาะสม  เชน  เปรียบ เทียบ

  กับ คู แขง หรือ สถาบัน ที่ คลายคลึง กัน  

 n ผล การ ดำเนินการ ของ สถาบัน เมื่อ เทียบกับ มาตรฐาน เทียบเคียง หรือ กับ สถาบัน การ ศึกษา 

  ที่ เปน ผูนำ
 

  I     ( I n t e g r a t i o n )   –     “ การ บูรณาการ”     หมาย ถึง    ความ ครอบคลุม และ ทั่ว ถึง ของ  

 n  ตัว วัด ผลลัพธ ตางๆ   ที่ ระบุ ผล เกี่ยวกับ กลุม ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย ที่ สำคัญ  ( โดย

   อาจ จำ แนก ตาม กลุม)   หลักสูตร  บริการ ที่ สงเสริม การ เรียนรู และ บริการ ทางการ ศึกษา อื่นๆ 
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 -  your results include valid indicators of future performance 

 -  your results are harmonized across processes and work units to support organization-

  wide goals

Item Classification and Scoring Dimensions

 Items are classified according to the kinds of information and data you are expected 

to furnish relative to the two evaluation dimensions given above. 

 The two types of Items are designated as

 1.  Process 

 2.  Results

 In Process Items, Approach, Deployment, Learning, and Integration are linked to 

emphasize that descriptions of approach should always indicate the deployment—consistent with 

the specific requirements of the Item and your organization. As processes mature, their description 

also should indicate how cycles of learning (including innovation), as well as integration with 

other processes and work units, occur. Although the ADLI factors are linked, feedback to Award 

applicants reflects strengths and opportunities for improvement in any or all of these factors. 

 Results Items call for data showing performance Levels, Trends, and relevant 

Comparisons for key measures and indicators of organizational performance, and Integration with 

key organizational requirements. Results Items also call for data on the breadth of the performance 

results reported. This is directly related to deployment and organizational learning; if improvement 

processes are widely shared and deployed, there should be corresponding results. A score for a 

Results Item is thus a composite based on overall performance, taking into account the four results 

factors (LeTCI).
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  ตลาด  กระบวนการ และ แผน ปฏิบัติ การ ที่ สำคัญ ตาม ที่ ระบุ ไว ใน โครงราง องคการ และ ใน หัวขอ

  ใน หมวด  1   –   6 

 n  ผลลัพธ ของ สถาบัน รวม ถึง ตัว ชี้ วัด ที่ ใช วัดผล การ ดำเนินการ ใน อนาคต ได

 n  ผลลัพธ มี ความ สอดคลอง กลมกลืน กัน ใน ทุก กระบวนการ และ หนวยงาน  เพื่อ สนับสนุน 

  เปาประสงค ระดับ สถาบัน

 

 การ จำ แนก หัวขอ และ มิติ การ ใหคะ แนน
 

  หัวขอ ตางๆ   จำ แนก ตาม ชนิด ของ สารสนเทศ และ ขอมูล ที่ สถาบัน ตอง นำเสนอ ตาม มิติ การ ประเมิน 

ทั้ง  2   ดังกลาว ขางตน  

  หัวขอ การ ประเมิน แบงออก เปน    2   กลุม  ได แก

  1 .    กระบวนการ  

                           2 .    ผลลัพธ

  ใน หัวขอ หมวด  1   –   6   นั้น  “ A   ( A p p r o a c h   )   –   แนวทาง    D   ( D e p l o y m e n t )   –   การ ถายทอด เพื่อ

นำไป ปฏิบัติ    L   ( L e a r n i n g )   –     การ เรียนรู  และ  I     ( I n t e g r a t i o n )   –   การ บูรณาการ”     มี ความ เชื่อมโยง กัน  เพื่อ

 เนน วา ใน การ อธิบาย ถึง แนวทาง ทุกครั้ง  ควร ชี้ ให เห็น ถึง การนำ แนวทาง นั้นๆ   ไป ถายทอด เพื่อ นำไปสู การ 

ปฏิบัติ ดวย    และ ตอง ตรง กับ ขอกำหนด ที่ ระบุ ไว ใน หัวขอ นั้นๆ   และ ความ ตองการ ของ สถาบัน    เมื่อ กระบวนการ 

มี การ พัฒนา มากขึ้น  ควร อธิบาย ให เห็นวา วงรอบ การ เรียนรู  ( รวม ทั้ง การ สราง นวัตกรรม)     และ การ 

บูรณาการ กับ กระบวนการ และ หนวยงาน อื่นๆ   เกิดขึ้น ได อยางไร  ถึง แมวา ปจจัย ทั้ง  4   ซึ่ง ได แก  - แนวทาง

-   การ ถายทอด เพื่อ นำไป ปฏิบัติ  -   การ เรียนรู    -   การ บูรณาการ    ( A D L I )     จะ มี ความ เชื่อมโยง กัน ก็ตาม  รายงาน 

ปอน กลับ ที่ สง ให แก ผูสมัคร ขอรับ การ ประเมิน จะ สะทอน ถึง จุด แข็ง และ โอกาส ใน การ ปรับปรุง ใน ปจจัย ใด ปจจัย 

หนึ่ง หรือ ทุก ปจจัย ก็ได

  หัวขอ ใน หมวด  7   กำหนด ให ตอง แสดงผล ของ ตัว วัด หรือ ดัชนี ชี้ วัด ที่ สำคัญ ของ ผล การ ดำเนินการ 

ของ องคการ  ใน รูป แบบ ของ  “ ระดับ”   “ แนวโนม”     และ“ ขอมูล เปรียบเทียบ”     รวม ทั้ง  “ การ บูรณาการ”   ของ 

ผลลัพธ กับ ขอกำหนด หลักๆ   ของ สถาบัน  นอกจากนี้ ยัง ให นำเสนอ ขอมูล ที่ แสดง ความ ครอบคลุม ของ ผลลัพธ 

การ ดำเนินการ  ซึ่ง สัมพันธ โดย ตรง กับ จาก การนำ แนวทาง ปฏิบัติ ไป ใช    และ การ เรียนรู ของ สถาบัน  นั่น คือ                                        

หาก กระบวนการ ปรับปรุง ได ถูก นำมา แบงปน และ ถายทอด เพื่อ นำไป ปฏิบัติ อยาง กวางขวาง แลว ผลลัพธ ที่ ได 

ก็ ควร จะ ดีขึ้น ดวย    ดัง นั้นคะ แนน ของ แตละ หัวขอ ใน หมวด  7   จะ เปน ตัวเลข เชิง รวม โดย พิจารณา องคประกอบ 

ใน ปจจัย ทั้ง  4   ( L e T C I )     ของ ผล การ ดำเนินการ ทั้งหมด    
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“Importance” as a Scoring Consideration

The two evaluation dimensions described previously are central to evaluation and 

feedback. A critical consideration in evaluation and feedback is the importance of your reported 

processes and results to your key organizational factors. The areas of greatest importance 

should be identified in your Organizational Profile and in Items such as 2.1, 2.2, 3.1, 5.1, 5.2, and 

6.1. Your key student and stakeholder requirements, competitive environment, workforce needs, 

key strategic objectives, and action plans are particularly important.

Assignment of Scores to Your Responses

 The following guidelines should be observed in assigning scores to Item responses. 

 -  All Areas to Address should be included in the Item response. Also, responses 

should reflect what is important to the organization.

  -  In assigning a score to an Item, first decide which scoring range (e.g., 50 percent 

to 65 percent) is most descriptive of the organization’s achievement level as presented 

in the Item response. “Most descriptive of the organization’s achievement level” can 

include some gaps in one or more of the ADLI (process) factors or the LeTCI 

(results) factors for the chosen scoring range. An organization’s achievement level 

is based on a holistic view of either the four process or four results factors in 

aggregate and not on a tallying or averaging of independent assessments against 

each of the four factors. Assigning the actual score within the chosen range requires 

evaluating whether the Item response is closer to the statements in the next higher or 

next lower scoring range.

 -  A Process Item score of 50 percent represents an approach that meets the overall 

requirements of the Item, that is deployed consistently and to most work units, that has been 

through some cycles of improvement and learning, and that addresses the key organi-

zational needs. Higher scores reflect greater achievement, demonstrated by broader 

deployment, significant organizational learning, and increased integration. 

 -  A Results Item score of 50 percent represents a clear indication of good levels of 

performance, beneficial trends, and appropriate comparative data for the results areas 

covered in the Item and important to the organization or mission.

 -  Performance projections are present for some high-priority results.

 -  Higher scores reflect better trends and levels of performance, stronger comparative 

performance, and broader coverage and integration with the requirements of the orga-

nization or mission.
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 “ ความ สำคัญ”     อีก หนึ่ง ประเด็น ที่ ควร พิจารณา

  การ ประเมิน  2   มิติ ดังกลาว ขางตน  เปน หัว ใจ สำคัญ ใน การ ประเมิน และ ให ขอมูล ปอน กลับ    ประเด็น

สำคัญ ที่ ตอง พิจารณา  คือ  “ ความ สำคัญ”     ของ กระบวนการ และ ผลลัพธ ที่ ได แสดง ไว ใน รายงาน การ ประเมิน

ตน เอง ตอ ปจจยั ที ่สำคญัตอ สถาบนั    สถาบนั ควร ระบ ุเรือ่ง ที ่สถาบนั เหน็วา สำคญั ทีส่ดุ ไว ใน โครงราง องคการ และ

หัวขอ ตางๆ   เชน  2 . 1 ,   2 . 2 ,   3 . 1 ,   5 . 1 , 5 . 2   และ  6 . 1   โดยเฉพาะ อยางยิ่ง เรื่อง ความ ตองการ ที่ สำคัญ ของ ผูเรียน

และ ผูมีสวน ได สวน เสีย สภาพ แวดลอม ดาน การ แขงขัน    ความ ตองการ ของ ผูปฏิบัติ งาน  วัตถุ ประสงค เชิง

กลยุทธ ที่ สำคัญ  และ แผน ปฏิบัติ การ  

 การ ใหคะ แนน ใน แตละ หัวขอ  ควร ยึด แนวทาง ดัง ตอไปนี้

 n  คำ ตอบ ของ แตละ หัวขอ  ควร อธิบาย ประเด็น พิจารณา ทั้งหมด และ ควร สะทอน สิ่ง ที่ สำคัญตอ

  สถาบัน

 n  การ ใหคะ แนน ใน แตละ หัวขอ  กอน อื่น ให กำหนด วา ชวงคะ แนน ใด อธิบาย ระดับ ความ สำเร็จ ของ 

  สถาบัน ได ใกลเคียง ที่สุด  ( เชน  รอยละ  5 0   ถึง  6 5 )   คำ ตอบ ใน รายงาน การ ประเมิน ตน เอง ของ

  สถาบัน  อาจ ยังมี ความ ไม สมบูรณ ใน บาง ปจจัย ที่ ใช ใน การ ตรวจ ประเมิน ใน หมวด  1  -  6  ( A D L I )

  หรือ ใน หมวด  7   ( L e T C I )  ก็ได  การ ประเมิน ระดับ ความ สำเร็จ ของ สถาบัน เปนการ ประเมิน

  ภาพรวม ของ ปจจัย ทั้ง  4   ของ กระบวนการ หรือ ปจจัย ทั้ง  4   ของ ผลลัพธ    โดย ไม เปนการ แจง นับ

  หรือ การ เฉลี่ย ผล ของ การ ตรวจ ประเมิน ทีละ ปจจัย  เมื่อ กำหนด ชวงคะ แนน แลว  การ ตัดสิน ใจ

  วา จะ ใหคะ แนน จริง เทาไร  ตอง ประเมิน วา คำ ตอบ ใน หัวขอ นั้นๆ   ใกลเคียง กับ เนื้อหา ที่ อธิบาย

   ใน ชวงคะ แนน ที่ สูงขึ้น ไป หรือ ต่ำลง เพียง ใด

 n  หัวขอ ที่ อยู ใน หมวด  1 - 6     ที่ ไดคะ แนน รอยละ  5 0   แสดงวา มี แนวทาง ที่ ตอบสนอง ขอกำหนด

   โดย รวม ของ หัวขอ นั้น  มี การ ถายทอด เพื่อ นำไป ปฏิบัติ อยาง คง เสน คงวา ใน หนวยงาน สวน ใหญ 

  และ ได ผาน รอบ ของ การ ปรับปรุง และ การ เรียนรู มา บาง แลว  รวม ทั้ง ตอบสนอง ความ ตองการ

   ที่ สำคัญ ของ สถาบัน  หาก จะ ให ไดรับคะ แนน สูงขึ้น ตอง มี การ ถายทอด เพื่อ นำไป ปฏิบัติ อยาง

   ครอบคลุม มากขึ้น  มี การ เรียนรู ของ สถาบัน อยาง มี นัยสำคัญ/ ชัดเจน  และมี การ บูรณาการ

  มากขึ้น

 n  หัวขอ ที่ อยู ใน หมวด  7   ที่ ไดคะ แนน รอยละ  5 0   แสดงวา  มี ผล การ ดำเนินการ ใน ระดับ ที่ ดี อยาง

  ชัดเจน  มี แนวโนม ที่ ดี    พรอมดวย ขอมูล เชิง เปรียบเทียบ ที่ เหมาะสม ใน ผลลัพธ เกือบ ทุก หัวขอ

  ที ่ม ีความ สำคญัตอ สถาบนั หรอื ตอ พนัธกจิ หาก จะ ให ไดรบัคะ แนน สงูขึน้ ตอง ม ีอตัรา การ ปรบัปรงุ  

  และ/ หรือ ระดับ ของ ผล การ ดำเนินการ ที่ ดีขึ้น  มี ผล การ ดำเนินการ เชิง เปรียบเทียบที่ ดีขึ้น  รวม ทั้ง

  มี ความ ครอบคลุม  และ มี การ บูรณาการ กับ ความ ตองการ ของ สถาบัน หรือพันธกิจ ของ สถาบัน 

  มากขึ้น
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 แนว ทางการ ใหคะ แนน กระบวนการ

 แนว ทางการ ใหคะ แนน  สำหรับ หมวด  1  -  6       

 
 

 (  1-6) 

 
0%  5% 

A     
D     
L     
I      
      

 
10%, 15%, 20%  

25% 

A    
D   
         
L   
     
I    
    

 
30%, 35%, 40%  

45% 

A  
     
D   
    
L    
I     
       

 
50%, 55%, 60%  
65% 

A   
      
D    
     
L    
      
     
I     
     

- 16 - 

 
70%, 75%, 80%  
85% 

A   
       
D   
      
L    
        
       
I     
       

 
90%, 95%  
100% 

A   
      
D  

  
L    
        
       
I     
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  (  7) 

0%  5% Le   /  
T      
C    
I      

10%, 15%, 
20%  

25% 

Le    
       
T       
C      
I       

30%, 35%, 
40%  

45% 

Le    
       
T       
C     
I     

50%, 55%, 
60%  

65% 

Le    
       
T       
C     /   
I        
        

 แนว ทางการ ใหคะ แนน ผลลัพธ

 แนว ทางการ ใหคะ แนน  สำหรับ หมวด  7     

 

70%, 75%, 
80%  

85% 

Le  
      
T    
      
C   
      /     
      
I        
            
      

90%, 95% 
 100% 

Le  
      
T    
C    
I        
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    ขั้นตอน การ พัฒนา กระบวนการ ไปสู ความ สมบูรณ อยาง เต็ม ที่  
 

 

                    สิ่ง ที่ ชวย ใน การ ประเมิน และ ใหคะ แนน ใน หมวด  1 -   6   

 

 

                    ( 1 )     ตั้ง รับ ปญหา  ( 0 - 2 5 % )   

 การ ปฏิบัติ งาน มี ลักษณะ เปน กิจกรรม มากกวา เปน กระบวนการ  และ สวน ใหญ จะ ตอบสนอง ความ

ตองการ หรือ แกปญหา เฉพาะหนา  ขาด การ กำหนด เปาประสงค ที่ ดี

 

 

                    ( 2 )     แนวทาง เริ่ม เปนระบบ    

   

 

 

    สถาบัน เพิ่ง เริ่มตน ปฏิบัติ งาน ดวย การ ใช กระบวนการ ที่ สามารถ ทำซ้ำ ได  มี การ ประเมินผล 

 การ ปรับปรุง  และ เริ่มมี การ ประสานงาน บาง ระหวาง หนวยงาน ตางๆ   ภาย ใน สถาบัน  มี การ กำหนด กลยุทธ 

และ เปาประสงค เชิง ปริมาณ
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   ( 3 )     แนวทาง สอดคลอง ไป ใน ทิศ ทางเดียว กัน    

   

 

 

  

 การ ปฏิบัติ งาน มี ลักษณะ เปน กระบวนการ ที่ สามารถ ทำซ้ำ ได  และ มี การ ประเมินผล อยาง สม่ำเสมอ

เพื่อ การ ปรับปรุง  โดย มี การ แบงปน ความรู และ การ ประสานงาน ระหวาง หนวยงาน ตางๆ   ภาย ใน สถาบัน

กระบวนการ ตอบสนอง กลยุทธ และ เปาประสงค ที่ สำคัญ ของ สถาบัน

 

 

  ( 4 )     แนวทาง ที่ มี การ บูรณาการ    

   

 

 

 

  การ ปฏิบัติ งาน มี ลักษณะ เปน กระบวนการ ที่ สามารถ ทำซ้ำ ได  และ มี การ ประเมินผล อยาง สม่ำเสมอ 

เพื่อ ตอบสนอง ตอ การ เปลี่ยน แปลง และ การ ปรับปรุง  โดย ความ รวมมือ กับ หนวยงาน อื่น ที่ ไดรับ ผลกระทบ  

การ วิเคราะห  การ มี นวัตกรรม  และ การ แบงปน สารสนเทศ และ ความรู  สงผล ใหการ ทำงาน ขาม หนวยงาน

 เปนไป อยาง มี ประสิทธิภาพ  มี การ ใช กระบวนการ และ ตัว วัด ใน การ ติดตาม ความ กาวหนา ของ เปาประสงค 

เชิง กลยุทธ และ เปาประสงค ของ การ ปฏิบัติ งาน ที่ สำคัญ
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รายนามคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ

อนุกรรมการที่ปรึกษา
 รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 (นางสาวจิรณี  ตันติรัตนวงศ)     

ประธานอนุกรรมการ
 ศาสตราจารยเกียรติคุณอาวุธ  ศรีศุกรี    

อนุกรรมการ
 ศาสตราจารยอดุลย  วิริยเวชกุล
 รองศาสตราจารยเกศินี  วิฑูรชาติ
 รองศาสตราจารยชูเวช  ชาญสงาเวช
 รองศาสตราจารยปรียานุช  แยมวงษ
 รองศาสตราจารยพฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ
 รองศาสตราจารยรัชตวรรณ  กาญจนปญญาคม
 รองศาสตราจารยสิงหา  เจียมศิริ
 รองศาสตราจารยสุจริต  คูณธนกุลวงศ
 นางบุญดี  บุญญากิจ
 นางสาวสุชาดา  รัตนวาณิชยพันธ
 นางวราภรณ  สีหนาท

อนุกรรมการและเลขานุการ
 นางอรสา  ภาววิมล

ผูชวยเลขานุการ
 นางสมสมร  วงศรจิต
 นายเมธัส  บรรเทิงสุข



เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ 2552 - 2553 271

รายนามคณะอนุกรรมการทำงานพัฒนาเกณฑคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ

ประธานอนุกรรมการทำงาน

 รองศาสตราจารยปรียานุช  แยมวงษ    

อนุกรรมการทำงาน

 ศาสตราจารยบวรศิลป  เชาวนชื่น

 ศาสตราจารยสงวนสิน  รัตนเลิศ

 รองศาสตราจารยรัชตวรรณ  กาญจนปญญาคม

 นางบุญดี  บุญญากิจ

 นางสาวพรทิพย  กาญจนนิยต

อนุกรรมการและเลขานุการ

 นางอรสา  ภาววิมล

ผูชวยเลขานุการ

 นางสมสมร  วงศรจิต

 นายเมธัส  บรรเทิงสุข

ที่ปรึกษา  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา    
 (นางสาวจิรณี  ตันติรัตนวงศ)
 ผู อำนวยการ สำนัก มาตรฐาน และ ประเมินผล อุดมศึกษา     
 (นาง วราภรณ  สีหนาท) 

คณะผูทำงาน
 นาง สม สมร  วงศ รจิต นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 นาย เมธัส  บรร เทิง สุข นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
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