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คุณภาพการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาใหกาวไปสูระดับสากลอยางกาวกระโดดและยั่งยืนตอไป

(นายสุเมธ แยมนุน)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

CONTENTS
The 2009–2010 Education Criteria for Performance Excellence
8
12
14
14
24
34
46
58
66
76
84

Education Criteria for Performance Excellence Framework
Education Criteria for Performance Excellence—Item Listing
Education Criteria for Performance Excellence
Preface: Organizational Profile
1 Leadership
2 Strategic Planning
3 Customer Focus
4 Measurement, Analysis, and Knowledge Management
5 Workforce Focus
6 Process Management
7 Results

About the Criteria
98
100
116
180
200
206

Self-Analysis Worksheet
Education Criteria Response Guidelines
Category and Item Descriptions
Core Values and Concepts
Key Characteristics of the Education Criteria
Glossary of Key Terms

Scoring
254 Scoring System
262 Process Scoring Guidelines
264 Results Scoring Guidelines

สารบัญ
หนา

เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ 2552-2553
กรอบของเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ
คะแนนของเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ 2552-2553
ความสำคัญของการเริ่มตนดวยโครงรางองคการ
บทนำ : โครงรางองคการ
หมวด 1. การนำองคการ
หมวด 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ
หมวด 3. การมุงเนนลูกคา
หมวด 4. การวัดผล การวิเคราะห และการจัดการความรู
หมวด 5. การมุงเนนผูปฏิบัติงาน
หมวด 6. การจัดการกระบวนการ
หมวด 7. ผลลัพธ

แบบประเมินตนเอง
แนวทางการตอบเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ
คำอธิบายเพิ่มเติมหมวดและหัวขอ
คานิยมหลักและแนวคิด
คุณลักษณะสำคัญของเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ
อภิธานศัพท

ระบบการใหคะแนน
แนวทางการใหคะแนนกระบวนการ
แนวทางการใหคะแนนผลลัพธ

9
13
15
15
25
35
47
59
67
77
85

99
101
117
181
201
207

255
263
265

6

The 2009–2010 Education Criteria for Performance Excellence

เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ 2552 - 2553

กรอบของเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ
มุมมองเชิงระบบ

7

8

The 2009–2010 Education Criteria for Performance Excellence

EDUCATION CRITERIA FOR PERFORMANCE EXCELLENCE FRAMEWORK
The requirements of the Education Criteria for Performance Excellence are embodied in
seven Categories, as follows:
1
2
3
4
5
6
7

Leadership
Strategic Planning
Customer Focus
Measurement, Analysis, and Knowledge Management
Workforce Focus
Process Management
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
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

การนำองคการ
การวางแผนเชิงกลยุทธ
การมุงเนนลูกคา
การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
การมุงเนนผูปฏิบัติงาน
การจัดการกระบวนการ
ผลลัพธ

โครงรางองคการ
โครงรางองคการเปนการบงบอกถึงบริบทและอธิบายวิธีการปฏิบัตการ
ิ ขององคการ สภาพแวดลอม
การ ดำเนินการ ความ สัมพันธ ที่ สำคัญ ใน การ ปฏิบัติ การ และ ความ ทาทาย เชิง กลยุทธ ซึ่ง เปน แนวทาง ที่
ครอบคลุมระบบการจัดการการดำเนินการองคการโดยรวม

ระบบการปฏิบัติการ
ระบบ การ ปฏิบัติ การ ประกอบดวย เกณฑ ทั้ง 6 หมวด อยูที่ สวนกลาง ของ ภาพ ซึ่ง ระบุ ลักษณะ
ของการปฏิบัติการและผลลัพธที่องคการบรรลุ
การนำองคการ (หมวด 1) การวางแผนเชิงกลยุทธ (หมวด 2) และการมุงเนนลูกคา (หมวด 3)
ประกอบกันเปนกลุมการนำองคการ หมวดตางๆเหลานี้ถูกจัดเขาไวดวยกันเพื่อเนนใหเห็นความสำคัญวา
การนำองคการตองมุงเนนที่กลยุทธ ผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย ผูนำระดับสูงตองกำหนดทิศทางของ
องคการและแสวงหาโอกาสดานการจัดการศึกษาในอนาคต
การมุงเนนผูปฏิบัติงาน (หมวด 5) และการจัดการกระบวนการ (หมวด 6) และผลลัพธ (หมวด 7)
ประกอบกับเปนกลุมผลลัพธ โดยผูปฏิบัติงานและกระบวนการที่สำคัญ มีบทบาททำใหการดำเนินการสำเร็จ
และนำไปสูผลการดำเนินการโดยรวมที่ดีขององคการ
การปฏิบัติการทุกอยางมุงสูผลลัพธ ซึ่งประกอบดวยผลลัพธของผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย ตลาด
งบประมาณ การเงิน และผลลัพธการดำเนินการภายในองคการ โดยรวมถึง ผูปฏิบัติงาน การนำองคการ
ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบตอสังคม
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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
Address.

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

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
ซึ่งการเชื่อมโยงดังกลาวมีความสำคัญอยางยิ่งตอความสำเร็จขององคการ นอกจากนั้น ลูกศรนี้ยังชี้ถึงความ
สัมพันธโดยตรงระหวาการนำองคการ (หมวด 1) และผลลัพธ (หมวด 7) สวนลูกศรที่มีหัว 2 ขางนั้น แสดง
ความสำคัญของขอมูลปอนกลับในระบบการจัดการผลการดำเนินการที่มีประสิทธิผล

พื้นฐานของระบบ
การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู (หมวด 4) มีความสำคัญอยางยิ่งในการทำใหองคการ
มีการจัดการที่มีประสิทธิผล และมีการปรับปรุงผลการดำเนินการและความสามารถในการแขงขันโดยระบบที่
ใชขอมูลจริงและองคความรูเปนแรงผลักดัน การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรูนี้ เปนพื้นฐานของ
ระบบการจัดการผลการดำเนินการโดยรวม

โครงสรางเกณฑ
เกณฑทั้ง 7 หมวด ในภาพนี้ ประกอบดวยหัวขอและประเด็นพิจารณาตางๆ
หัวขอ
หัวขอทั้งหมด มี 18 หัวขอแตละหัวขอมุงเนนขอกำหนดที่สำคัญ
ประเด็นพิจารณา
ในแตละหัวขอมีประเด็นพิจารณาอยางนอยหนึ่งประเด็น องคการจึงควรตอบคำถามตามขอกำหนด
ตางๆ ของแตละประเด็นพิจารณา
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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
1 Leadership
1.1 Senior Leadership
1.2 Governance and Societal Responsibilities
2 Strategic Planning
2.1 Strategy Development
2.2 Strategy Deployment
3 Customer Focus
3.1 Customer Engagement
3.2 Voice of the Customer
4 Measurement, Analysis, and Knowledge Management
4.1 Measurement, Analysis, and Improvement of
Organizational Performance
4.2 Management of Information, Knowledge, and
Information Technology
5 Workforce Focus
5.1 Workforce Engagement
5.2 Workforce Environment
6 Process Management
6.1 Work Systems
6.2 Work Processes
7 Results
7.1 Student Learning Outcomes
7.2 Customer-Focused Outcomes
7.3 Budgetary, Financial, and Market Outcomes
7.4 Workforce-Focused Outcomes
7.5 Process Effectiveness Outcomes
7.6 Leadership Outcomes
TOTAL POINTS

Point Values
70
50
40
45
40
45
45

120

85

85

90

45

45
40
35
50
100
70
70
70
70
70

85

85

450

1,000
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คะแนนของเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ 2552-2553
บทนำ : โครงรางองคการ
สวนที่ 1 ลักษณะองคการ
สวนที่ 2 ความทาทายตอองคการ

หมวดและหัวขอตางๆ
หมวด 1 การนำองคการ
หัวขอ 1.1 การนำองคการโดยผูนำระดับสูง
หัวขอ 1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม
หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ
หัวขอ 2.1 การจัดทำกลยุทธ
หัวขอ 2.2 การนำกลยุทธไปปฏิบัติ
หมวด 3 การมุงเนนลูกคา
หัวขอ 3.1 ความผูกพันของลูกคา
หัวขอ 3.2 เสียงของลูกคา
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
หัวขอ 4.1 การวัด การวิเคราะห และการปรับปรุงผลการดำเนินการ
ขององคการ
หัวขอ 4.2 การจัดการสารสนเทศ ความรู และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด 5 การมุงเนนผูปฏิบัติงาน
หัวขอ 5.1 ความผูกพันของผูปฏิบัติงาน
หัวขอ 5.2 สภาพแวดลอมของผูปฏิบัติงาน
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
หัวขอ 6.1 ระบบงาน
หัวขอ 6.2 กระบวนการทำงาน
หมวด 7 ผลลัพธ
หัวขอ 7.1 ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน
หัวขอ 7.2 ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา
หัวขอ 7.3 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงินและการตลาด
หัวขอ 7.4 ผลลัพธดานการมุงเนนผูปฏิบัติงาน
หัวขอ 7.5 ผลลัพธดานประสิทธิผลขององคการ
หัวขอ 7.6 ผลลัพธดานการนำองคการ
คะแนนรวม

คะแนน
120
70
50
85
40
45
85
40
45
90
45
45
85
45
40
85
35
50
450
100
70
70
70
70
70
1,000
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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 Profile 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
โครงรางองคการ มีความสำคัญอยางยิ่ง เนื่องจากเหตุผลตางๆ ดังตอไปนี้
l

l
l

l

เปนจุดเริ่มตนที่เหมาะสมที่สุดในการตรวจประเมินสถาบันดวยตนเอง และชวยในการเขียน
รายงานวิธีการและผลการดำเนินการ
ชวยในการระบุขอมูลสำคัญที่ขาดหายไป โดยมุงเนนที่ความตองการหลักตลอดจนผลลัพธ
ผู ป ระเมิ น คุ ณ ภาพใช โ ครงร า งองค ก ารนี้ ใ นการตรวจประเมิ น รายงานวิ ธี ก ารและผลการ
ดำเนินการ รวมถึงการเขาเยี่ยมชมสถาบัน เพื่อความเขาใจในสถาบันและสิ่งที่สถาบันเห็นวา
มีความสำคัญ (จะประเมินตามขอกำหนดของเกณฑโดยสัมพันธกบั สภาพแวดลอมขององคการ
ความสัมพันธระดับองคการ อิทธิพลและความทาทายตามที่ระบุไวในโครงรางองคการ)
โครงรางองคการอาจนำมาใชเพื่อการประเมินตนเองในเบื้องตน หากสถาบันพบวาหัวขอใด
มีความขัดแยงกัน มีขอมูลนอยหรือไมมีเลย สถาบันอาจพิจารณาที่จะใชโครงรางองคการ
ใน การ ประเมิ น อย า ง เต็ ม รู ป แบบ ต อ ไป และ ยั ง สามารถ ใช หั ว ข อ เหล า นี้ ใน การ จั ด ทำ
แผนปฏิบัติการของสถาบันได

บทนำ : โครงรางองคการ
โครงรางองคการ คือ การสรุปภาพรวมของสถาบัน สิง่ สำคัญทีมี่ อิทธิพลตอวิธดำเนิ
ี นการ ตลอดจน
ความทาทายที่สำคัญซึ่งสถาบันเผชิญอยู
1. ลักษณะองคการ : คุณลักษณะที่สำคัญของสถาบันของทานคืออะไร
ใหอธิบายลักษณะสภาพแวดลอมของสถาบันและความสัมพันธหลักกับผูเรียน ผูมีสวนได
สวนเสีย ผูสงมอบ และคูความรวมมืออื่นๆ
โดยตอบคำถามตอไปนี้
ก. สภาพแวดลอมขององคการ
(1) สถาบันมีหลักสูตร บริการทีส่ งเสริมการเรียนรูและ
 บริการทางการศึกษาอืน่ ๆ ทีสำคั
่ ญ
อะไร บาง สถาบัน ใช วิธีการ อะไร ใน การ จัด หลักสูตรบริการ ที่ สงเสริม การ เรียนรู
และบริการทางการศึกษาอื่นๆ
(2) ลักษณะที่สำคัญของวัฒนธรรมองคการคืออะไรจุดประสงค วิสัยทัศน คานิยม และ
พันธกิจที่ระบุไวของสถาบันคืออะไร สมรรถนะหลักของสถาบันคืออะไร และมีความ
เกี่ยวของอยางไรกับพันธกิจของสถาบัน
(3) ลักษณะโดยรวมของผูปฏิบัติงานคืออะไร แบงเปนกลุมและประเภทอะไรบาง ระดับ
การศึกษาของผูป ฏิบตั งาน
ิ เปนอยางไร ปจจัยหลักทีจู่ งใจใหผูป ฏิบตั งาน
ิ มุง มัน่ ตอการบรรลุ
พันธกิจของสถาบันคืออะไร ผูปฏิบัติงานและภาระงานในสถาบันมีความหลากหลาย
อยางไร มีกลุมที่จัดตั้งใหทำหนาที่ตอรองกับสถาบันหรือไม สวัสดิการที่สำคัญ และ
ขอกำหนดพิเศษดานสุขภาพและความปลอดภัยภายในสถาบันเปนเชนใด
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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) สถาบั น มี อาคาร สถานที่ เทคโนโลยี อุ ป กรณ และ สิ่ ง อำนวย ความ สะดวก ที่ สำคั ญ
อะไรบาง
(5) สถาบันดำเนินงานภายใตเงื่อนไขขอบังคับอะไรบาง มาตรฐานของทองถิ่น จังหวัด และ
ประเทศ ตลอดจนหลักสูตร แผนการศึกษา และการวัดผลที่บังคับใชมีอะไรบาง ทั้งนี้
รวมถึง กฎ ระเบียบ เรื่อง ความ ปลอดภัย และ อา ชีว อนามัย ขอกำหนด ดาน การ รับรอง
วิทยฐานะ เงื่อนไขดานการประกอบวิชาชีพครูและผูบริหาร ระเบียบการเงินและสภาพ
แวดลอม ขอบเขตของชุมชนทีรั่ บผิดชอบ และขอจำกัดการใหบริการของสถาบัน คืออะไร (*)
ข. ความสัมพันธระดับองคการ
(1) โครงสรางและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันมีลักษณะอยางไร และความสัมพันธเชิง
การรายงานระหวางคณะกรรมการบริหารสถาบันและผูนำระดับสูงมีลักษณะเชนใด
(*)
(2) สวนตลาด ประเภทผูเรียน และกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ที่สำคัญของสถาบันคือ
อะไร (*) กลุม เหลานีมี้ ความตองการและความคาดหวังทีสำคั
่ ญอะไรตอหลักสูตร บริการ
ที่สงเสริมการเรียนรู การสนับสนุนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย และตอการปฏิบัติ
งานของสถาบัน ความตองการและความคาดหวังของกลุมตางๆ มีความแตกตางกัน
อยางไร
(3) ผูสงมอบและคูความรวมมือที่เปนทางการและไมเปนทางการที่สำคัญคือใครบาง
มีบทบาทอะไรในการจัดหลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรูและสนับสนุนผูเรียน
และผูมีสวนไดสวนเสีย สถาบันมีกลไกที่สำคัญอะไรในการสื่อสารและจัดการดานความ
สัมพันธกับ ผูสงมอบ ผูเรียน และผูมีสวนไดสวนเสีย กลุมตางๆ เหลานี้ มีบทบาท
อะไรในกระบวนการสรางนวัตกรรมของสถาบัน และสถาบันมีขอกำหนดทีสำคั
่ ญอะไร
สำหรับผูสงมอบ

หมายเหตุ
หมายเหตุ 1 : คำวา “องคการ/สถาบัน” ซึ่งปรากฏในเกณฑ คุณภาพการศึกษา หมายถึง หนวยงานซึ่ง
กำลังไดรับการตรวจประเมิน หนวยงานดังกลาวอาจเปนสถาบันอุดมศึกษา หรือหนวยงาน
หลักทางการศึกษาภายในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย
หมายเหตุ 2 : คำวา “การจัดการศึกษา” ควรจะมีการแปลความหมายกวาง “หลักสูตร บริการสงเสริม
การศึกษา และบริการอื่นๆ” [ขอ 1.ก.(1)] อาจหมายรวมถึงหลักสูตรตางๆ (ทั้งที่มีการ
นับหนวยกิตและไมนับหนวยกิต) การวิจัย การจัดกิจกรรมสงเสริมงานสถาบัน โครงการ
ความรวมมือตางๆ และการใหบริการเสริมทางการศึกษา กลไกการจัดหลักสูตร และบริการ
ที่สงเสริมการเรียนรูที่สถาบันจัดใหกับผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย อาจเปนการจัดให
โดยตรง หรือจัดใหโดยผานคูความรวมมือทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ ผูแทนจาก
หนวยงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวของในกระบวนการออกแบบและดำเนินงาน หรือผูซึ่งผลการ
ดำเนินการจะกระทบตอผลลัพธดานการศึกษาโดยรวม ควรเขามามีสวนรวมเพื่อใหเกิดการ
ประสานงานระหวางกระบวนการออกแบบและจัดการศึกษา กลุมเหลานี้รวมถึงคณาจารย
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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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ในหลักสูตรทีส่ งผูเ รียนมาเขาเรียนหรือรับไปศึกษาตอ บุคลากรดานการศึกษา คณาจารยจาก
ตางภาควิชาและสาขาวิชาชีพหรือระดับ และการบริการทางสังคม หรือบุคลากรที่ทำหนาที่
ในการใหคำปรึกษา แนะแนว
หมายเหตุ 3 :

คำวา “สมรรถนะหลัก” [ขอ 1.ก.(2)] หมายถึง เรือ่ งทีสถาบั
่
นมีความชำนาญทีส่ ดุ สมรรถนะ
หลักขององคการเปนขีดความสามารถเชิงกลยุทธทีสำคั
่ ญซึ่งเปนแกนหลักในการทำใหบรรลุ
พันธกิจและสรางความไดเปรียบในการจัดการศึกษาของสถาบัน สมรรถนะหลักมักเปน
สิ่งที่คูแขงขัน ผูสงมอบ และคูความรวมมือจะลอกเลียนแบบไดยาก และสมรรถนะหลักของ
องคการนี้จะสรางความไดเปรียบในการแขงขันที่ยั่งยืน

หมายเหตุ 4 : คำวา “ผูสงมอบ และคูความรวมมืออยางเปนทางการ” ซึ่งปรากฏในเกณฑคุณภาพ
การศึกษา หมายถึง ผูจั ดหาบริการตางๆ สำหรับผูเ รียน เชน การบริการทางสังคม สถานดูแล
เด็กกอนและหลังเวลาเรียน รานจำหนายหนังสือภายนอกสถานศึกษา รถรับสง และคูความ
รวมมือ เชน ผูจางงานในอนาคตของผูเรียน ตลอดจนผูสงมอบสินคาสำหรับการดำเนินการ
เชน คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร และการซอมบำรุงตางๆ
หมายเหตุ 5 : กลุมและประเภทของผูปฏิบัติงาน (รวมถึงสถาบันที่ทำหนาที่ตอรอง) [ขอ 1.ก.(3)] อาจจัด
แบงตามประเภทของการจาง สายการบังคับบัญชาตามที่ปรากฏในสัญญาวาจาง สถานที่
ปฏิบัติงาน สภาพแวดลอมในการทำงาน นโยบายสงเสริมความเปนครอบครัว หรือปจจัย
อื่นๆ
หมายเหตุ 6 : บางสถาบันใชอาสาสมัครจำนวนมากในการปฏิบัติงาน ดังนั้นเมื่อกลาวถึงผูปฏิบัติงานควร
รวมอาสาสมัครเหลานี้ไวดวย [ขอ 1.ก.(3)]
หมายเหตุ 7 : ในบางสถาบัน ความสัมพันธของระบบธรรมาภิบาล และระบบการรายงาน อาจจะรวมถึง
ความสัมพันธกับมูลนิธิหรือแหลงเงินทุนอื่นๆ [ขอ 1.ข.(1)]
หมายเหตุ 8 : ประเภทผูเรียน และกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย [ขอ 1.ข.(2)] อาจจัดแบงตามปจจัยรวมของ
ความคาดหวัง พฤติกรรม ความชอบ หรือลักษณะของกลุม อาจมีการจำแนกเปนกลุมยอย
ลง ไป อีก ตาม ความ แตกตาง และ ความ เหมือน ภายใน กลุม เดียวกัน ตลาด ของ สถาบัน
อาจแบงยอยเปนสวนตลาดตามหลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการ
ศึกษา หรือ คุณลักษณะ สภาพภูมิศาสตร ปริมาณ หรือปจจัยอื่นๆ ซึ่งสถาบันใชกำหนด
ลักษณะตางๆ ที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ 9 : ความตองการตามประเภทผูเรียนและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย [ขอ 1.ข.(2)] อาจรวมถึงเรื่อง
ที่พักพิเศษ หลักสูตรที่ออกแบบเฉพาะใหเหมาะกับความตองการ ความปลอดภัยและระบบ
รักษาความปลอดภัย ขนาดชั้นเรียนที่เล็กลง การบริการดวยภาษาที่หลากหลาย ขอกำหนด
สำหรับปริญญาที่เหมาะสมกับผูรับบริการ การใหคำปรึกษาแนะนำแกผูเรียน หลักสูตรเสริม
พิเศษสำหรับผูเรียนทีกลั
่ บมาเรียนภายหลังการลาออกกลางคัน การบริการเพื่อลดคาใชจาย
ใน การ ศึ ก ษา/การ ลดค า ใช จ  า ย ด า น การ บริ ห าร จั ด การ การ สื่ อ สาร ทาง อิ เ ลคท รอ นิ ก ส
ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียอาจรวมถึงพฤติกรรมที่แสดงความรับผิดชอบตอสังคม
และการใหบริการชุมชน
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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 questions 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
โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติมของหัวขอนี้ในหนา 117
ในหัวขอหนึ่งๆ อาจประกอบดวยคำถามหลายคำถาม [เชน ขอ 1.ก.(3)] เนื่องจากคำถามเหลานี้
มีความสัมพันธกัน สถาบันจึงไมจำเปนตองแยกตอบแตละคำถาม คำถามเหลานี้เปนแนวทางเพื่อชวยให
สถาบันมีความเขาใจในความหมายของขอมูลที่เกณฑคุณภาพการศึกษาตองการคำตอบอยางแทจริง
หัวขอตางๆ ในเกณฑนี้แบงเปน 3 กลุม ไดแก บทนำ ซึ่งใหอธิบายสภาพแวดลอมของสถาบัน
หมวด 1 – 6 ซึ่งใหอธิบายกระบวนการตางๆ ของสถาบัน และหมวด 7 ซึ่งใหแสดงผลลัพธจากกระบวนการ
ตางๆ ของสถาบัน
หมายเหตุ ในเกณฑนี้มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ
(1) อธิบายคำหรือขอกำหนดของแตละหัวขอใหชัดเจน
(2) แนะนำและใหตัวอยางวิธีการตอบคำถามในแตละหัวขอ
(3) ระบุความเชื่อมโยงหลักกับหัวขออื่นๆ
กลาวโดยสรุป วัตถุประสงคของหมายเหตุ คือ ชวยใหสถาบันสามารถตอบคำถามในหัวขอตางๆ ได
2. สภาวะการณขององคการ : สภาวะการณเชิงกลยุทธของสถาบันเปนอยางไร
ใหอธิบายสภาพแวดลอมดานการแขงขัน ความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธ
ที่สำคัญ และระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการของสถาบัน
โดยตอบคำถามตอไปนี้:
ก. สภาพดานการแขงขัน
(1) สถาบั น อยู  ใน ลำดั บ ใด ใน การ แข ง ขั น ให อธิ บ าย ขนาด และ การ เติ บ โต ของ สถาบั น
เปรียบเทียบกับสถาบันในภาคการศึกษาหรือตลาดการศึกษา จำนวนและประเภทของ
คูแขงและคูความรวมมืออยางไมเปนทางการที่สำคัญเปนอยางไร
(2) อะไรคือปจจัยสำคัญทีกำหนด
่
ความสำเร็จของสถาบันเมือ่ เปรียบเทียบกับความสำเร็จของ
คู  แ ข ง และ สถาบั น ซึ่ ง ให บ ริ ก าร ใน ลั ก ษณะ เดี ย วกั น อะไร คื อ การ เปลี่ ย นแปลง หลัก
ที่เกิดขึ้นซึ่งสงผลกระทบตอสภาพ การแขงขันของสถาบัน รวมถึงโอกาสในการสราง
นวัตกรรมและความรวมมือ (*)
(3) แหลงขอมูลสำคัญทีม่ อี ยูส ำหรับขอมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแขงขันภายในชุมชนวิชาการ
มีอะไรบาง แหลงขอมูลสำคัญที่มีอยูสำหรับขอมูลเชิงเปรียบเทียบสำหรับกระบวนการ
ทีค่ ลายคลึงกันภายนอกชุมชนวิชาการคืออะไร และมีขอ จำกัดอะไรบาง ในการรวบรวมขอมูล
เหลานั้น (*)
ข. ความทาทายเชิงกลยุทธ
ความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธที่ ส ำคั ญ ด า นการศึ ก ษา และการเรี ย นรู
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 selfstudies; 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 ความเปนผูนำ
ดานหลักสูตร การบริการ อัตราสวนผูเรียนตอคณาจารย ความพึงพอใจของผูเรียนและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย การสรรหาและรักษาคณาจารยและบุคลากร ทำเลที่ตั้งที่ใกลผูเรียน
ชื่อเสียง และมีหลักสูตรใหเลือก

หมายเหตุ 2 :

ความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธ [ขอ 2.ข.] อาจสัมพันธกับเทคโนโลยี หลักสูตร
บริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศึกษาอื่นๆ 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 การใช ว งจรการปรั บ ปรุ ง – P (วางแผน) – D (ปฏิ บั ติ ) – S (ศึ ก ษาตรวจสอบ)
– A (ปรับปรุงพัฒนา)
l การจัดทำรายงานประเมินตนเองเพื่อการรับรองคุณภาพ
l การสมัครเขาสูระบบการรับรองระดับชาติเพื่อปรับปรุงการสอน
l การดำเนินการประเมินอยางอิสระในระดับสถาบัน ภาควิชา หรือหลักสูตร
l การใชเครื่องมือปรับปรุงกระบวนการและสรางนวัตกรรมตางๆ
มี จ ำนวนสถาบั น เพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ยๆ ที่ ไ ด ใ ช ก ระบวนการเฉพาะต า งๆ เพื่ อ ให บ รรลุ
เปาหมายการสรางนวัตกรรมของหลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทาง
การศึกษาอื่นๆ

หมายเหตุ 4 :

สถาบันการศึกษาอยูในสภาพแวดลอมที่มีการแขงขัน นอกเหนือจากดานการรับผูเรียนแลว
ยังตองมีการแขงขันกับสถาบันอื่นๆ เพื่อทำใหเกิดความมั่นคงดานการเงินและทรัพยากร
บุคคล การแข งขั นนี้ อ าจเป นภายในกลุ ม สถาบั นการศึ กษาด ว ยกัน เพื่ อให ไ ด รั บ เงิ น
งบประมาณสนั บ สนุ น หรื อ โอกาสที่ จ ะให ก ารบริ ก ารเสริ ม ด า นอื่ น ๆ ในกรณี ส ถาบั น
การศึกษาภาครัฐ อาจเปนการแขงขันกับองคการภาครัฐ หรือหนวยงานอื่นๆ ภายใต
งบประมาณที่จำกัด
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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 suppliers and PARTNERS, and to students and STAKEHOLDERS, as appropriate? 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 WORKFORCE? 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?

เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ 2552 - 2553 25

หมวด 1. การนำองคการ (120 คะแนน)
ในหมวดการนำองคการนี้ เปนการตรวจประเมินวาการกระทำโดยผูนำระดับสูงของสถาบัน
ไดชี้นำและทำใหสถาบันมีความยั่งยืนอยางไร รวมถึงตรวจประเมินระบบธรรมาภิบาลของสถาบัน และ
วิธีการ ที่ สถาบัน ใช เพื่อ บรรลุผล ดาน ความ รับผิดชอบ ตอ สังคม กฎหมาย และ จริยธรรม รวมทั้ง การ
สนับสนุนชุมชนที่สำคัญ
1.1 การนำองคการโดยผูนำระดับสูง : ผูนำระดับสูงนำสถาบันอยางไร (70 คะแนน)
ให อธิบาย ถึง กระทำ โดย ผูนำระดับสูงใน การ ชี้นำ และ ทำให สถาบัน มี ความ ยั่งยืน รวมทั้ง
อธิบายวิธีการที่ผูนำระดับสูงสื่อสารกับผูปฏิบัติงาน และสงเสริมใหมีผลการดำเนินการที่ดียิ่งขึ้น
โดยตอบคำถามตอไปนี้
ก. วิสัยทัศน คานิยม และพันธกิจ
(1) ผูนำ ระดับสูง ดำเนินการ อยางไร ใน การ กำหนด วิสัยทัศน และ คานิยม ของ สถาบัน
และ ถ า ยทอด วิสัยทัศน และ คานิยม ดั ง กล า ว โดย ผ า น ระบบ การนำ สถาบั น ไปสู 
ผูปฏิบัติงาน คูความรวมมือที่เปนทางการและผูสงมอบหลัก รวมทั้งผูเรียน และผูมี
สวนไดสวนเสียอื่นๆ เพื่อใหนำไปปฏิบัติ (*) การปฏิบัติตนของผูนำระดับสูงไดแสดง
ใหเห็นถึงความมุงมั่นที่มีตอคานิยมของสถาบันอยางไร
(2) ผูนำ ระดับสู ง ดำเนิ น การ ด ว ย ตน เอง อย า งไร ใน การ สร า ง บรรยากาศ ใน สถาบั น เพื่ อ
สงเสริม กำกับ และสงผล ใหมีการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม
(3) ผู  น ำ ระดั บ สู ง ดำเนิ น การ อย า งไร ที่ จ ะ ทำให สถาบั น มี ความ ยั่ ง ยื น ผู  น ำ ระดั บ สู ง
ดำเนินการ อยางไร ใน การ สราง บรรยากาศ เพื่อให เกิด การ ปรับปรุง ผลการดำเนินการ
การบรรลุพันธกิจและวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ การสรางนวัตกรรม ความคลองตัว
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
และระดับบุคคล ผูนำระดับสูงพัฒนาและเสริมสรางทักษะความเปนผูนำของพวกเขา
อยางไร นอกจากนี้ผูนำระดับสูงมีสวนรวมในการเรียนรูระดับองคการ การวางแผน
สืบทอดตำแหนง และการพัฒนาผูนำในอนาคตของสถาบันอยางไร
ข. การสื่อสารและผลการดำเนินการขององคการ
(1) ผู  น ำระดั บ สู ง ดำเนิ น การอย า งไรในการสื่ อ สารและการสร า งความผู ก พั น กั บ
ผูปฏิบัติงานทั้งสถาบัน การสงเสริมใหมีการสื่อสารอยางตรงไปตรงมา และเปนไปใน
ลั ก ษณะสองทิ ศ ทางทั่ ว ทั้ ง สถาบั น การสื่ อ สารให ท ราบถึ ง ผลการตั ด สิ น ใจที่สำคัญๆ
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 innovation 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
สถาบั น ปรั บ ปรุ ง ผล การ ดำเนิ น การ บรรลุ วั ต ถุ ประสงค และ วิ สั ย ทั ศ น ของ สถาบั น
ผูนำ ระดับสูง ทบทวน ตัว ชี้ วัดผล การ ดำเนินการ อะไร บาง เปนประจำ เพื่อ ระบุ สิ่ง ที่
ต อ ง ทำ ใน การ ตั้ ง ความ คาดหวั ง ต อ ผล การ ดำเนิ น การ ผู  น ำ ระดั บ สู ง ดำเนิ น การ
อยางไร ใน การนำ เรื่อง การ สราง คุณคา และ ทำใหเกิด ความ สมดุล ของ คุณ คาที่ ให กับ
ผูเรียน และผูมีสวนไดสวนเสียมาพิจารณา
หมายเหตุ :
หมายเหตุ 1 :

วิสัยทัศนของสถาบัน [ขอ 1.1ก.(1)] ควรเปนตัวกำหนดบริบทของวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการ ซึ่งไดอธิบายไวในหัวขอ 2.1 และ 2.2

หมายเหตุ 2 :

องคการ ที่ มี ความ ยั่งยืน [ขอ 1.1ก.(3)] หมายถึง องคการ ที่ สามารถ ตอบสนอง ความ
ตองการขององคการในปจจุบัน รวมทั้งมีความคลองตัว และมีการบริหารจัดการกลยุทธ
ที่ ชวย ให องคการ พรอม รับ สภาพแวดลอม และ ตลาด ใน อนาคต ใน กรณี นี้ แนวคิด เรื่อง
นวั ต กรรม ที่ จ ะ ทำให องค ก าร ประสบ ความ สำเร็ จ ใน อนาคต นั้ น รวมถึ ง นวั ต กรรม ด า น
เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับองคการดวย นอกจากนี้องคการที่มีความยั่งยืน จะตองมี
สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและมีการรักษาความปลอดภัยสำหรับผูปฏิบัตงาน
ิ และผูมีสวนได
ส ว น เสี ย ที่ สำคั ญ การ ให ก าร สนั บ สนุ น ต อ ระบบ เศรษฐกิ จ สั ง คม และ สภาพแวดล อม
นอกเหนือจากที่ใหกับผูปฏิบัติงาน และผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรง ใหนับเปนสวนหนึ่ง
ของความรับผิดชอบตอสังคม (หมวด 1.2).

หมายเหตุ 3 :

การมุงเนนการปฏิบัติการ [ขอ 1.1ข.(2)] นั้น ใหคำนึงถึงกลยุทธ ผูปฏิบัติงาน ระบบงาน
และสินทรัพยที่จับตองได (เชน ครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสราง และเงินสด เปนตน) รวมถึง
นวัตกรรม และการปรับปรุงที่กำลังดำเนินการอยูซึ่งสงผลถึงการเรียนรูของผูเรียน เชน
การริเริม่ วิธกี ารใหมๆ ในการจัดการศึกษา การนำเทคโนโลยีใหมมาบูรณาการ การปรับปรุง
วิธกี ารสอนหรือ การสรางและพัฒนาหลักสูตร รวมทัง้ โครงการพัฒนาฝกอบรมคณาจารยและ
บุคลากร นอกจากนี้การมุงเนนการปฏิบัติการยังรวมถึงการดำเนินการอื่นๆ เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธของสถาบันดวย

หมายเหตุ 4:

ควรมีการรายงาน ผลลัพธการดำเนินการของสถาบัน ในหัวขอ 7.1 - 7.6

หมายเหตุ 5:

สำหรับสถาบันที่จำเปนตองใชอาสาสมัครมาชวยทำงานนั้น การตอบคำถามขอ 1.1ข.(1)
นั้นควรจะกลาวถึงวิธีการที่สถาบันใชในการสื่อสารและสรางความผูกพันกับผูปฏิบัติงานที่
เปนอาสาสมัครเหลานั้นดวย
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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 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม : สถาบันดำเนินการอยางไรในเรื่องการ
กำกับดูแล และทำใหบรรลุผลดานความรับผิดชอบตอสังคม (50 คะแนน)
ให อธิบาย ถึง ระบบ ธรรมาภิบาล และ แนว ทางการ ปรับปรุง ระบบ การนำ อธิบาย วิธีการ
ที่สถาบันสรางความมั่นใจวามีการดำเนินการอยางถูกตองตามกฎหมายและจริยธรรม ทำใหบรรลุผลดาน
ความรับผิดชอบตอสังคม และสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ
โดยตอบคำถามตอไปนี้
ก. ระบบธรรมาภิบาลขององคการ
(1) สถาบันดำเนินการอยางไร ในการทบทวนและทำใหสถาบันประสบความสำเร็จในเรื่อง
ตางๆ ที่สำคัญในระบบธรรมาภิบาล
l ความรับผิดชอบในการกระทำของผูบริหาร
l ความรับผิดชอบดานการเงิน
l ความ โปร ง ใส ใน การ ดำเนิ น การ การ สรรหา คณะกรรมการ สภา มหาวิ ท ยาลั ย /
สภาสถาบัน และนโยบายในเรื่องการเปดเผยขอมูลของสถาบัน (*)
l การตรวจสอบภายในและภายนอกทีเป
่ นอิสระ การปกปองผลประโยชนของผูถื อหุน และ
ผูมีสวนไดสวนเสีย (*)
(2) สถาบั น ดำเนิ น การ อย า งไร ใน การ ประเมิ น ผล การ ดำเนิ น การ ของ ผู  น ำ ระดั บ สู ง
ซึ่งรวมถึงผูนำสูงสุดดวย รวมทั้งการประเมินผลการดำเนินการของคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย/สภาสถาบัน (*) ผูน ำระดับสูงและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย/
สภาสถาบัน ใชผลการประเมินผลการดำเนินการงานขางตนไปพัฒนาตอและปรับปรุง
ประสิทธิผลของภาวะผูนำเปนรายบุคคล ของคณะกรรมการและระบบการนำองคการ
อยางไร (*)
ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม
(1) สถาบันดำเนินการอยางไรในกรณีที่ หลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทาง
การศึกษาอื่นๆ และการดำเนินการของสถาบัน มีผลกระทบในเชิงลบตอสังคม สถาบัน
ได คาดการณ ลวงหนา ถึง ความ กังวล ของ สังคม ที่ มี ตอ หลักสูตร บริการ ที่ สงเสริม การ
เรียนรูและบริการทางการศึกษาอื่นๆ ตลอดจนการดำเนินการของสถาบันทั้งในปจจุบัน
และ อนาคต อยางไร สถาบัน มี การ ดำเนินการ เชิง รุก ใน ประเด็น ดังกลาว อยางไร ทั้งนี้
รวมถึ ง การ อนุ รั ก ษ ทรั พ ยากร ธรรมชาติ และ ใช กระบวนการ จั ด การ ผู  ส ง มอบ ที่ มี
ประสิทธิผล (*)
สถาบันมีกระบวนการ ตัววัด และเปาประสงคหลักอะไรบาง ในเรื่องที่เกี่ยวกับความ
ปลอดภัย การรับรองมาตรฐาน และขอกำหนดทางกฎหมาย เพื่อใหเปนไปตามระเบียบ
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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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ข อ บั ง คั บ ที่ กำหนด หรื อ ดี ก ว า ที่ กำหนด (*) สถาบั น มี กระบวนการ ตั ว วั ด และ
เปาประสงคหลักอะไร ในการดำเนินการเรื่องความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับ หลักสูตร บริการ
ที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศึกษาอื่นๆ และการดำเนินการของสถาบัน
(2) สถาบันมีวิธีการอยางไรในการสงเสริมและสรางความมั่นใจวาปฏิสัมพันธทุกดานของ
สถาบันเปนไปอยางมีจริยธรรม สถาบันใชกระบวนการหลัก และตัววัด หรือตัวบงชี้
หลัก อะไร ใน การ สงเสริม และ กำกับ ดูแล ให มี การ ประพฤติ ปฎิบั ติ อยาง มี จริยธรรม
ภายใตโครงสรางระบบธรรมาภิบาลและตลอดทั่วทั้งสถาบัน รวมทั้งในการปฏิสัมพันธ
กับผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย ผูสงมอบ และ คูความรวมมืออยางเปนทางการ
สถาบันมีวิธีการอยางไรในการกำกับดูแล และดำเนินการในกรณีที่มีการกระทำที่ขัดตอ
จริยธรรม
ค. ความรับผิดชอบตอสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ
(1) สถาบันคำนึงถึงเรื่องความผาสุกและประโยชนของสังคมเปนสวนหนึ่งในกลยุทธและ
การปฏิบัติงานประจำวันอยางไร รวมถึงการสรางความสมบูรณใหกับสภาพแวดลอม
เศรษฐกิจ และสังคม ที่สถาบันดำเนินการอยูหรืออาจใหการสนับสนุนได
(2) สถาบันดำเนินการอยางไรในการสนับสนุนและสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนที่สำคัญ
อยางจริงจัง ชุมชนใดคือชุมชนที่สำคัญของสถาบัน และสถาบันมีวิธีการกำหนดชุมชน
ดังกลาวอยางไร และกำหนดเรื่องที่สถาบันจะเขาไปมีสวนรวม รวมถึงเรื่องที่อาจใช
สมรรถนะหลั ก ขององค ก าร ผู  น ำระดั บ สู ง ได ร  ว มกั บ ผู  ป ฏิ บั ติ ง านในการพั ฒ นา
ชุมชนดังกลาวอยางไร
หมายเหตุ :
หมายเหตุ 1:

ควรนำเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมในประเด็นที่มีความสำคัญอยางยิ่งตอความสำเร็จดาน
ตลาดในปจจุบันของสถาบันไปใชประกอบในการจัดทำกลยุทธ (ขอ 2.1) และการจัดการ
กระบวนการ (หมวด 6) ดวย ในหัวขอผลลัพธดานการนำองคการและความรับผิดชอบตอ
สังคม ควรประกอบดวยผลลัพธที่สำคัญ เชน ผลการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับและ
กฎหมาย ความปลอดภัย การรับรองมาตรฐาน (รวมถึงผลการตรวจสอบดานการเงินตาม
ขอบังคับ) การลดผลกระทบตอสภาพแวดลอมการปรับปรุงสิ่งแวดลอมโดยใชเทคโนโลยีที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากร หรือวิธีการอื่นๆ หรือการปรับปรุงผลกระทบ
ตอสังคมโดยกิจกรรมการมีสวนรวมระหวางชุมชนและสถาบัน ควรรายงานเปนผลลัพธ
ของหมวดการนำองคการ (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 informal 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 information, 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 ข อ 1.2ข.(1) (*) ควร อธิ บ าย ถึ ง วิ ธี ก าร ที่ สถาบั น ดำเนิ น การ ตามกฎหมาย และ
ขอกำหนดตางๆ รวมทั้งมาตรฐานที่ใชในการกำกับกิจกรรมการระดมทุน
หมายเหตุ 5 :

ตัว วัด หรือ ตัวบงชี้ ของ การ ประพฤติ ปฏิบัติ ที่ มี จริยธรรม [ขอ 1.2ข.(2)] อาจ ใช ผล การ
รายงานกรณีที่มีการกระทำที่ขัดตอจริยธรรมและการจัดการตอกรณีเหลานั้น ผลการสำรวจ
ความคิดเห็นของบุคลากรตอจริยธรรมของสถาบัน การใชโทรศัพทสายดวนเฉพาะสำหรับ
เรื่องจริยธรรม การมีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนและสัตวทดลอง รวมทั้งผลการ
ทบทวนและการตรวจสอบดานจริยธรรม นอกจากนี้อาจรวมถึงหลักฐานซึ่งแสดงใหเห็น
วาสถาบันมีนโยบาย มีการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ มีการพัฒนาบุคลากร และมีระบบ
การกำกับดูแล ในเรื่องตางๆ ไดแก เรื่อง ผลประโยชนทับซอน การใชเทคโนโลยีอยาง
เหมาะสม การบริหารเงินกองทุนที่ใหผลประโยชนสูง หรือการคัดเลือกผูสงมอบอยาง
เหมาะสม ตั ว วั ด หรื อ ตั ว บ ง ชี้ อื่ น ๆ อาจ รวมถึ ง ความ น า เชื่ อ ถื อ ได ของ ระบบ การ สอบ
การรับรองวิทยฐานะของผูปฏิบัติงาน และความเทาเทียมในการเขาถึงทรัพยากร

หมายเหตุ 6 :

เรื่องการชวยเหลือสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่สำคัญในหัวขอ 1.2ค. นั้น อาจรวมถึง
การที่สถาบันทำเพื่อสรางความเขมแข็งใหงานบริการของชุมชนที่มีอยูแลว การศึกษาของ
ชุมชน สภาพแวดลอม รวมทั้ง กิจกรรม รวมมือ ใน การ อนุรักษ ทรัพยากร ธรรมชาติ และ
สภาพแวดลอม และการดำเนินการของสมาคมวิชาชีพตางๆ

หมายเหตุ 7 :

หัวขอ 1.2 ไมครอบคลุมเรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน จึงควรอธิบาย
เรื่องนี้ในหัวขอ 5.2

โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติมของหัวขอนี้ในหนา 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 เชิ ง กลยุ ท ธ เป น การ ตรวจ ประเมิ น ว า สถาบั น จั ด ทำ วั ต ถุ ประสงค
เชิง กลยุทธ และ แผน ปฏิบัติ การ ของ สถาบัน อยางไร รวมทั้ง ตรวจ ประเมิน การ ถายทอด วัตถุ ประสงค
เชิ ง กลยุ ท ธ และ แผน ปฏิ บั ติ การ ที่ เลื อ ก ไว เพื่ อ นำไป ปฏิ บั ติ การ ปรั บ เปลี่ ย น เมื่ อ สถานการณ บั ง คั บ
ตลอดจนวิธีการวัดผลความกาวหนา
2.1 การจัดทำกลยุทธ : องคการจัดทำกลยุทธอยางไร (40 คะแนน)
ให อธิบาย การ สราง กลยุทธ ของ สถาบัน ที่ ให ความ สำคัญตอ ความ ทาทาย เชิง กลยุทธ
และเสริมสรางความไดเปรียบเชิงกลยุทธ รวมทั้งสรุปวัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่สำคัญของสถาบันและ
เปาประสงคที่เกี่ยวของ
โดยตอบคำถามตอไปนี้
ก. กระบวนการจัดทำกลยุทธ
(1) สถาบันมีวิธีการอยางไรในการวางแผนกลยุทธขั้นตอนที่สำคัญของกระบวนการ
จัดทำ แผน กลยุทธ มี อะไร บาง และ ผู เกี่ยวของ ที่ สำคัญ มี ใคร บาง กระบวนการ
ดังกลาวสามารถระบุจุดบอดที่อาจเกิดขึ้นไดอยางไร สถาบันมีวิธีการอยางไรในการ
กำหนด สมรรถนะ หลัก ของ องคการ ความ ทาทาย เชิง กลยุทธ และ ความ
ไดเปรียบเชิงกลยุทธ (ที่อธิบายไวในโครงรางองคการ) กรอบเวลาของการวางแผน
ระยะสั้น และ ระยะยาว คือ อะไร สถาบัน มี วิธีการ อยางไร ใน การ กำหนด กรอบ เวลา
และทำใหกระบวนการวางแผนกลยุทธมีความสอดคลองกับกรอบเวลาดังกลาว
(2) สถาบันมีวิธกี ารอยางไรเพือ่ ทำใหมัน่ ใจวาไดนำปจจัยทีสำคั
่ ญตอไปนีมา
้ ประกอบการ
วางแผนกลยุทธ สถาบันมีวิธีการอยางไรในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลและ
สารสนเทศที่เกี่ยวของกับปจจัยเหลานี้ มาใชในกระบวนการวางแผนกลยุทธ
l จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของสถาบัน
l สัญญาณบงชีแต
้ เนิ่นๆ ถึงความเสี่ยงหรือการเปลี่ยนแปลงทีสำคั
่ ญของเทคโนโลยี
หลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศึกษาอื่นๆ ผูเรียน
ขอมูลประชากรของผูเรียนและชุมชน ตลาด ความนิยมของผูเรียนและผูมีสวนได
สวนเสีย การแขงขัน หรือการบังคับใชกฎระเบียบขอบังคับตางๆ
l ความ ยั่ ง ยื น ของ สถาบั น ใน ระยะยาว รวมถึ ง สมรรถนะ หลั ก ที่ จำ เป น ของ
องคการ
l ความสามารถในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ
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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 STRATEGIC 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 knowledge), 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
บรรลุวตั ถุประสงคเหลานัน้ เปาประสงคทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ของวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
เหลานั้นมีอะไรบาง
(2) วั ต ถุ ป ระสงค เ ชิ ง กลยุ ท ธ ข องสถาบั น ให ค วามสำคั ญ ต อ ความท า ทายและ
ความไดเปรียบเชิงกลยุทธอยางไร วัตถุประสงคเชิงกลยุทธของสถาบันตอบสนอง
อยางไร ตอโอกาสในการสรางนวัตกรรมในเรื่อง หลักสูตร บริการที่สงเสริมการ
เรียนรู และบริการทางการศึกษาอืน่ ๆ รวมทัง้ โอกาสในการสรางนวัตกรรมดานการ
ดำเนินการและรูปแบบธุรกิจของสถาบัน วัตถุประสงคเชิงกลยุทธใหความสำคัญตอ
สมรรถนะหลักขององคการทัง้ ในปจจุบนั และอนาคตอยางไร สถาบันมีวธิ กี ารอยางไร
เพือ่ ทำใหมัน่ ใจวาวัตถุประสงคเชิงกลยุทธไดพจิ ารณาถึงและทำใหเกิดความสมดุล
ระหวางโอกาสกับความทาทายทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว รวมทัง้ ทำใหเกิดความสมดุล
ของความตองการของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียที่สำคัญทั้งหมด
หมายเหตุ :
หมายเหตุ 1 :

คำวา “การจัดทำกลยุทธ” หมายถึง แนวทางของสถาบัน (ทั้งที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ) ในการเตรียมการสำหรับอนาคต การจัดทำกลยุทธอาจใชรูปแบบตางๆ ของ
การพยากรณ การคาดการณ ทางเลือก สถานการณจำลอง ความรู (ดูหัวขอ 4.2ก สำหรับ
ความรูที่เกี่ยวของกับสถาบัน) หรือวิธีการอื่นที่ชวยใหเห็นภาพในอนาคต เพื่อการตัดสินใจ
และการจัดสรรทรัพยากร การจัดทำกลยุทธ อาจใหผูสงมอบ คูความรวมมือที่เปนทางการ
ผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียที่สำคัญเขามามีสวนรวม

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 opportunities 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
l
l
l

หมายเหตุ 3 :

จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของ
สถาบั น [ข อ 2.1ก.(2)] ควรครอบคลุ ม ถึ ง ป จ จั ย สำคั ญ ทั้ ง หมดที่ ส  ง ผลต อ ความสำเร็ จ
ในอนาคตของสถาบัน รวมถึงปจจัยดังตอไปนี้ (*) ไดแก
l
l
l
l
l

l
l

l
l

l

l

l
l

หมายเหตุ 4:

การจัดลำดับความสำคัญของการวิจัย
การมีคูความรวมมือที่เปนทางการและพันธมิตรใหม
การสรางความสัมพันธกับผูปฏิบัติงานใหม ทั้ง คณาจารย บุคลากร และอาสาสมัคร
การมุงตอบสนองตอความตองการใหมๆ ของชุมชนหรือสังคม

การศึกษาที่มุงเนนการเรียนรู เพื่อใหมั่นใจ วาผูเรียนจะ ประสบความสำเร็จ
ความตองการ ความคาดหวัง และโอกาสของผูเรียน และผูมีสวนไดสวนเสีย
โอกาสของสถาบันในการสรางนวัตกรรม และมีผลการดำเนินการที่เปนแบบอยางที่ดี
สมรรถนะหลักขององคการ
สภาพแวดลอมดานการแขงขันและความสามารถของสถาบันเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง
และองคการที่เทียบเคียงกันได
การปฏิรูปการศึกษา
นวั ต กรรมด า นเทคโนโลยี แ ละด า นอื่ น ๆ ที่ ส ำคั ญ หรื อ การเปลี่ ย นแปลงที่ อ าจ
มีผลกระทบตอหลักสูตร บริการทางการศึกษา และวิธีปฏิบัติการ รวมทั้งอัตราการสราง
นวัตกรรม
ความตองการดานผูปฏิบัติงาน และทรัพยากรอื่น ๆ
ความสามารถในการใชความหลากหลายใหเปนประโยชน โอกาสในการผันทรัพยากร
ที่ มี อ ยู  ไ ปใช กั บ หลั ก สู ต ร บริ ก ารที่ ส  ง เสริ ม การเรี ย นรู  แ ละบริ ก ารทางการศึ ก ษา
หรือดานอื่นๆ ที่มี ความสำคัญกวา
ความเสี่ยงและโอกาสในดานการเงิน งบประมาณ สังคม จริยธรรม กฎระเบียบขอบังคับ
เทคโนโลยี การรักษาความปลอดภัย และความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ความสามารถของสถาบันในการปองกันและตอบสนองตอภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติและอื่นๆ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในระดับทองถิ่น ประเทศ หรือระดับโลก
ความตองการ จุดแข็ง และจุดออนของคูความรวมมือและผูสงมอบปจจัยที่เปนลักษณะ
เฉพาะของสถาบัน

ความสามารถของสถาบั น ในการนำแผนไปปฏิ บั ติ [ข อ 2.1ก.(2)] ควรจะเน น ถึ ง
ความสามารถของสถาบั น ในการนำความรู  แ ละทรั พ ยากรที่ จ ำเป น มาใช ป ระโยชน
ความคลองตัวของสถาบันตามแผนฉุกเฉิน หรือกรณีที่สถานการณบังคับ และการนำ
แผนใหมหรือแผนที่เปลี่ยนแปลงนำไปปฏิบัติอยางรวดเร็ว
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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 innovation, 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?

เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ 2552 - 2553 41

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
และบริการทางการศึกษาอืน่ ๆ และในกระบวนการสรางความผูกพันกับลูกคา แตไมครอบคลุม
ถึงการออกแบบหลักสูตรหรือบริการทางการศึกษาอื่นๆ หรือกลยุทธในการสรางความ
ผูกพันกับลูกคา ดังนั้นจึงควรอธิบายเรื่องนี้ในหัวขอ 3.1 และ 6.1 (*)

ดูคำอธิบายเพิ่มเติมของหัวขอนี้ ในหนา 131 - 133
2.2 การนำกลยุทธไปสูการปฏิบัติ : องคการนำกลยุทธไปสูการปฏิบัติอยางไร (45 คะแนน)
ใหอธิบายวิธกี ารแปลงวัตถุประสงคเชิงกลยุทธไปสูแผน
 ปฏิบตั การ
ิ ใหสรุปแผนปฏิบตั การ
ิ
แสดงวิธีการนำไปสูการปฏิบัติและตัววัดหรือตัวบงชี้ที่สำคัญของผลการดำเนินการที่เกี่ยวของกับ
แผน ปฏิบัติ การ รวมทั้ง คาดการณ ผล การ ดำเนินการ ใน อนาคต ของ สถาบัน เปรียบเทียบ ตัว วัด หรือ
ตัวบงชี้กับคูเปรียบเทียบสำคัญ
โดยตอบคำถามตอไปนี้
ก. การจัดทำแผนปฏิบัติการและนำไปสูการปฏิบัติ
(1) แผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สำคัญของสถาบันมีอะไรบาง
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่ไดวางแผนไว มีอะไรบาง ในเรื่อง
l หลักสูตร บริการสงเสริมการเรียนรู และบริการทางการศึกษา
l ผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย และตลาด สถาบันปฏิบัติอยางไร เพื่อตอบสนองตอ
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว
(2) สถาบันมีวิธีการอยางไรในการจัดทำแผนปฏิบัติการและนำไปสูการปฏิบัติทั่วทั้ง
สถาบัน ทั้งในสวนของผูปฏิบัติงาน ผูสงมอบที่สำคัญ และคูความรวมมือที่สำคัญ
ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ (*) เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
ทีสำคั
่ ญ สถาบันมัน่ ใจไดอยางไรวาผลการดำเนินการทีสำคั
่ ญตามแผนปฏิบัตการ
ิ นี้
จะมีความยั่งยืน
(3) สถาบันทำอยางไรใหมั่นใจวาทรัพยากรดานการเงินและดานอื่นๆ มีพรอมใชในการ
สนับสนุนแผนปฏิบัติการจนประสบความสำเร็จและบรรลุพันธะหนาที่ในปจจุบัน

42 The 2009–2010 Education Criteria for Performance Excellence
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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สถาบันทำอยางไรในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนใหแผนปฏิบัติการบรรลุผล
สถาบันประเมินความเสีย่ งดานการเงินและความเสีย่ งอืน่ ๆ ทีเกี
่ ย่ วของกับแผนปฏิบตั ิ
การอยางไร
(4) ในกรณีที่สถานการณบังคับใหมีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ สถาบันมีวิธีการ
อยางไร ในการจัดทำและนำแผนใหมหรือแผนที่เปลี่ยนแปลงไปปฏิบัติอยางรวดเร็ว
(5) แผนดานทรัพยากรบุคคล หรือแผนดานผูปฏิบัติงานที่สำคัญมีอะไรบาง เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบตั การ
ิ ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว แผนดังกลาว
ไดเนนถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอผูปฏิบัติงาน และการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น
ตอขีดความสามารถของผูปฏิบัติงานและอัตรากำลังอยางไร
(6) ตัววัดหรือตัวบงชีผล
้ การดำเนินการทีสำคั
่ ญทีใช
่ ติดตามผลสำเร็จและประสิทธิผล
ของแผนปฏิบัติการมีอะไรบาง สถาบันมีวิธีการอยางไรเพื่อทำใหมั่นใจวาระบบ
การวัดผลโดยรวมของแผนปฏิบัติการเสริมสรางใหสถาบันทั้งหมดสอดคลองไปใน
แนวทางเดียวกันสถาบันมีวิธกี ารอยางไรเพือ่ ทำใหมัน่ ใจวาระบบการวัดผลดังกลาว
ครอบคลุมหนวยงาน ประเภทผูเรียน และผูมีสวนไดสวนเสีย ที่สำคัญทั้งหมด
ข. การคาดการณผลการดำเนินการ
การ คาดการณ ผล การ ดำเนิ น การ ตาม กรอบ เวลา ของ การ วางแผน ทั้ ง ระยะสั้ น
และระยะยาวของสถาบัน โดยใชตัววัดหรือตัวบงชี้ผลการดำเนินการที่สำคัญตามที่
ระบุไวในขอ 2.2ก.(6) มีอะไรบาง สถาบันมีวิธีการอยางไรในการคาดการณผลการ
ดำเนินการ ผลการดำเนินการที่คาดการณไวของสถาบันเปนอยางไรเมื่อเปรียบเทียบ
กับผลการดำเนินการที่คาดการณไวของคูแขงหรือสถาบันที่เทียบเคียงกันได ผลการ
ดำเนินการทีคาดการณ
่
ไวนัน้ เปนอยางไร เมือ่ เปรียบเทียบกับระดับเทียบเคียงทีสำคั
่ ญ
เปาประสงค และผลการดำเนินการทีผ่ า นมา (*) สถาบันทำอยางไรหากมีความแตกตาง
ระหวางผลการดำเนินการปจจุบันหรือที่คาดการณไวเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงหรือ
องคการที่เทียบเคียงกันได
หมายเหตุ :
หมายเหตุ 1 :

การจัดทำกลยุทธและแผนปฏิบัติการ รวมทั้งการนำไปสูการปฏิบัติมีความเชื่อมโยงอยาง
ใกลชิดกับหัวขออื่นๆ ในเกณฑ ตัวอยางการเชื่อมโยงที่สำคัญ มีดังนี้
l หัวขอ 1.1 การดำเนินการของผูนำระดับสูงในการ กำหนดและสื่อสารทิศทางของสถาบัน
l หมวด 3 การรวบรวมความรูเกี
 ่ยวกับผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย และตลาด เพื่อเปนขอมูล
สำหรับการวางแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ รวมทั้งการนำแผนไปสูการปฏิบัติ
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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 workforcerelated 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 technology; 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

l

l

l

หมายเหตุ 2 :

หมวด 4 การ วัด การ วิเคราะห และ การ จัดการ ความรู เพื่อ สนับสนุน ความ จำเปน
ดานสารสนเทศที่สำคัญ สนับสนุนการจัดทำกลยุทธ เปนพื้นฐานที่สำคัญในการวัดผล
การ ดำเนินการ และ ใชติดตาม ความ กาวหนา เทียบ กับ วัตถุ ประสงค เชิง กลยุทธ และ
แผนปฏิบัติการ
หมวด 5 เพื่อใหบรรลุความตองการของสถาบันดานขีดความสามารถของผูปฏิบัติงาน
และอัตรากำลัง ดานการออกแบบระบบการเรียนรูและการพัฒนาผูปฏิบัติงาน และเพื่อ
การปรับเปลี่ยนดานผูปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
หมวด 6 เพื่อการปรับเปลี่ยนสมรรถนะหลักขององคการ ระบบงานและขอกำหนดของ
กระบวนการตามแผนปฏิบัติการ
หัวขอ 7.6 การบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะที่เกี่ยวของกับกลยุทธและแผนปฏิบัติการของ
สถาบัน

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 Organizational 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 EDUCATIONAL 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 STAKEHOLDER 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)
ในหมวดของการมุงเนนลูกคา นี้ เปนการตรวจประเมินถึงวิธีการที่สถาบันสรางความผูกพันกับ
ผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อความสำเร็จดานตลาดในระยะยาว กลยุทธในการสรางความผูกพันนี้
ครอบคลุมถึงวิธีการสรางวัฒนธรรมที่มุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งวิธีการที่สถาบันรับฟง
“เสียงของลูกคา” (ผูเรียน และผูมีสวนไดสวนเสีย) และใชสารสนเทศนี้เพื่อปรับปรุงและคนหาโอกาส
ในการสรางนวัตกรรม
3.1 ความผูกพันของลูกคา : องคการมีวิธีการอยางไรในการสรางความผูกพันกับผูเรียน
และ ผูมีสวน ได สวน เสีย เพื่อ สนองตอบ ตอ ความ ตองการ และ สราง ความ สัมพันธกับ ทั้งสอง กลุม
(40 คะแนน)
ใหอธิบายถึงวิธกี ารทีสถาบั
่
นกำหนดหลักสูตรบริการทีส่ งเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษา
อื่นๆ เพื่อสนับสนุนใหผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียมาใชบริการที่มี ใหอธิบายถึงวิธีการสรางวัฒนธรรม
ที่มุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย
ใหสถาบันตอบคำถามตอไปนี้
ก. หลักสูตร บริการทีส่ งเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอืน่ ๆ และการสงเสริมผูเ รียน
และผูมีสวนไดสวนเสีย
(1) สถาบั น มี วิ ธี ก าร อย า งไร ที่ จ ะ ค น หา และ สร า ง นวั ต กรรม ให กั บ หลั ก สู ต ร บริ ก าร 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
กลุมใหมและสรางโอกาสในการขยายความสัมพันธกับผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย
ในปจจุบัน (*)
(2) สถาบัน มี วิธีการ อยางไร ที่จะ กำหนด กลไก หลัก เพื่อ สงเสริม ให ผูเรียน และ ผูมีสวน ได
ส ว น เสี ย มา ใช บ ริ ก าร ด า น หลั ก สู ต ร บริ ก าร ที่ ส ง เสริ ม การ เรี ย นรู  และ บริ ก าร
การ ศึกษา อื่นๆ และ สามารถ สืบคน สารสนเทศ หรือ มา ใช ประโยชน จาก บริการ
ตางๆ ดังกลาว
สถาบันมีวิธีการหลักอะไรในการสงเสริมผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งกลไก
หลักในการสื่อสาร วิธีการดังกลาวมีความแตกตางกันอยางไร ระหวางกลุมผูเรียน ผูมี
สวนไดสวนเสีย และสวนตลาด
สถาบันมีวิธีการอยางไรที่จะกำหนดความตองการหลักในการสงเสริมผูเรียนและผูมี
สวนไดสวนเสีย และทำใหมั่นใจไดอยางไรวาการสงเสริมตามความตองการดังกลาว
ไดนำไปสูการปฏิบัติโดยทุกคนและในทุกกระบวนการที่เกี่ยวของ
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(3) HOW do you keep your APPROACHES for identifying and innovating EDUCATIONAL 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 ENGAGEMENT? 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 STAKEHOLDERfocused 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 objective, workforce composition, extracurricular activities, or tuition and associated costs. Key
programs, offerings, and services also might take into account how transactions occur
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(3) สถาบันทำใหแนวทางที่ใชในการคนหาและสรางนวัตกรรมใหกับหลักสูตร บริการที่
สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอื่นๆ และแนวทางที่จะสงเสริมผูเรียนและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย ทันตอทิศทางและความตองการขององคการ
ข. การสรางวัฒนธรรมที่มุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย
(1) สถาบันมีวธิ กี ารอยางไรทีจ่ ะสรางวัฒนธรรมองคการเพือ่ ใหมัน่ ใจวาผูเ รียนและผูม สี ว นได
สวนเสียไดรับประสบการณที่ดีและสงผลตอความผูกพัน ระบบการจัดการผลการ
ดำเนินการของผูปฏิบัติงาน และระบบการพัฒนาผูนำและผูปฏิบัติงานเกื้อหนุนตอ
วัฒนธรรมนี้อยางไร
(2) สถาบั น มี วิ ธี ก ารอย า งไรในการสร า งและจั ด การกั บ ความสั ม พั น ธ ที่ มี ต  อ ผู  เ รี ย นและ
ผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อ
l ใหไดผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียใหม
l สนองความต อ งการและทำให ดี ก ว า ความคาดหวั ง ในแต ล ะช ว งเวลาที่ มี ก ารสาน
สัมพันธกับสถาบัน และเพิ่มความผูกพันกับสถาบัน
(3) สถาบันมีวธิ กี ารอยางไรทีจ่ ะทำใหวธิ กี ารสรางวัฒนธรรมการมุง เนนผูเ รียนและผูม สี ว นได
สวนเสีย และการสรางความสัมพันธของทั้งสองกลุมทันตอความตองการและทิศทาง
ของสถาบัน
หมายเหตุ :
หมายเหตุ 1 :

หมายเหตุ 2 :

“ความผูกพันของลูกคา” หมายถึง การลงทุนของผูเ รียนและผูม สี ว นไดสว นเสียในหลักสูตร
บริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอื่นๆ ลักษณะความผูกพันรวมถึงการ
คงอยูและความจงรักภักดีของผูเรียน ความเต็มใจของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย
ที่เจาะจงเลือกและยังคงศึกษาอยูที่สถาบัน รวมถึงความเต็มใจที่จะอุทิศตนสนับสนุนและ
แนะนำผูอื่นใหรูจักสถาบันและหลักสูตรรวมทั้งบริการตางๆ อยางแข็งขัน
“คุณลักษณะของหลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอื่นๆ”
[ขอ 3.1ก.(1)] เกีย่ วของกับลักษณะทีส่ ำคัญทัง้ หมดของหลักสูตร บริการทีส่ ง เสริมการเรียนรู
และบริการการศึกษาอื่นๆ ที่มีใหกับผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดชวงระยะเวลาที่
ทัง้ สองกลุม มีการสานสัมพันธกบั สถาบัน ซึง่ นับตัง้ แตเมือ่ ผูเ รียนตัดสินใจเขาเรียนในสถาบัน
จนกระทั่งออกจากสถาบัน จุดเนนควรอยูที่องคประกอบที่มีผลตอความนิยม ความภักดี
ความตองการทั่วไปและที่เฉพาะเจาะจง ตลอดจนขอกำหนดดานอื่นๆ ของผูเรียนและผูมี
สวนไดสวนเสีย องคประกอบดังกลาวอาจรวมถึง จุดเนนของหลักสูตร การจัดหางานให
ผูเรียนหลังจากที่สำเร็จตามเปาหมายของการศึกษา หรือวัตถุประสงคของการฝกอบรม
องค ป ระกอบของผู  ป ฏิ บั ติ ง าน กิ จ กรรมนอกหลั ก สู ต ร หรื อ ค า เล า เรี ย นและค า ใช จ  า ย
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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หลั ก สู ต ร บริ ก ารที่ ส  ง เสริ ม การเรี ย นรู  และบริ ก ารการศึ ก ษาอื่ น ๆ ที่ ส ำคั ญ อาจต อ ง
คำนึงถึงวิธีการในการติดตอระหวางกัน รวมถึงปจจัยตางๆ เชน การรักษาความลับและ
ความปลอดภั ย เกี่ ย วกั บ ข อ มู ล เฉพาะของผู  เ รี ย นและผู  มี ส  ว นได ส  ว นเสี ย ควรรายงาน
ผลลัพธของผลการดำเนินการทีเ่ กีย่ วกับคุณลักษณะของหลักสูตร บริการทีส่ ง เสริมการเรียนรู
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 เสี ย งของลู ก ค า : วิ ธี ก ารรวบรวม และใช ส ารสนเทศจากผู  เ รี ย นและผู  มี ส  ว นได
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’ confidence, and enhance their satisfaction 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?

เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ 2552 - 2553 53

(2) สถาบันมีวิธีการอยางไรในการรับฟงผูเรียน และผูมีสวนไดสวนเสียในอดีต อนาคต
และของคูแขง เพื่อใหไดสารสนเทศที่นำไปปฏิบัติไดและเปนขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับ
หลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอื่นๆ การสนับสนุน
ผูมีสวนไดสวนเสีย และวิธีการติดตอระหวางกัน (*)
(3) สถาบันมีวิธีการอยางไรในการจัดการกับขอรองเรียนที่ไดรับจากผูเรียนและผูมีสวนได
สวนเสีย สถาบันมีวิธีการอยางไรที่ทำใหมั่นใจไดวาจะแกไขขอรองเรียนนั้นอยางมี
ประสิทธิผล และทันทวงที และทำใหความเชื่อมั่นของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย
กลั บ คื น มา รวมทั้ ง สร า งเสริ ม ความพึ ง พอใจและความผูกพัน ระบบการบริ ห าร
ขอรองเรียนของสถาบันชวยทำใหเกิดการรวบรวมและวิเคราะหขอรองเรียน เพื่อนำผล
ไปใชปรับปรุงทั่วทั้งสถาบัน และโดยคูความรวมมือที่เปนทางการ (*)
ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย
(1) สถาบันมีวิธีการอยางไรในการประเมินความพึงพอใจและความผูกพัน ของผูเรียนและ
ผูม สี ว นไดสว นเสีย วิธกี ารเหลานีม้ คี วามแตกตางกันอยางไรสำหรับผูเ รียนแตละประเภท
และผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม (*) สถาบันมีวิธีการอยางไรที่ทำใหมั่นใจไดวา
การวัดผลดังกลาวใหสารสนเทศทีส่ ามารถนำไปใชได เพือ่ ตอบสนองใหเกินความคาดหวัง
ของผูเ รียนและผูม สี ว นไดสว นเสีย เพือ่ สรางความผูกพัน กระบวนการประเมินดังกลาว
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 stakeholderrelated 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
รวมถึ ง หลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอื่นๆ เพื่ อ
กำหนดกลุมและสวนของผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสียและสวนตลาดทั้งในปจจุบัน
และอนาคต สถาบันไดคำนึงถึงผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียของสถาบันคูแขงหรือ
ที่จะมีมาในอนาคตในการจำแนกนี้อยางไร สถาบันกำหนดอยางไรวากลุมนักศึกษา
ผูมีสวนไดสวนเสีย และสวนตลาดสวนใด ที่จะชักจูงใหมาศึกษาในหลักสูตรบริการ
ที่สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอื่นๆ ทั้งในปจจุบันและในอนาคต
(2) สถาบันมีวิธีการอยางไรในการใชสารสนเทศของผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสียและตลาด
รวมถึงหลักสูตร บริการทีส่ ง เสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอืน่ ๆ เพือ่ กำหนด
และคาดการณดานความตองการหลักของผูเรียน และผูมีสวนไดสวนเสีย (ซึ่งรวมถึง
ลักษณะของหลักสูตร บริการทีส่ ง เสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอืน่ ๆ) รวมถึง
ความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไป และความสำคัญในการทำใหผูเรียนและผูมีสวนได
สวนเสียตัดสินใจเลือกเขาเรียน เลือกซื้อ หรือสรางความสัมพันธกับสถาบัน
สถาบันกำหนดและคาดการณอยางไรถึงความตองการและความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลง
ไปจะมีความแตกตางกันในระหวางกลุมผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสียและสวนตลาด
รวมถึงตลอดชวงระยะเวลาในการสานสัมพันธกับสถาบัน
(3) สถาบันใชสารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย และเกี่ยวกับหลักสูตร
บริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอื่นๆ เพื่อปรับปรุงดานการตลาด
เสริมสรางวัฒนธรรมที่มุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย และกำหนดโอกาสในการ
สรางนวัตกรรม
(4) สถาบันมีวธิ กี ารอยางไรในการทำใหแนวทางการเรียนรูจ ากผูเ รียนและผูม สี ว นไดสว นเสีย
การประเมินความพึงพอใจ ไมพึงพอใจ ความผูกพัน รวมถึงการใชขอมูลที่เกี่ยวของ
กับกลุมดังกลาวทันตอความตองการและทิศทางของสถาบันอยูเสมอ
หมายเหตุ :
หมายเหตุ 1:

คำวา “เสียงของลูกคา” หมายถึง กระบวนการรวบรวมสารสนเทศที่เกี่ยวของกับผูเรียน
และผูมีสวนไดสวนเสีย กระบวนการเหลานี้ควรจะเปนเชิงรุกและมีนวัตกรรมอยางตอเนื่อง
เพื่อใหไดความตองการ ความคาดหวัง และความปรารถนา (ทั้งที่ระบุอยางชัดเจน ไมไดระบุ
และทีค่ าดการณไว) ของผูเ รียนและผูม สี ว นไดสว นเสีย โดยมีเปาหมายเพือ่ ใหไดความผูกพัน
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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. Determining 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:

สารสนเทศจากการรั บ ฟ ง ผู  เ รี ย นและผู  มี ส  ว นได ส  ว นเสี ย อาจรวมถึ ง ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ
คุณลักษณะของหลักสูตรและการบริการที่จำเพาะ ขอมูลความผูกพันของลูกคา พฤติกรรม
ในอนาคตของผูเรียน และผูมีสวนไดสวนเสีย (เชน การยายเขาเรียน หรือการกลาวถึง
ในทางที่ดี) และขอมูลการรองเรียน
“สารสนเทศที่นำไปปฏิบัติได” หมายถึง เรื่องจำเพาะที่เกี่ยวของกับหลักสูตร บริการ
ที่สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอื่นๆ และปฏิสัมพันธตางๆ ซึ่งมีผลตอการสราง
ความสัมพันธในอนาคตของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียตอสถาบัน

หมายเหตุ 3:

การประเมินความพึงพอใจและความไมพงึ พอใจของผูเ รียนและผูม สี ว นไดสว นเสีย (ขอ 3.2ข)
อาจรวมถึงการใชวิธีการบางอยางหรือทุกวิธีดังตอไปนี้ คือ การสำรวจ ขอมูลปอนกลับ
ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ อัตราการลาออกกลางคัน การขาดเรียน ขอมูลเกี่ยวกับ
ความขัดแยงของผูเรียน ตลอดจนขอรองเรียน สถาบันอาจรวบรวมสารสนเทศเหลานี้ได
จากเว็บ จากการติดตอโดยตรง จากกลุมบุคคลที่สาม หรือทางไปรษณีย การประเมิน
ความไมพึงพอใจของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย ควรพิจารณามากกวาเพียงแคเปน
การดูคะแนนความพึงพอใจทีไ่ ดนอ ย และควรถูกประเมินแยกตางหากเพือ่ วิเคราะหถงึ สาเหตุ
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
บริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศอย า งไร และมี ก ารทบทวนและใช ผ ลการทบทวนในการปรั บ ปรุ ง
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
ขอมูลและสารสนเทศ เพือ่ ติดตามผลการปฏิบตั งิ านประจำวัน และผลการดำเนินการ
โดยรวมของสถาบั น ซึ่ ง รวมถึ ง การติ ด ตามความก า วหน า ของการดำเนิ น การ
เทียบกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ สถาบันมีตัววัดผลการ
ดำเนินการที่สำคัญอะไรบาง รวมทั้งตัววัดดานงบประมาณและการเงินที่สำคัญ
ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว ตัววัดเหลานีไ้ ดรบั การพิจารณาบอยเพียงใด สถาบันมีวธิ กี าร
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 seeking 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 ผลการดำเนินการและ ขีด ความ สามารถ ของ
สถาบัน สถาบันทำการวิเคราะหในเรื่องอะไรบาง เพื่อนำมาใชสนับสนุนการทบทวนและ
เพือ่ ทำใหมัน่ ใจวาผลสรุปนัน้ ใชได สถาบันใชผลการทบทวนนีอย
้ างไรในการตรวจประเมิน
ผลสำเร็จของสถาบัน ผลการดำเนินการเมือ่ เทียบกับคูแ ขงและสถาบันทีมี่ ลักษณะคลาย
กัน และความกาวหนาเทียบกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัตการ
ิ รวมทั้งใช
ใน การ ตรวจ ประเมิน ความ สามารถ ของ สถาบัน ที่จะ ตอบสนอง อยาง รวดเร็ว ตอ ความ
เปลี่ยนแปลงในดานความตองการและความทาทายของสถาบัน ในสภาพแวดลอมที่
สถาบันดำเนินงานอยู
ค. การปรับปรุงผลการดำเนินการ
สถาบัน มี วิธีการ อยางไร ใน การ แปลง ผล การ ทบทวน ผลการดำเนินการ ไป จัด ลำดับ
ความสำคัญของเรื่องที่ตองนำไปปรับปรุงอยางตอเนื่องและอยางกาวกระโดด รวมทั้ง
ไปเปนโอกาสในการสรางนวัตกรรม สถาบันมีวิธีการอยางไรในการถายทอดเรื่องที่จัด
ลำดับความสำคัญไวและโอกาสในการสรางนวัตกรรม ไปสูคณาจารย บุคลากร และ
กลุม งาน อื่นๆ ทั่ว ทั้ง สถาบัน เพื่อ สนับสนุน บุคลากร เหลานั้น อยาง มี ประสิทธิผล ให
สามารถ ตัดสินใจ ได สถาบัน มี วิธีการ อยางไร ใน การถายทอดเรื่อง ที่ จัด ลำดับ ความ
สำคัญและโอกาสดังกลาวไปยังสถาบันที่สงผูเรียนมาศึกษาและรับผูเรียนไปศึกษาตอ
รวมถึงผูสงมอบ และคูความรวมมือทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ เพื่อให
มั่นใจวามีการนำไปปฏิบัติอยางสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับสถาบัน (*)
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, information, and knowledge?
• accuracy
• integrity and reliability
• timeliness
• security and confidentiality
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หมายเหตุ 3 :

การทบทวนผลการดำเนินการระดับองคการ (ขอ 4.1ข.) ควรมาจากการวัดผลการดำเนินการ
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
ผูเ รียน กลุม ผูเ รียน หลักสูตร ผูม สี ว นไดสว นเสีย การเงินและตลาด ขอมูลดานการปฏิบตั งิ าน
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
มีวธิ กี ารอยางไรในการจัดการสารสนเทศ ความรูข องสถาบัน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(45 คะแนน)
ใหอธิบายถึงวิธีการที่สถาบันดำเนินงานเพื่อใหมั่นใจไดวา ขอมูลสารสนเทศ ซอฟตแวรและ
ฮารดแวรทจี่ ำเปนสำหรับผูป ฏิบตั งิ าน ผูเ รียน ผูม สี ว นไดสว นเสีย ตลอดจนผูส ง มอบและคูค วามรวมมือทัง้ ที่
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 communications.
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) สถาบันดำเนินการอยางไร เพือ่ ใหขอ มูลและสารสนเทศทีต่ อ งการมีความพรอมใชงาน
และทำอยางไรเพื่อใหผูปฏิบัติงาน ผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนผูสงมอบ
และคูความรวมมือทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ (*) สามารถเขาถึงขอมูล
ดังกลาวได
(3) สถาบันมีวิธีการอยางไรในการจัดการความรูของสถาบัน เพื่อใหบรรลุผลของ
l การรวบรวมและถายทอดความรูของผูปฏิบัติงาน
l การถายทอดความรูท
 เี่ ปนประโยชน ระหวางสถาบันกับผูเ รียน ผูม สี ว นไดสว นเสีย
ผูสงมอบและคูความรวมมือทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ
l ความรวดเร็ ว ในการค น หา ระบุ แบ ง ป น และนำ วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ที่ เ ป น เลิ ศ
ไปดำเนินการ
l การรวบรวมความรูและถายทอดความรูที่เปนประโยชน ไปใชในกระบวนการ
วางแผนเชิงกลยุทธ
ข. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สถาบันดำเนินการอยางไรเพื่อใหมั่นใจไดวาฮารดแวรและซอฟตแวรมีความเชื่อถือได
ปลอดภัยและงายตอการใชงาน
(2) ในกรณี ฉุ ก เฉิ น สถาบั น มี วิ ธี ก ารอย า งไรในการทำให มั่ น ใจว า ข อ มู ล และสารสนเทศ
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
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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 WORKFORCE 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 การผูกใจผูป ฏิบตั งิ าน (Workforce Engagement) : องคการมีวธิ กี ารอยางไรในการผูกใจ
ผูปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุความสำเร็จในระดับองคการและระดับบุคคล (45 คะแนน)
ใหอธิบายวาสถาบัน ผูกใจ จายคาตอบแทนและใหรางวัลผูปฏิบัติงานอยางไร เพื่อใหได
ผลการดำเนินการที่ดี อธิบายวาไดมีการพัฒนาสมาชิกของกลุมผูปฏิบัติงาน รวมถึงกลุมผูนำอยางไร
เพื่อใหเกิดผลการดำเนินการที่ดี อธิบายวาสถาบันมีวิธีการอยางไรในการประเมินความผูกพันของ
ผูปฏิบัติงาน และใชผลการประเมินนั้นมาทำใหผลการดำเนินการดียิ่งขึ้น
ใหสถาบันตอบคำถามดังตอไปนี้
ก. การสรางคุณคาของผูปฏิบัติงาน
(1) สถาบั น มี วิ ธี ก ารอย า งไรในการกำหนดป จ จั ย ที่ ส ำคั ญ ที่ ส  ง ผลต อ ความผูกพันของ
ผูปฏิบัติงาน และมีวิธีการอยางไรในการกำหนดปจจัยที่สำคัญที่สงผลตอความพึงพอใจ
ของผูปฏิบัติงาน วิธีการกำหนดปจจัยเหลานี้แตกตางกันอยางไร ตามกลุมและประเภท
ของผูปฏิบัติงาน
(2) สถาบันมีวิธีการอยางไรในการเสริมสรางวัฒนธรรมองคการที่มีลักษณะเปดใหมีการ
สื่อสาร มีผลการดำเนินการที่ดี และผูปฏิบัติงานมีความผูกพันตอสถาบัน สถาบัน
ทำใหมั่นใจไดอยางไรวาวัฒนธรรมองคการไดใชประโยชนจากความหลากหลายของ
ความคิด วัฒนธรรม และวิธีคิดของผูปฏิบัติงาน
(3) ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานสนับสนุนใหมีผลการดำเนินการที่ดีและผูกใจ
ผู  ป ฏิ บั ติ ง านได อ ย า งไร ระบบการจั ด การผลการปฏิ บั ติ ง านได พิ จ ารณาถึ ง การ
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 สมรรถนะหลัก ความทาทายเชิงกลยุทธ และการบรรลุผลสำเร็จของแผนปฏิบต
ั กิ าร
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวของสถาบัน
l การปรับปรุงผลการดำเนินการและสรางนวัตกรรมของสถาบัน
l จริยธรรมและการดำเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม
l ความครอบคลุ ม ของโอกาสในการพั ฒ นา ซึ่ ง รวมถึ ง การศึ ก ษา การฝ ก อบรม
การสอนงาน การเปนพี่เลี้ยง และประสบการณที่ไดจากการทำงาน (*)
(2) ระบบการเรี ย นรู  แ ละการพั ฒ นาของสถาบั น ได พิ จ ารณาถึ ง เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ผูปฏิบัติงานตอไปนี้อยางไร
l ความตองการดานการเรียนรูและการพัฒนา ทั้งเรื่องที่เปนความตองการของตนเอง
และเรื่องที่กำหนดโดยพี่เลี้ยงและหัวหนางาน
l การถายทอดความรูจากผูปฏิบัติงานที่จะลาออกหรือเกษียณอายุ
l การสงเสริมการนำความรูและทักษะใหมมาใชในการทำงาน
(3) สถาบั น มี วิ ธี ก ารอย า งไรในการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของระบบ
การเรียนรูและการพัฒนาของสถาบัน
(4) สถาบันมีวธิ กี ารอยางไรในการจัดการความกาวหนาในอาชีพการงานสำหรับผูป ฏิบตั งิ าน
ทั่วทั้งสถาบันอยางมีประสิทธิผล สถาบันมีวิธีการเพื่อใหบรรลุการวางแผนการสืบทอด
ที่มีประสิทธิภาพสำหรับตำแหนง หัวหนางาน ผูบริหารงาน และตำแหนงผูนำอื่นๆ
อยางไร สถาบันมั่นใจไดอยางไรวาคณาจารยและบุคลากรไดรับการรับรองคุณวุฒิ
และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่เหมาะสม
ค. การประเมินความผูกพันของผูปฏิบัติงาน
(1) สถาบันวิธีการประเมินความผูกพันของผูปฏิบัติงานอยางไร มีวิธีการทั้งที่เปนทางการ
และไมเปนทางการและตัววัดอะไรบาง ทีใ่ ชในการประเมินความผูกพันและความพึงพอใจ
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 :

สถาบันอาจมีกรณีเฉพาะทีต่ อ งนำมาพิจารณาในเรือ่ งการพัฒนา การเรียนรูแ ละความกาวหนา
ในสายอาชีพของผูป ฏิบตั งิ าน การตอบหัวขอ 5.1ข. ควรอธิบายถึงวิธกี ารทีส่ ถาบันดำเนินการ
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
สถาบั น มั่ น ใจได อ ย า งไรว า ผู  ป ฏิ บั ติ ง านเป น ตั ว แทนที่ ส ะท อ นให เ ห็ น ถึ ง ความ
หลากหลายทางความคิด วัฒนธรรม และวิธีคิดของชุมชนผูเรียนและผูมีสวนได
สวนเสีย รวมทั้งชุมชนแรงงานที่สถาบันจาง
(3) สถาบันมีวิธีการอยางไรในการบริหารและจัดโครงสรางของผูปฏิบัติงานเพื่อ
l ทำใหงานของสถาบันประสบความสำเร็จ
l ใชประโยชนจากสมรรถนะหลักของสถาบันอยางเต็มที่
l สงเสริมสนับสนุนการมุงเนนผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย และสถาบัน
l ใหมีผลการดำเนินการที่เหนือกวาความคาดหมาย
l ตอบสนองตอความทาทายเชิงกลยุทธและแผนปฏิบต
ั กิ าร ใหเกิดความคลองตัว
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 stakeholders; 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 สิง่ ดังกลาวไดมกี ารออกแบบใหเหมาะสมตามความตองการของผูป ฏิบตั งิ าน
ทีห่ ลากหลาย และเหมาะสมกับความแตกตางของกลุม และประเภทของผูป ฏิบตั งิ าน
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” (ข อ 5.2ก.) หมายถึ ง ความสามารถของสถาบั น ที่ จ ะ ทำให มั่ น ใจ ว า
มีจำนวนผูปฏิบัติงานที่พอเพียงในการปฏิบัติงานใหลุลวง และประสบความสำเร็จในการจัด
หลักสูตร บริการทีส่ งเสริมการเรียนรูและ
 บริการทางการศึกษาอืน่ ๆ ใหแกผูเ รียนและผูม สี ว น
ไดสวนเสีย รวมทั้งความสามารถในการตอบสนองตามความตองการที่แตกตาง

หมายเหตุ 2 :

ขีดความสามารถและอัตรากำลังควรคำนึงถึงความจำเปนทั้งในปจจุบันและในอนาคต
ตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการที่รายงานไวในหมวด 2

หมายเหตุ 3 :

การเตรียมความพรอมของผูปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงความตองการดานขีด
ความสามารถและอัตรากำลัง [ขอ 5.2ก.(4)] อาจรวมถึงการสรางความเชี่ยวชาญเฉพาะ
สาขาและความเขาใจในพัฒนาการดานการรับรู อารมณ สังคม และจริยธรรมของผูเรียน
อาจมุงเนนการฝกอบรมและประสบการณในเรื่องกลยุทธในการสอน ทักษะในการกระตุน
ให เกิด การ เรียนรู และ การ ประเมินผล ตลอด จนถึง การ ใช ทฤษฎี การ วิจัย การ เรียนรู
การรายงานผลและขอมูลความกาวหนาของผูเรียน การเตรียมความพรอมดังกลาวอาจ
รวมถึงการสื่อสารอยางสม่ำเสมอ การพิจารณาถึงการจางงาน และโอกาสในการไดงานทำ
ของผูปฏิบัตงาน
ิ การใหคำปรึกษาดานอาชีพ และการชวยจัดหาแหลงจางงานอื่น ตลอดจน
การบริการดานอื่นๆ

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 SUSTAINABILITY.
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?
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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) ระบบงานและกระบวนการทำงานหลักของสถาบันมีความสัมพันธและใชประโยชน
จากสมรรถนะหลักของสถาบันอยางไร
ข. กระบวนการทำงานหลัก
(1) กระบวนการทำงานหลักของสถาบันมีอะไรบาง กระบวนการดังกลาวมีผลอยางไรตอ
l การสรางคุณคาใหผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย
l การเรียนรูและความสำเร็จของผูเรียน
l ผลตอบแทนดานการเงิน
l ความสำเร็จและความยั่งยืนของสถาบัน
(2) สถาบันมีวิธีการอยางไร ในการจัดทำขอกำหนดของกระบวนการทำงานหลัก โดย
ใชขอมูลจากผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย ผูสงมอบ คูความรวมมือที่เปนทางการ
และไมเปนทางการ (*) ขอกำหนดทีส่ ำคัญของกระบวนการดังกลาวคืออะไร สถาบัน
มีการคาดการณและเตรียมการอยางไร สำหรับผูเรียนแตละคน ซึ่งมีความแตกตาง
ในดานขีดความสามารถ อัตราและวิธกี ารเรียนรู 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, securityrelated, 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
ตอภัยพิบตั หิ รือภาวะฉุกเฉิน ระบบการเตรียมพรอมดังกลาวไดคำนึงถึงการปองกัน การจัดการ
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 :

ภัยพิบตั แิ ละภาวะฉุกเฉิน (ขอ 6.1ค.) อาจเกิดจากสภาพอากาศ สาธารณูปโภค การปองกันภัย
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 variations 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) สถาบั น ออกแบบและสร า งนวั ต กรรมในกระบวนการทำงานเพื่ อ ให ต อบสนอง
ขอกำหนดหลักอยางไร สถาบันมีวิธีการอยางไรในการนำเทคโนโลยีใหมๆ ความรู
ขององคการ และความจำเปนทีต่ อ งคลองตัว มาพิจารณาในการออกแบบกระบวนการ
ตางๆ สถาบันนำเรือ่ งรอบเวลา การเพิม่ ผลผลิต การควบคุมตนทุน ประสิทธิผลอืน่ ๆ
และปจจัย ที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพ มาพิจารณาในการออกแบบกระบวนการตางๆ
อยางไร
ข. การจัดการกระบวนการทำงาน
(1) สถาบันนำกระบวนการทำงานไปปฏิบัติและจัดการอยางไร เพื่อใหมั่นใจวาเปนไป
ตามขอกำหนดที่ใชในการออกแบบ และมั่นใจไดอยางไรวาการปฏิบัติงานประจำวัน
ของกระบวนการเหลานี้ เปนไปตามขอกำหนดที่สำคัญของกระบวนการสถาบัน
มีวิธีการอยางไรในการนำขอมูลจากผูปฏิบัติงาน ผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูสงมอบ คูความรวมมือที่เปนทางการและไมเปนทางการ มาใชในการจัดการ
กระบวนการดังกลาว (*) ตัววัดหรือตัวบงชีผ้ ลการดำเนินการทีส่ ำคัญและตัววัด
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
สถาบั น สร า งแผนการประเมินผลอย า งไรโดยนำการประเมินความกาวหนา
และการประเมินผลรวมมาใชอยางมีประสิทธิผล สถาบันมีวธิ กี ารอยางไร ทีจ่ ะนำ
ผลการทบทวนการดำเนินการของสถาบันตามทีร่ ะบุไวในขอ 4.1 ไปใชประเมินและ
ปรั บ ปรุ ง ระบบงานอย า งเป น ระบบ สถาบั น มี ก ารแลกเปลี่ ย นการปรั บ ปรุ ง
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
สถาบันการศึกษาควรทราบวาตัววัดภายในกระบวนการมีพืน้ ฐานทีแ่ ตกตางจากการประเมิน
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
ผานทีม่ ปี ระสิทธิภาพในระหวางระดับการศึกษา (เชน จากระดับมัธยมเขาสูร ะดับอุดมศึกษา)
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 PERFORMANCE 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 requirements 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)
ในหมวดผลลัพธ เปนการอธิบายวาองคการมีผลการดำเนินการและการปรับปรุงในดานทีสำคั
่ ญ
ทุกดานอยางไร เชน ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน ดานการมุงเนนลูกคา ดานงบประมาณ การเงิน
และตลาด ดานการมุงเนนผูปฏิบัติงาน ดานประสิทธิผลของกระบวนการ และดานการนำสถาบัน ระดับ
ผลการดำเนินการควรมีการเปรียบเทียบกับคูแขงและสถาบันการศึกษาอื่นที่จัดการศึกษาและใหบริการ
ในลักษณะเดียวกัน
7.1 ผลลัพธดานการเรียนรูของ
 ผูเ รียน : ผลลัพธดานการเรียนรูของ
 ผูเ รียนขององคการเปน
อยางไร (100 คะแนน)
เปนการสรุปผลลัพธที่สำคัญดานการเรียนรูของผูเรียน โดยแสดงผลลัพธจำแนกตาม
กลุมผูเรียนและสวนตลาด (*) รวมทั้งนำเสนอขอมูลเชิงเปรียบเทียบกับผลลัพธของคูแขง สถาบันการศึกษา
อื่น และกลุมผูเรียนที่เทียบเคียงกันได
จากขอมูลที่ไดจากตัววัดหรือตัวบงชี้ที่สำคัญที่เกี่ยวของ ใหแสดงขอมูลและสารสนเทศเพื่อ
ตอบคำถามตอไปนี้
ก. ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน
ระดับ ปจจุบัน และ แนวโนม ของ ตัว วัด หรือ ตัวบงชี้ ที่ สำคัญ ของ การ เรียนรู และการ
ปรับปรุงการเรียนรูของผูเรียนเปนอยางไร ผลลัพธดังกลาวเปนอยางไรเมื่อเปรียบ
เทียบกับผลการดำเนินการของคูแขง สถาบันการศึกษาที่เทียบเคียงกันได กลุมผูเรียน
และสวนตลาดอื่นๆ (*)
หมายเหตุ :
หมายเหตุ 1 :

ผลลัพธที่รายงานในหัวขอนี้ ควรรวมถึงผลลัพธที่ไดจากการประเมินเบื้องตนของการเรียนรู
ของผูเรียน รวมถึงผลการทดสอบที่สัมพันธกับขอกำหนดหรือขอบังคับในระดับทองถิ่น
ภูมิภาค และ ประเทศ นอกจากนั้น ผลลัพธ ดาน การ เรียนรู ของ ผูเรียน ควร จะ ตอง มี
ความสัมพันธกบั องคประกอบทีสำคั
่ ญของการเรียนรู ตามทีได
่ ระบุไวเปนความตองการหรือ
ความคาดหวังของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียในโครงรางองคการ ขอ 1ข.(2) ซึ่งไดจาก
สารสนเทศที่รวบรวมไวในหัวขอ 3.1 และ 3.2 ตัววัดหรือตัวบงชี้ควรเนนปจจัยซึ่งสงผลตอ
ความนิยมของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย ดังที่รวบรวมไวในโครงรางองคการ ขอ 1
หมายเหตุ 9 และหัวขอ 3.1 หมายเหตุ 2

หมายเหตุ 2 :

สำหรับ สถาบัน การ ศึกษา หลาย แหง ตัว วัด ดาน การ เรียนรู ของ ผูเรียน ได ถูก กำหนด โดย
กฎระเบียบขอบังคับหรือนโยบายในระดับประเทศ ภูมิภาค หรือทองถิ่น หรือขอกำหนดให
มีการรายงานตอผูใหเงินทุนหรืองบประมาณในระดับประเทศ ภูมิภาค หรือจากภายนอก
ตัววัดเหลานี้จึงควรมีการระบุและรายงานในการตอบหัวขอนี้
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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 comparable 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 stakeholderfocused 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 ตัวบงชี้ของผูเรียนที่มีคุณลักษณะที่เหมือนกัน เปนตน) วิธีการแสดงการปรับปรุง
ผลลัพธดานของการเรียนรูของผูเรียน อาจใชวิธีการศึกษาในระยะยาวและการศึกษาแบบ
สังเกตติดตามไปขางหนา หรือวิธีการเพิ่มคุณคาอื่นๆ ผลลัพธควรครอบคลุมชวงเวลา 3 ป
ขึ้นไป

ดูคำอธิบายเพิ่มเติมของหัวขอนี้ ในหนา 169 - 171
7.2 ผลลัพธดานการมุง เนนลูกคา : ผลลัพธดานการมุง เนนผูเ รียนและผูม สี ว นไดสวนเสีย
อยางไร (70 คะแนน)
ใหสรุปผลลัพธที่สำคัญของการมุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียของสถาบัน รวมทั้ง
ความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ ความผูกพัน โดยจำแนกผลลัพธตามหลักสูตร บริการที่สงเสริมการ
เรียนรู และบริการทางการศึกษาอื่นๆ และตามประเภทผูเรียน กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย และสวนตลาด
(*) รวมทั้งแสดงขอมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม
จากขอมูลที่ไดจากตัววัดหรือตัวบงชี้ที่สำคัญที่เกี่ยวของ ใหแสดงขอมูลและสารสนเทศ
เพื่อตอบคำถามตอไปนี้
ก. ผลลัพธดานการมุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย
(1) ผลลัพธปจจุบันและแนวโนมดานความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของผูเรียนและ
ผูมีสวนไดสวนเสียเปนอยางไร ใหเปรียบเทียบผลลัพธของสถาบันกับระดับความ
พึงพอใจของผูเ รียน และผูม สี ว นไดสวนเสียของคูแ ขงและองคการทีจั่ ดหลักสูตร บริการ
ที่สงเสริมการเรียนรู และบริการทางการศึกษาอื่นๆ ที่คลายคลึงกัน
(2) ผลลัพธปจจุบันและแนวโนมดานการสรางความสัมพันธและความผูกพันของผูเรียน
และผูมีสวนไดสวนเสีย เปนอยางไร ใหเปรียบเทียบผลลัพธในแตละชวงเวลาที่ผูเรียน
และผูมีสวนไดสวนเสียมาเขาเรียนในหลักสูตรและใชบริการ (*)
หมายเหตุ :
หมายเหตุ 1 :

ผลลัพธ ดาน ความ พึงพอใจ ความ ไม พึงพอใจ การ สราง ความ สัมพันธ และ ความ ผูกพัน
ของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียที่รายงานไวในหัวขอนี้ ควรสัมพันธกับประเภทผูเรียน
กลุม ผูมีสวน ได สวน เสีย และ สวนแบง ตลาด ที่ ระบุ ไว ใน โครงราง องคการ [ขอ 1ข.(2)]
และในหัวขอ 3 และควรสัมพันธกับวิธีการรับฟงเสียงลูกคาและการประเมินความผูกพัน
รวมทั้งขอมูลดังที่ไดอธิบายไวในหัวขอ 3.2 ขอมูลผลลัพธอาจรวมถึงขอมูลปอนกลับจาก
ผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งผลการประเมินการศึกษาและการดำเนินการในภาพรวม
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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 organizations (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 administration 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 :

ตัววัดและตัวบงชี้ดานความพึงพอใจที่มีตอ หลักสูตรและบริการการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบ
กับความพึงพอใจของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอคูแขงและสถาบันอื่นๆ ที่สามารถ
เทียบกันได [ขอ 7.2ก.(1)] อาจรวมถึงจำนวนผูเรียนที่ไดรับเพิ่มมาจาก หรือเสียไปให
กับสถาบันการศึกษาอื่น หรือการศึกษาทางเลือกอื่นๆ เชน หลักสูตรที่จัดโดยภาคธุรกิจ
สหกิจศึกษา ผลลัพธยังอาจรวมถึงขอมูลและสารสนเทศจากองคการอิสระ และจากผูมี
สวนไดสวนเสียที่สำคัญ เชน ผลการสำรวจ รางวัลจากการแขงขัน การเปนที่ยอมรับ และ
ผล การ จัด อันดับ ขอมูล และ สารสนเทศ ดังกลาว ควร สะทอน ความ พึงพอใจ (และ ความ
ไมพึงพอใจ) ในเชิงเปรียบเทียบ สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับผลการเรียนของผูเรียน
ควรรายงานไวในหัวขอ 7.1

ดูคำอธิบายเพิ่มเติมของหัวขอนี้ ในหนา 171 - 173
7.3 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และตลาด : ผลลัพธการดำเนินการดานงบประมาณ
การเงิน และตลาดของ องคการเปนอยางไร (70 คะแนน)
ใหสรุปผลลัพธการดำเนินการดานงบประมาณ การเงิน และตลาดที่สำคัญของสถาบัน
โดย จำแนก ตาม ประเภทของผูเรียน กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย หรือ สวนตลาด (*) รวมทั้ง แสดง ขอมูล
เปรียบเทียบที่เหมาะสม
จากขอมูลทีได
่ จากตัววัดหรือตัวบงชีที้ สำคั
่ ญทีเกี
่ ย่ วของ ใหแสดงระดับปจจุบนั และแนวโนม
ของขอมูลและสารสนเทศเพื่อตอบคำถามตอไปนี้
ก. ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และตลาด
(1) ผลการดำเนินการดานงบประมาณและการเงินของสถาบันเปนอยางไร ทั้งนี้ให
รวมถึงตัววัดดานการควบคุมตนทุน หรือความเขมแข็งดานการเงิน (*)
(2) ผลการดำเนินการดานการตลาดของสถาบันเปนอยางไร ทั้งนี้ใหรวมถึงตำแหนง
หรือสวนแบงทางการตลาด การขยายตลาดและสวนแบงตลาด และการเจาะตลาด
ใหม (*)
หมายเหตุ :
หมายเหตุ 1 :

คำตอบสำหรับหัวขอ 7.3 ก.(1) อาจรวมถึงตัววัด อาทิเชน คาใชจายดานการเรียนการสอน
และ การ บริหารงาน โดย ทั่วไป ตอหัว หรือ เปน รอยละ ของ งบประมาณ ทั้งหมด รายรับ
คาใชจาย เงินทุนสำรอง และกองทุน ระดับคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมตางๆ คาใชจาย
ตอหนวยกิต จำนวนทุนการศึกษาตอป การลดหรือประหยัดคาใชจาย ผลการดำเนินการ
เมื่อเทียบกับงบประมาณ รายจายตอหลักสูตรคิดเปนรอยละของงบประมาณ งบประมาณ
ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในแตละป ทรัพยากรเพื่อการศึกษาซึ่งผันมาจากดานอื่นๆ จำนวนทุน
การศึกษาที่เพิ่มขึ้น งบประมาณการวิจัยคิดเปนรอยละของงบประมาณทั้งหมด 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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งบประมาณสำหรับบริการสังคม การวัดตองสัมพันธกับตัวชี้วัดดานงบประมาณและการเงิน
ในหัวขอ 4.1ก.(1) และแนวทางการบริหารการเงินตามที่อธิบายไวในหมวด 2.2
หมายเหตุ 2:

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

ดูคำอธิบายเพิ่มเติมของหัวขอนี้ ในหนา 173
7.4 ผลลัพธดานการมุง เนนผูป ฏิบตั งาน
ิ : ผลลัพธดานการมุง เนนผูป ฏิบตั งาน
ิ ขององคการ
มีอะไรบาง (70 คะแนน)
ใหสรุปผลลัพธดานการมุงเนนผูปฏิบัติงานที่สำคัญ ในเรื่องความผูกพันของผูปฏิบัติงาน
กับสถาบันและสภาพแวดลอมในการทำงาน โดยแสดงผลลัพธแยกตามความหลากหลายของผูปฏิบัติงาน
และแยกตามกลุมและประเภทของผูปฏิบัติงาน (*) รวมถึงขอมูลเชิงเปรียบเทียบ (*)
จากขอมูลที่ไดจากตัววัดหรือตัวบงชี้ที่สำคัญที่เกี่ยวของ ใหแสดงขอมูลและสารสนเทศ
เพื่อตอบคำถามตอไปนี้
ก. ผลลัพธดานผูปฏิบัติงาน
(1) ผลลัพธ ดาน ความ ผูกพัน ของ ผูปฏิบัติ งาน กับ สถาบัน และ ความ พึงพอใจ ของ
ผูปฏิบัติงาน
(2) ผลลัพธดานการพัฒนาผูปฏิบัติงาน และกลุมผูนำ
(3) ผลลัพธดานอัตรากำลังและขีดความสามารถ รวมถึงจำนวนของบุคลากร และ
ทักษะที่เหมาะสม
(4) ผลลัพธดานบรรยากาศการทำงาน รวมถึง สุขอนามัย ความปลอดภัย การรักษา
ความ ปลอดภัย ของ สถาน ที่ทำงาน รวมทั้ง การ ใหบริการ และสิทธิ ประโยชน ของ
ผูปฏิบัติงาน (*)
หมายเหตุ :
หมายเหตุ 1 :

ผลลัพธที่รายงานในหัวขอนี้ ควรจะสัมพันธกับกระบวนการที่อธิบายไวในหมวด 5 ผลลัพธ
ของสถาบันควรจะตอบสนองตอกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญตามที่อธิบายไวในหมวด
6 และ ตอ แผน ปฏิบัติ การ และ แผน ดาน ทรัพยากร บุคคล ของ สถาบัน ตามที่ อธิบาย ไว ใน
หัวขอ 2.2

หมายเหตุ 2 :

การตอบหัวขอ 7.4ก.(1) ควรจะรวมถึงตัววัดและตัวบงชี้ตามที่ไดระบุไวในหัวขอ 5.1ค.(1)

หมายเหตุ 3 :

สำหรับสถาบันที่ตองใชอาสาสมัคร ควรระบุผลลัพธของกลุมผูปฏิบัติงานที่เปนอาสาสมัคร
ดวย (*)
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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.
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7.5 ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการ (70 คะแนน) : ผลลัพธดานประสิทธิผลของ
กระบวนการเปนอยางไร
ใหสรุปผลลัพธการดำเนินการดานปฏิบตั การ
ิ ทีสำคั
่ ญของสถาบัน ทีเพิ
่ ม่ โอกาสการเรียนรู
ของผูเรียน และเพิ่มประสิทธิผลของสถาบัน รวมทั้งความพรอมของสถาบันตอภาวะฉุกเฉิน โดยจำแนก
ผลลัพธตามประเภทของหลักสูตรและบริการสงเสริมการเรียนรู ประเภทผูเรียน และสวนตลาด และตาม
ประเภทของกระบวนการและสถานที่ (*) รวมทั้งนำเสนอขอมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม
จาก ขอมูล ที่ ได จาก ตัว วัด หรือ ตัวบงชี้ ที่ สำคัญ ที่ เกี่ยวของ ให แสดง ระดับ ปจจุบัน และ
แนวโนมของขอมูลและสารสนเทศเพื่อตอบคำถามตอไปนี้
ก. ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการ
(1) ผล การ ดำเนินการ ดาน การ ปฏิบัติ การ ของ ระบบ งาน รวมทั้ง การ เตรียมระบบ
งาน และสถานที่ทำงานใหพรอมเมื่อเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน
(2) ผลการดำเนินการดานกระบวนการทำงานทีสำคั
่ ญ รวมถึงผลิตภาพ รอบเวลา
และผลของตัววัดอื่นที่เหมาะสมดานประสิทธิผลของกระบวนการ ประสิทธิภาพ
และนวัตกรรม
หมายเหตุ :
หมายเหตุ 1 :

ผลลัพธทีรายงาน
่
ในหัวขอ 7.5 ควรตอบสนองขอกำหนดทีสำคั
่ ญในการดำเนินการตามทีระบุ
่
ไวในโครงรางองคการ และหัวขอ 6.1 และ 6.2 รวมถึงผลลัพธงานวิจัยและการจัดกิจกรรม
ขยายผลซึ่งสอดคลองกับพันธกิจ (*) และผลลัพธอื่นๆ ที่ไมไดรายงานในหัวขอ 7.1 - 7.4

หมายเหตุ 2 :

ผลลัพธ ที่ รายงาน ใน หัวขอ 7.5 ควร แสดง สารสนเทศ ที่ สำคัญ ที่ ใช สำหรับ การ วิเคราะห
และทบทวนผลการดำเนินการของสถาบัน (หัวขอ 4.1) การนำความรูของสถาบันมาใช
(หัวขอ 4.2) และใชเปนพื้นฐานในการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงผลลัพธดานการเรียนรูของ
ผูเรียน (หัวขอ 7.1) ดานการมุงเนนลูกคา (หัวขอ 7.2) และงบประมาณ การเงินและตลาด
(หัวขอ 7.3)

หมายเหตุ 3:

ตัววัดและตัวบงชี้ที่เหมาะสมของผลการดำเนินการของระบบงาน [ขอ 7.5ก.(1)] อาจรวมถึง
ผลการดำเนินการของผูสงมอบและคูความรวมมือ ที่เปนทางการ
l

l
l
l

ผลลัพธ และ อัตรา การ สราง นวัตกรรม ของ หลักสูตร บริการ สงเสริม การ เรียนรู และ
บริการทางการศึกษา
ผลของการลดความซับซอนของภาระงานภายใน และการจำแนกภาระงาน
การเปลี่ยนแปลงสัดสวนของการบังคับบัญชา
ความรวดเร็วในการตอบสนองตอภาวะฉุกเฉินระหวางการฝกซอม
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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

ผลของการโยกยายสถานที่ทำงานหรือการฝกซอมเพื่อเตรียมความพรอมอื่นๆ
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7.6 ผลลัพธดานภาวะผูนำ : ผลลัพธดานภาวะผูนำมีอะไรบาง (70 คะแนน)
ใหสรุปผลลัพธที่สำคัญดานธรรมาภิบาล และภาวะผูนำของผูนำระดับสูง รวมทั้ง
หลักฐาน การบรรลุตามแผนกลยุทธ ความรับผิดชอบดานการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย การประพฤติ
ปฏิบัติอยางมีจริยธรรม ความรับผิดชอบตอสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ ใหแสดงผลลัพธโดย
จำแนกตามหนวยงาน (*) ทั้งนี้ใหแสดงขอมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสมดวย
จากขอมูลที่ไดจากตัวหรือตัวบงชี้ที่สำคัญที่เกี่ยวของ ใหแสดงขอมูลและสารสนเทศเพื่อตอบคำถามตอไปนี้
ก. ผลลัพธดานภาวะผูนำและความรับผิดชอบตอสังคม
(1) ผลลัพธของความสำเร็จตามกลยุทธและแผนปฏิบัติการของสถาบัน
(2) ผลลัพธปจจุบันและแนวโนมของผลลัพธดานธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบ
ดานการเงินทั้งภายในและภายนอก (*)
(3) ผลลั พ ธ ด า น การ ปฏิ บั ติ ตาม ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ ความ ปลอดภั ย การ รั บ รอง
มาตรฐาน และกฎหมาย
(4) ผลลัพธดานการประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม ความเชื่อมั่นของผูมีสวนได
สวน เสีย ที่ มี ต อ ผูนำ ระดับสูง และ ธรรมาภิบาล ของ สถาบั น และ ผลลัพธดาน
พฤติกรรมที่ขัดตอจริยธรรม
(5) การบรรลุ ผลลัพธ ดาน ความ รับผิดชอบ ตอ สังคม และ การ สนับสนุน ชุมชน ที่สำคัญ
ของสถาบัน
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)
และตัววัดผลการดำเนินการและผลที่คาดการณไวของแผนปฏิบัติการที่ระบุไวใน 2.2ก.(6)
และ 2.2ข. ตามลำดับ

หมายเหตุ 2 :

การตอบคำถามในหัวขอ 7.6ก.(2) อาจรวมถึงประเด็นตางๆ ในรายงานทางการเงินและ
ความเสี่ยง คำแนะนำที่สำคัญๆ ของผูตรวจสอบภายในและภายนอก และการดำเนินการ
ของผูบริหารในเรื่องดังกลาว

หมายเหตุ 3 :

ผลลัพธดานการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ ความปลอดภัย การรับรองมาตรฐาน และ
กฎหมาย [7.6ก.(3)] ควร เป น ผลลั พ ธ ตาม ข อ กำหนด ที่ ระบุ ไว ใน 1.2ข. ผลลั พ ธ ด า น
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน (ตัวอยาง เชน การรายงาน การเกิด
อุบัติเหตุในงาน) ควรรายงานไวในหัวขอ 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 :

สำหรับตัวอยางตัววัดของประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม และความเชื่อมั่นของผูมีสวนได
สวนเสีย [ขอ 7.6ก.(2)] ใหดูหัวขอ 1.2 หมายเหตุ 4

หมายเหตุ 5 :

ผลลัพธดานการรับผิดชอบตอสังคมของสถาบัน [ขอ 7.6ก.(5)] ควรครอบคลุมถึงความ
รับผิดชอบตอสังคม ตามที่ระบุไวใน 1.2ข.(1) และ 1.2ค.(1) รวมถึงการสนับสนุนชุมชน
ที่สำคัญของสถาบัน ตามที่ระบุไวใน 1.2ค.(2) ตัววัดการสนับสนุนใหเกิดความผาสุกของ
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
ทางไกลแบบภาพและเสียง) และการปฏิบัติตอผูใชแรงงานที่เปนที่ยอมรับทั่วโลก

คำอธิบายเพิ่มเติมของหัวขอนี้ ในหนา 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)
แมการตรวจประเมินจากผูตรวจภายนอกจะเปนประโยชน แตสถาบันจะรูจักตัวเองดีกวาผูอื่น
สถาบันสามารถใชเกณฑนี้ เพื่อระบุจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาในการปรับปรุง (OFIs) สถาบันได
โดยการตอบคำถามตามเกณฑทั้ง 7 ขอ สถาบันสามารถวิเคราะหคำตอบและเรงการพัฒนาตนเองโดย
อาศัยแบบประเมินตนเองขางลางนี้
การนำแบบประเมินตนเองไปใชงาน ใหเริ่มโดยการระบุจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา 1 หรือ
2 ขอ ในแตละหมวด สำหรับประเด็นที่สำคัญใหระบุเปาหมายและแผนปฏิบัติการ

ªµ¤Îµ´
®¤ª ¤µ / ¨µ Ájµ¸Éoµµ¥®¦º°Ájµ
/o°¥
Á¡ºÉ°¦´¦»
®¤ª 1 -----µ¦Îµ°rµ¦
»Â È
1.
2.
Ã°µÄ
µ¦¡´µ
1.
2
®¤ª 2 -----µ¦ªµÂÁ·¨¥»r
»Â È
1.
2.
Ã°µÄ
µ¦¡´µ
1.
2.

¦³ÁÈ¸ÉÎµ´
Â·´·µ¦

Îµ®Áª¨µ
Â¨oªÁ¦È

¼o¦´·°

100 The 2009–2010 Education Criteria for Performance Excellence

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
A4
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
ดวยตนเองหรือโดยผูตรวจประเมิน ผูสนใจใชเกณฑดังกลาวในการพัฒนาคุณภาพควรทำความเขาใจอยาง
ถองแทกับเนื้อหาในสวนตอไปนี้
n เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ (ในหนา 13 - 97)
n ระบบการใหคะแนน (ในหนา 255 - 265)
n อภิธานศัพท (ในหนา 207 - 253)
n คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมวดและขอ (ในหนา 117 - 179)
2. ทบทวนรูปแบบของหัวขอและทำความเขาใจวิธีการตอบขอกำหนดของหัวขอตางๆ
รูปแบบของหัวขอ (ดูรูปในหนา 105) แสดงใหเห็นถึงสวนตางๆของหัวขอ บทบาทของแตละ
หัวขอ และการจัดวางของแตละสวน สิ่งที่สำคัญยิ่งคือผูใชเกณฑตองทำความเขาใจเกี่ยวกับขอกำหนดตางๆ
ที่อยูในประเด็นพิจารณา หมายเหตุของแตละหัวขอในขอกำหนดมีไวเพื่อชวยใหเขาใจประเด็นพิจารณา
ดีขึ้น รายละเอียดของแตละหัวขอและประเด็นพิจารณาไดอธิบายไวในคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมวด
และหัวขอ (ในหนา 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 communicate 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.

เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ 2552 - 2553 103

ขอกำหนดของหัวขอจะอยูในรูปแบบคำถาม บางขอในประเด็นพิจารณาจะมีหลายคำถาม
ดังนัน้ จึงควรตอบคำถามทัง้ หมดของหัวขอนัน้ แตไมจำเปนตองตอบทีละคำถามแยกจากกัน อาจรวมการตอบ
คำถามในประเด็นพิจารณาเดียวกันเปนกลุมตามความเหมาะสมของแตละสถาบัน คำถามตางๆ จะชวยชี้แนะ
ใหเขาใจถึงสารสนเทศที่ตองตอบอยางชัดเจนยิ่งขึ้น
3. การอางอิงแนวทางการใหคะแนน
การ ประเมิน คำ ตอบ ตาม หัวขอ กระบวนการ และ ผลลัพธ ให อาน ทบทวน หัวขอ ตามเกณฑ
ร ว มกั บ แนว ทางการ ให ค ะแนน (ใน หน า 255 - 265) นอกจาก เสริ ม ข อ กำหนด ใน หั ว ข อ กระบวนการ
(หมวด 1 - 6) แลว แนวทางการใหคะแนนยังใหความสำคัญกับระดับการพัฒนาของแนวทางการดำเนินการ
ความครอบคลุมของการนำไปปฏิบัติ ขอบเขตของการเรียนรูและ
 การบรูณาการกับองคประกอบอื่นๆ ในระบบ
การจัดการผลการดำเนินการของสถาบัน ในทำนองเดียวกันเพื่อเสริมขอกำหนดในหัวขอผลลัพธ (หมวด 7)
แนวทาง การ ใหคะแนน ยัง เนน ความ สำคัญตอ แนวโนม ของ ผลลัพธ ระดับ ผล การ ดำเนินการ ใน ปจจุบัน
ขอมูล เชิงเปรียบเทียบทีเกี
่ ย่ วของ การบูรณาการกับองคประกอบสำคัญในระบบการจัดการผลการดำเนินการ
ของสถาบัน และความเขมแข็งของการกระบวนการปรับปรุง ฉะนั้น สถาบันจึงจำเปนตองพิจารณาทั้งเกณฑ
และแนวทางการใหคะแนน ในขณะเตรียมคำตอบของทุกหัวขอ
4. ทำความเขาใจกับความหมายของคำสำคัญๆ ที่ใชในเกณฑ
คำศัพทหลายคำที่ใชในเกณฑ อาจมีความหมายไมตรงกับคำนิยามทั่วไป หรือความหมาย
ที่ ใช อยู ใน สถาบัน ของ ทาน ศัพท ที่ พิมพ โดย พิมพ เปนตัว หนา และ เอน จะ มี คำ อธิบาย ขยายความ ไว ใน
“อภิธานศัพท” ในหนา 207 - 253 การทำความเขาใจกับคำสำคัญเหลานี้จะชวยใหทานสามารถประเมิน
ตนเองและสื่อเรื่องกระบวนการและผลลัพธของสถาบันกับผูประเมินหรือผูอานรายงานการประเมินตนเอง
ของทาน รวมทั้งวางแผนการปรับปรุงไดอยางถูกตองแมนยำ
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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แนวทางในการตอบคำถามในหัวขอกระบวนการ
แมวาเกณฑจะมุงเนนในดานผลการดำเนินการสำคัญๆ ของสถาบัน แตผลลัพธเพียงอยางเดียว
ให คุณคา ทาง ดาน การ วินิจฉัย องคการ นอยมาก ตัวอยาง เชน หาก สถาบัน มี ผล การ ดำเนินการ บางเรื่อง
ที่ไมดีหรือมีอัตราการปรับปรุงที่ชากวาของคูแขงหรือสถาบันอื่นที่ใชเทียบเคียงแลว สถาบันตองเขาใจถึง
สาเหตุวาเพราะอะไร และควรดำเนินการอยางไรเพื่อเรงการปรับปรุงใหดีขึ้น
วัตถุประสงคของหัวขอตางๆ ในหมวด 1 - 6 ก็เพื่อวินิจฉัยกระบวนการที่มีความสำคัญที่สุดกับ
สถาบัน (ที่สงผลตอการปรับปรุงการดำเนินการมากที่สุด และมีผลตอผลลัพธและการดำเนินการที่สำคัญ)
เนื้อหาและความสมบูรณของคำตอบในแตละหัวขอมีผลอยางยิ่งตอการวินิจฉัยและการใหขอมูลปอนกลับ
ดังนั้น สถาบันจึงควรตอบหัวขอตางๆ โดยเนนสารสนเทศของกระบวนการสำคัญเปนหลัก ตามแนวทาง
ดังตอไปนี้
1. เขาใจความหมายของคำวา “อยางไร”
หัวขอตางๆ ในหมวด 1 - 6 ประกอบดวยคำถามที่ใชคำวา “อยางไร” สถาบันควรตอบ
คำถามดังกลาวดวยการนำเสนอสารสนเทศของกระบวนการสำคัญที่แสดงถึงแนวทาง การถายทอดเพื่อ
นำไปปฏิบัติ การเรียนรูและการบูรณาการ (ดูระบบการใหคะแนนในหนา 255 ประกอบ) คำตอบที่ขาด
สารสนเทศดังกลาว หรือใหเพียงแคตัวอยางจะถูกจัดอยูในกลุม “สารสนเทศผิวเผิน” ดังระบุในแนวทาง
การใหคะแนน
2. เขาใจความหมายของคำวา “อะไร”
คำถามที่ใชคำวา “อะไร” ในหัวขอหมวด 1 - 6 มีอยูสองลักษณะ ลักษณะแรกเปนการถามหา
สารสนเทศพื้นฐานของกระบวนการสำคัญๆ และขั้นตอนการดำเนินการ แมวาการระบุผูรับผิดชอบในแตละ
ขั้นตอนจะมีประโยชน แตถาขาดขอมูลสำคัญอื่นๆ ก็ไมสามารถวินิจฉัยหรือใหขอมูลปอนกลับได
ลักษณะที่สองเปนการถามหาสารสนเทศที่เกี่ยวของกับผล แผน วัตถุประสงค เปาประสงค
หรือตัวชี้วัดที่สำคัญๆ ของสถาบัน คำถามในลักษณะนี้จะชวยใหสถาบันสามารถแสดงความสอดคลองและ
การบูรณาการของระบบการจัดการผลการดำเนินการของตนเองได ตัวอยางเชน เมื่อสถาบันระบุวัตถุประสงค
เชิงกลยุทธไวอยางไร แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดของผลการดำเนินการรวมทั้งผลลัพธบางเรื่องที่นำเสนอไว
ในหมวด 7 ก็ตองสัมพันธกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ระบุไวดวย
3. เขียนและทบทวนคำตอบโดยคำนึงถึงแนวทางและขอสังเกต ดังนี้
แสดงใหเห็นวามีแนวทางที่เปนระบบ
แนวทางที่เปนระบบจะสามารถนำไปทำซ้ำได และใชขอมูลและ สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การเรียนรู หรืออีกนัยหนึ่งคือ แนวทางจะเปนระบบไดถาสามารถประเมิน ปรับปรุง มีนวัตกรรมและแบงปน
ความรู จนนำไปสูการพัฒนาอยางสมบูรณขึ้น
n
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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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แสดงใหเห็นวามีการถายทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ
สารสนเทศเกี่ยวกับการถายทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ ควรสรุปใหเห็นวาไดมีการนำแนวทาง
ไปใชในสวนตางๆ ของสถาบัน ซึ่งอาจแสดงใหกระชับขึ้นไดโดยการใชตารางดวย
n แสดงหลักฐานใหเห็นวามีการเรียนรู
กระบวนการควรรวมวงจรการประเมินและปรับปรุง รวมทัง้ ศักยภาพสำหรับการเปลีย่ นแปลง
อยางกาวกระโดด ควรมีการแบงปนการปรับปรุงกระบวนการกับหนวยงานอื่นๆ ของสถาบัน เพื่อสนับสนุน
การเรียนรูระดับสถาบัน
n แสดงใหเห็นวามีการบูรณาการ
การบูรณาการเปนการแสดงใหเห็นถึงความสอดคลองและความกลมกลืนของกระบวนการ
แผนตัววัด กิจกรรม และผลลัพธ ซึ่งนำไปสูประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถาบัน
n แสดงใหเห็นวามีการมุงเนนและความคงเสนคงวา
(1) โครงรางองคการควรระบุเรื่องที่มีความสำคัญตอสถาบันไวใหชัดเจน
(2) หมวด การ วางแผน กลยุทธ ตลอดจน วัตถุ ประสงค เชิง กลยุทธ แผน ปฏิบัติ การ และ
สมรรถนะหลัก ควรระบุเรื่องที่ตองการมุงเนนที่สุด และควรอธิบายวาการถายทอด
เพื่อนำไปปฏิบัติสามารถบรรลุผลไดอยางไร
(3) การวิเคราะหและทบทวนผลในระดับองคการ (หัวขอ 4.1) ควรนำเสนอวิธีการทีสถาบั
่
น
ใชวิเคราะหและทบทวนสารสนเทศที่เกี่ยวกับผลการดำเนินการเพื่อจัดลำดับความ
สำคัญ
(4) หมวดการจัดการกระบวนการควรระบุกระบวนการทำงานทีสำคั
่ ญตอผลการดำเนินการ
โดยรวมของสถาบัน
การแสดงใหเห็นวามีการมุงเนนและความคงเสนคงวาของหัวขอในหมวด 1 - 6 และ
การติดตามผลของตัววัดที่เกี่ยวของในหัวขอในหมวด 7 จะสงผลใหสถาบันมีผลการ
ดำเนินการที่ดีขึ้น
n ตอบคำถามใหครบถวนในทุกหัวขอ
สารสนเทศที่ขาดหายไปจะถูกตีความวาเปนจุดออนในระบบการจัดการผลการดำเนินการ
ของ สถาบัน ดังนั้น จึง ควร ตอบ ประเด็น พิจารณา ทุก ขอ สวน คำ ถาม แตละ คำ ถาม ใน “ประเด็น พิจารณา”
อาจตอบแยกหรือตอบรวมกันก็ได
n

4. อางอิงหัวขออื่นตามความเหมาะสม
คำ ตอบ ใน แตละ หัวขอ ควร มี ความ สมบูรณ ใน ตัวเอง ให มาก ที่สุด อยางไร ก็ตาม คำ ตอบ ตาง
หัวขอก็ควรสนับสนุนซึ่งกันและกันดวย ดังนั้นจึงเปนการเหมาะสมที่จะอางอิงถึงคำตอบในหัวขออื่นแทน
การกลาวซ้ำ ในกรณีดังกลาวสารสนเทศเกี่ยวกับกระบวนการสำคัญจึงควรระบุไวกำกับหัวขอที่เกี่ยวของ
โดยตรง ตัวอยางเชน ควรอธิบายรายละเอียดของระบบการพัฒนาผูปฏิบัติงานและผูนำและการเรียนรูไว
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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.
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ในหัวขอ 5.1 เมือ่ มีการกลาวถึงการพัฒนาผูป ฏิบตั งาน
ิ และผูน ำและการเรียนรูใน
 ทีอ่ ืน่ ๆ อีก ในรายงาน ก็ควร
อางอิงวาไดอธิบายไวแลวในหัวขอ 5.1 โดยไมตองใหรายละเอียดซ้ำ
5. ใชรูปแบบที่กระชับ
สถาบันควรเขียนรายงานโดยใชประโยชนจากจำนวนหนากระดาษที่กำหนดไวใหไดมากที่สุด
อาจใช แผนภูมิ ตาราง และสัญลักษณนำหัวขอ เพื่อนำเสนอสารสนเทศไดอยางกะทัดรัด

แนวทางในการตอบหัวขอผลลัพธ
เกณฑคุณภาพการศึกษาใหความสำคัญตอผลลัพธอยางมาก สารสนเทศ แนวทาง และ
ตัวอยางตางๆ ซึ่งแสดงใหเห็นความมีประสิทธิผลและความสมบูรณของรายงานผลลัพธ มีดังนี้
1. มุงเนนที่ผลการดำเนินการที่สำคัญที่สุดของสถาบัน
การ รายงาน ผลลัพธ ควร ครอบคลุม ขอกำหนด ที่ สำคัญที่สุด ตอ ความ สำเร็จ ของ สถาบัน
ที่เนนไวในโครงรางองคการ และในหมวด 2 3 5 และ 6
2. ให คำนึงถึง ความ หมาย ของ ขอกำหนด ที่ สำคัญ 4 ประการ จาก แนว ทางการ ให
คะแนนเพื่อการรายงานขอมูลผลลัพธที่มีประสิทธิผล
ระดับของผลการดำเนินการ ที่รายงานโดยใชมาตรวัดที่สื่อความหมายไดชัดเจน
n แนวโนม ที่ แสดง ทิศทาง ของ ผลลัพธ อัตรา การ เปลี่ยนแปลง และ ขอบเขต ของ การ
ถายทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ
n การเปรียบเทียบ เพื่อแสดงวาผลลัพธเปนอยางไรเมื่อเทียบกับสถาบันอื่นที่เหมาะสม
n การ บู ร ณาการ
เพื่ อ แสดงว า มี การ รายงาน และ จำแนก ผลลั พ ธ ที่ สำคั ญ ทั้ ง หมด
(ตัวอยางเชน ตามกลุมของผูเรียนหรือผูมีสวนไดสวนเสียที่สำคัญผูปฏิบัติงาน กระบวนการ และหลักสูตร
บริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศึกษาอื่นๆ) และสัมพันธกับการคาดการณผลการดำเนินการ
สำคัญ (*)
3. รายงานขอมูลแนวโนมในชวงเวลาตามที่วัดจริง
ไมไดมีการกำหนดชวงเวลาที่นอยที่สุดสำหรับขอมูลแนวโนม อยางไรก็ตาม โดยทั่วไป
แลว ควร มี ขอมูล ยอนหลัง อยาง นอย 3 ชวงเวลา เพื่อให เห็น แนวโนม ชัดเจน สำหรับ ผลลัพธ บางอยาง
แนวโนมอาจจะนานถึง 5 ป หรือกวานั้น ทั้งนี้ควรแสดงผลการดำเนินการที่ผานมาในอดีตและปจจุบัน
โดยไมใชผลการดำเนินการที่คาดการณในอนาคต นอกจากนี้ชวงเวลาที่ใชตองเหมาะสมกับตัววัดแตละตัว
ทีได
่ รายงานไว สำหรับผลลัพธทีมี่ ความสำคัญควรรายงานขอมูลใหมดวยแมวา จะยังไมสามารถแสดงแนวโนม
หรือการเปรียบเทียบไดอยางชัดเจน
n
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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. ใชรูปแบบที่กระชับ เชน กราฟและตาราง
ผลลัพธจำนวนมากสามารถรายงานใหกระชับได โดยการใชกราฟและตาราง ควรมีเครื่องหมาย
กำกับ เพื่อให แปล ผลได งาย ผลลัพธ ที่ แสดง ความ ตอเนื่อง หรือ มี การ เปรียบ เทียบกับ สถาบัน อื่นๆ ควร
“ปรับใหเปนฐานเดียวกัน” (ไดแก การนำเสนอเมือ่ มีปจจัยดานขนาดมาเกีย่ วของ เชน การรายงานเปนสัดสวน)
อยางเชน การรายงานแนวโนมการขาดเรียนในแงของ การขาดเรียนโดยไมมีเหตุผลตอผูเรียน 100 ราย
อาจจะมีความหมายที่ดีกวาการรายงาน จำนวนครั้งของการขาดเรียนโดยไมมีเหตุผลทั้งหมด หากจำนวน
ผูเรียน มีการผันแปรในชวงเวลานั้น หรือสถาบันมีการเปรียบเทียบผลลัพธกับสถาบันอื่นที่มีจำนวนผูเรียน
แตกตางกัน
5. บูรณาการผลลัพธเขากับเนื้อหา
ใน การ เขียน รายงาน ควร แสดงผลลัพธ และ อภิปราย ผลลัพธ ควบคู กัน ไป ควร อธิบาย หาก
่
ไวในหมวดนั้นๆ ตัวอยางเชน
มีการเปลี่ยนแปลงแนวโนมทั้งทีดี่ และไมดี ใชหมายเลขของรูปใหตรงกับทีแสดง
รูปที่ 3 ของหมวด 7.2 ควรเปนรูปที่ 7.2 - 3 (ดูตัวอยางรูปในหนา 115)
กราฟในหนา 115 แสดงขอมูลที่สถาบันอาจรายงานใหเปนสวนหนึ่งของการตอบหัวขอ 7.2
ผลลัพธการมุงเนนลูกคา หากในโครงรางองคการ สถาบันไดระบุวาการคงสภาพของผูเรียน เปนขอกำหนด
ของความสำเร็จที่สำคัญ
กราฟแสดงจำนวนของคุณลักษณะของการรายงานผลลัพธที่ชัดเจนและมีประสิทธิผล
n ตัวเลขกำกับรูป จะใชสำหรับการอางอิงกราฟในรายงาน
n ระบุความหมายของทั้งสองแกนและหนวยวัดอยางชัดเจน
n เสนตางๆ ทีแ
่ สดงแนวโนมใหขอ มูลเกีย่ วกับตัววัดผลการดำเนินการทีส่ ำคัญ เชน การคงสภาพ
ผูเรียน
รายงานผลลัพธในชวงเวลาหลายป
n ลูกศรแสดงทิศทางของแนวโนมที่ดีขึ้นสำหรับตัววัดนี้
n แสดงการเปรียบเทียบอยางเหมาะสมและชัดเจน
n สถาบันการศึกษานี้ ใชกราฟเพียงรูปเดียวเพือ
่ แสดงวาทัง้ 3 สาขาวิชาตางมีการติดตามอัตรา
การคงสภาพผูเรียน
n สถาบั น คาดการณ อั ต รา การ คงสภาพ ผู เ รี ย น ที่ สู ง ขึ้ น ใน ทุ ก สาขาวิ ช า ระหว า ง ป ก ารศึ ก ษา
2553 ควรมีขอความอธิบายถึงการคาดการณที่ดีขึ้น เชน การปรับปรุงอยางฉับพลันหรือแบบกาวกระโดด
เมื่อเทียบกับผลการดำเนินการที่ผานมาในสาขาวิชา ค. ตัวอยางเชน สถาบันอาจปรับปรุงการสอนเสริมหรือ
การจัดพี่เลี้ยงในสาขาวิชาใหเขมแข็งขึ้น ซึ่งอาจสงผลใหอัตราการคงสภาพผูเรียนสูงขึ้น
n
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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 20102011 school year.
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เพื่อใหเขาใจแนวทางการใหคะแนน อาจอธิบายขยายความกราฟไดดังนี้ (*)
n ระดับโดยรวมในปจจุบันของผลการดำเนินการของสถาบัน แสดงแนวโนมที่ดีขึ้นโดยรวม
ปจจุบันอยูในระดับดี แตยังต่ำกวาสถาบันเทียบเคียงเล็กนอย
n สาขาวิชา ก เปนสาขาวิชาที่เปนผูนำในปจจุบัน — แสดงผลการดำเนินการที่สูงขึ้นอยาง
ยั่งยืน และมีแนวโนมที่ดี ตั้งแตปการศึกษา 2548
n สาขาวิชา ข แสดงระดับของผลการดำเนินการที่ต่ำกวา แตมีแนวโนมที่ดีขึ้น
n ถึงแมวาสาขาวิชา ค มีอัตราการคงสภาพผูเรียนที่ต่ำที่สุด ยกเวนในปการศึกษา 2550 แต
มีแนวโนมที่ดีขึ้น (ควรอธิบายโดยยอถึงชวงเวลาที่การคงสภาพของผูเรียนลดลง)
n อัตราการคงสภาพของผูเรียนในสาขาวิชา ก ค และในภาพรวมของสถาบันมีแนวโนมทีดี
่ ข ึ ้น
และคาดวาจะสูงกวาระดับที่ดีที่สุดในระดับอุดมศึกษาของประเทศ ภายในปการศึกษา 2553

116 The 2009–2010 Education Criteria for Performance Excellence

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
โครงรางองคการ แสดงใหเห็นภาพรวมของสถาบัน ซึ่งบงบอกถึงสภาพแวดลอมในการดำเนินการ
ความสัมพันธที่สำคัญระดับองคการ สภาพแวดลอมการแขงขัน และบริบทเชิงกลยุทธ รวมทั้งแนวทาง
ในการปรับปรุงผลการดำเนินการ โครงรางองคการแสดงเคาโครงที่ชวยใหเขาใจสถาบันไดดีขึ้น ผูตรวจ
ประเมิ น จะ พิ จ ารณา จาก โครงร า ง องค ก าร เพื่ อ ให เข า ใจ ว า อะไร เป น สิ่ ง สำคั ญ ต อ สถาบั น นอกจากนี้
สถาบันยังสามารถใชเปนแนวทางและใชจัดลำดับความสำคัญของสารสนเทศที่จะนำเสนอในหัวขอตางๆ
ในหมวด 1 - 7
โครงร า ง องค ก าร จะ ทำให สถาบั น เข า ใจ ลึ ก ซึ้ ง เกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ภายใน และ ภายนอก ที่ สำคั ญ
ซึ่งกำหนดสภาพแวดลอมในการดำเนินการ ปจจัยเหลานี้ ไดแก พันธกิจ วิสัยทัศน คานิยม สมรรถนะหลัก
สภาพแวดลอมในการแขงขันและความรวมมือ ความทาทายและควมไดเปรียบเชิงกลยุทธ มีผลกระทบ
ตอการดำเนินการและการตัดสินใจของสถาบัน ดังนั้นโครงรางองคการจึงชวยใหสถาบันเขาใจเรื่องตอไปนี้
ไดดีขึ้น
l

บริบทของการดำเนินการของตนเอง
เรื่องสำคัญที่สถาบันตองดำเนินการเพื่อใหบรรลุความสำเร็จ ความยั่งยืน ทั้งในปจจุบันและ

l

ความจำเปน โอกาส และขอจำกัดของสถาบันที่สงผลตอระบบการจัดการผลการดำเนินการ

l

ในอนาคต
โดยรวม
1. ลักษณะองคการ: อะไรคือคุณลักษณะที่สำคัญขององคการ
จุดประสงค
หัวขอ นี้ เนน ถึง คุณลักษณะ และ ความ สัมพันธ ที่ สำคัญ ที่ กำหนด สภาพแวดลอม ของ สถาบัน
และยังเนนถึงระบบธรรมาภิบาลของสถาบัน จุดประสงคของหัวขอนี้ คือ การกำหนดบริบทสำหรับสถาบัน
และสำหรับการตอบขอกำหนดของเกณฑในหมวด 1 - 7
ขอสังเกต
l

การใชศัพทตางๆ เชน “จุดประสงค” “วิสัยทัศน” “พันธกิจ” “คานิยม” และ “สมรรถนะ
หลัก” มีความแตกตางกันไปตามแตละสถาบัน บางสถาบันอาจไมใชศัพทดังกลาวบางคำ
อยางไรก็ตาม สถาบันตองเขาใจอยางชัดเจนถึงแกนสารที่สำคัญของสถาบัน ภารกิจหลัก
ที่ทำใหตองมีสถาบันนี้อยู และเปาหมายที่ผูนำระดับสูงตองการใหสถาบันกาวไปถึงใน
อนาคต ความชัดเจนในเรื่องนี้จะชวยใหสถาบันตัดสินใจเชิงกลยุทธที่มีผลตออนาคต และ
นำไปปฏิบัติตอได
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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

l

l

l

หัวใจของความยั่งยืนและความสามารถในการแขงขันของสถาบันคือการกำหนดสมรรถนะ
หลัก ที่ ชัดเจน และ มี ความ เขาใจ อยาง ถองแท ใน เรื่อง ดังกลาว การนำ สมรรถนะ หลัก ไป
ใชใหเหมาะสมจะสรางความแตกตางในตลาด การรักษาสมรรถนะหลักของสถาบันใหทัน
ตอทิศทางเชิงกลยุทธทำใหเกิดความไดเปรียบเชิงกลยุทธ และการปกปองทรัพยสินทาง
ปญญาในสมรรถนะหลักจะทำใหเกิดความยั่งยืน
สภาพแวดลอมดานกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ทำใหสถาบันจำเปนตองกำหนดประเด็น
สำคั ญ ที่ สถาบั น ต อ ง ปฏิ บั ติ ตาม และ ส ง ผลกระทบ ต อ วิ ธี ก าร ดำเนิ น การ ของ สถาบั น
ความเขาใจในเรื่องดังกลาวเปนสิ่งสำคัญเพราะนอกจากจะทำใหสามารถตัดสินใจในเชิง
กลยุทธและในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิผลแลว ยังทำใหสถาบันเห็นวาไดดำเนินการ
เพียงเพื่อใหเปนไปตามขอกำหนด ขั้นต่ำของกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
หรือดำเนินการไดดีกวาขอกำหนด ซึ่งบงบอกถึงความเปนสถาบันการศึกษาชั้นนำ
สถาบั น การ ศึ ก ษา ชั้ น นำ จะ มี ระบบ ธรรมาภิ บ าล ที่ กำหนด ไว เป น อย า ง ดี โดย ระบุ ชั้ น
การรายงานไวอยางชัดเจน ดังนั้นจึงจำเปนตองมีการกำหนดหนาที่ของผูนำระดับสูง และ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล หรือคณะกรรมการที่ดูแลกำกับนโยบาย (*) ไวอยางชัดเจน
ความเปนอิสระและความรับผิดชอบของคณะกรรมการมักเปนประเด็นพิจารณาที่สำคัญ
ในโครงสรางระบบธรรมาภิบาล
ในกรณีที่ผูสงมอบมีบทบาทที่จำเปนอยางยิ่งในกระบวนการที่สำคัญตอการดำเนินการ
เพื่อใหสถาบันสามารถรักษาระดับและบรรลุความสำเร็จของผลการดำเนินการโดยรวม
ขอกำหนดสำหรับผูสงมอบอาจรวมถึงการสงมอบที่ตรงเวลาหรือทันเวลา ความยืดหยุน
การจัดบุคลากรที่ผันแปรได ขีดความสามารถในการวิจัยและออกแบบ รวมทั้งการสราง
นวัตกรรมของกระบวนการ หลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษา
อื่นๆ และบริการตามความตองการเฉพาะราย

2. สภาวะการณขององคการ: สภาวะการณเชิงกลยุทธของสถาบันเปนอยางไร
จุดประสงค
หัวขอนี้ เนนถึงสภาพแวดลอมดานการแขงขันที่สถาบันดำเนินงานอยู และความทาทายเชิง
กลยุทธที่สำคัญที่สถาบันตองเผชิญ และยังเนนถึงแนวทางที่สถาบันใชในการปรับปรุงผลการดำเนินการและ
ทำใหเกิดการเรียนรูระดับองคการและนวัตกรรม จุดประสงคของหัวขอนี้ คือการทำความเขาใจความทาทาย
ที่สำคัญของสถาบัน และระบบการบริหารจัดการเพื่อรักษาความไดเปรียบเชิงการแขงขันอยางยั่งยืน
ขอสังเกต
l

ความรูในเรื่องจุดแข็ง จุดเปราะบาง และโอกาส ในการปรับปรุงและการเติบโตของสถาบัน
มีความจำเปนอยางยิ่งตอความสำเร็จและความยั่งยืนของสถาบัน ความรูในเรื่องเหลานี้
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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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l

l

l

l

ชวยทำใหสถาบันสามารถกำหนดโปรแกรมการจัดศึกษา หลักสูตร บริการที่สงเสริม
การเรียนรูและ
 บริการทางการศึกษาอืน่ ๆ กระบวนการ สมรรถนะ และปจจัยตางๆ ทีมี่ ผลตอ
การดำเนินการซึ่ง
- เปนเอกลักษณของสถาบัน
- ทำใหแตกตางจากสถาบันอื่นๆ
- ชวยรักษาความไดเปรียบเชิงการแขงขันที่ยั่งยืน
- สรางหรือรักษาตำแหนงในตลาด
ความเขาใจวาคูแ ขงคือใคร มีจำนวนกีราย
่ และมี คุณลักษณะทีสำคั
่ ญอยางไร เปนสิง่ จำเปน
อยางยิ่งในการกำหนดความไดเปรียบเชิงการแขงขันของสถาบันในแวดวงการศึกษาและ
ตลาด สถาบันการศึกษาชั้นนำมีความเขาใจอยางลึกซึ้งในสภาพแวดลอมดานการแขงขัน
ในปจจุบัน รวมถึงปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการดำเนินการประจำวัน และปจจัยตางๆ ที่อาจ
มีผลกระทบตอการดำเนินการในอนาคต
แหล ง ข อ มู ล เชิ ง เปรี ย บเที ย บ และ เชิ ง แข ง ขั น อาจ รวมถึ ง วารสาร ด า น การ ศึ ก ษาและ
สิ่งตีพิมพอื่นๆ กิจกรรมการจัดระดับเทียบเคียง รายงานระดับชาติ ภูมิภาค และทองถิ่น
การประชุมสัมมนา เครือขายในทองถิ่น และสมาคมวิชาชีพตางๆ
การดำเนินการของสถาบันในบรรยากาศที่บางครั้งมีการแขงขัน หมายความวา สถาบัน
กำลังเผชิญกับความทาทายเชิงกลยุทธที่สงผลตอความสามารถในการรักษาระดับผลการ
ดำเนินการ และคงไวซึ่งความไดเปรียบในการแขงขัน ตัวอยางเชน การเปนผูนำดาน
หลักสูตร การบริการที่มีเอกลักษณ หรืออัตราสวนของนักศึกษาตอคณาจารยที่เหมาะสม
ความทาทายเหลานี้อาจจะรวมถึงตนทุนการดำเนินการ การเพิ่มหรือลดจำนวนผูเรียน
การเปลี่ยนแปลงดานประชากรและสภาพการแขงขัน การคงสภาพผูเรียน การนำเสนอ
โปรแกรมการศึกษา หลักสูตร และการบริการใหมหรือเพื่อทดแทน หรือนโยบายของ
รัฐ นอกจากนั้น สถาบันอาจเผชิญกับความทาทายที่เกี่ยวกับการสรรหา วาจางและรักษา
ผูปฏิบัติงานที่มีคุณสมบัติตามตองการไว
การไมไดเตรียมพรอมตอการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีอยางฉีกแนว จัดเปนความทาทายที่
มีความสำคัญอยางยิ่งที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งคุกคามตอตำแหนงในการแขงขันหรือตลาดของ
องคการ ตัวอยางในอดีตของการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีอยางดังกลาว ไดแก คอมพิวเตอร
สวนบุคคล ที่มา แทน เครื่อง พิมพดีด โทรศัพท มือถือ ที่ กำลัง มา แทนที่ โทรศัพท บาน และ
โทรศัพทสาธารณะ เครือ่ งโทรสารทีแย
่ งธุรกิจจากบริการการสงเอกสารขามคืน และจดหมาย
อิเลคทรอนิกสที่มาแทนที่วิธีการติดตอประเภทอื่นๆ ทั้งหมด ปจจุบันสถาบันตองมีการ
สำรวจสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกวงการศึกษาอยางสม่ำเสมอ เพื่อใหคนพบ
ความทาทายเหลานั้นในระยะแรก ที่สุดเทาที่จะเปนไปได
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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 organizational 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
ระดับสูงกับผูปฏิบัติงาน ยกระดับทักษะความเปนผูนำของแตละคน มีสวนรวมในการเรียนรูระดับองคการ
และพั ฒ นา ผู น ำ ใน อนาคตของ สถาบั น การ วั ด ผล การ ดำเนิ น การ และ การ สร า ง บรรยากาศ การ เรี ย นรู
ที่สงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรมและมีผลการดำเนินการที่ดียิ่งขึ้น หมวดนี้ยังรวมถึงระบบ
ธรรมาภิบาล ของ สถาบัน และ วิธีการ ที่ สถาบัน ทำ เพื่อให มั่นใจ ได วา มี การ ประพฤติ ปฏิบัติ ตามกฎหมาย
จริยธรรม ความรับผิดชอบตอสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ
1.1 การนำองคการโดยผูนำระดับสูง : ผูนำระดับสูงนำองคการอยางไร
จุดประสงค
หั ว ข อ นี้ ตรวจ ประเมิ น ประเด็ น สำคั ญ ๆ ของ ความ รั บ ผิ ด ชอบ ของ ผู น ำ ระดั บ สู ง รวมทั้ ง
วิธกี ารทีผู่ น ำระดับสูงกำหนดวิสยั ทัศนและคานิยมของสถาบันและนำคานิยมดังกลาวไปปฏิบตั ิ หัวขอนีมุ้ ง เนน
ถึงการปฏิบัติของผูนำระดับสูงในการสรรสรางใหสถาบันคงไวซึ่งผลการดำเนินการที่ดียิ่งขึ้นโดยมุงเนนที่
ผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย
ขอสังเกต
n

n

หัวขอนีมุ้ งเนนบทบาทของผูนำระดับสูงทีเป
่ นแกนหลักในการกำหนดคานิยมและทิศทาง
การสื่อสาร การสรางสรรค และสราง สมดุลของคานิยม สำหรับผูเรียน และผูมีสวน ได
สวนเสียทุกฝาย และการทำใหสถาบันมุง เนนในการปฏิบตั ิ ความสำเร็จของสถาบันจึงตอง
อาศัยการมองการณไกล และความมุงมั่นตอการปรับปรุง การสรางนวัตกรรม และความ
ยั่งยืนของสถาบัน ซึ่งตองอาศัยการสรางบรรยากาศเพื่อใหเกิดการใหอำนาจแกผูปฏิบัติ
งานในการตัดสินใจ ความคลองตัว และการเรียนรูในระดับองคการที่มากยิ่งขึ้น
ในสถาบันที่ไดรับการยกยองอยางสูงนั้น ผูนำระดับสูงมุงมั่นในการพัฒนาผูนำในอนาคต
ของ สถาบัน การ ใหรางวัล และ ยกยอง ชมเชย ผลงาน ของ ผูปฏิบัติ งาน ผูนำ ระดับสูง
ยกระดับทักษะดานการนำของตนเอง และเขารวมในการเรียนรูระดั
 บองคการ การพัฒนา
ผูนำในอนาคต การวางแผนสืบทอดตำแหนง รวมทั้งเขารวมในโอกาสและกิจกรรม
ตางๆ ที่ยกยองชมเชยผูปฏิบัติงาน นอกจากนี้กิจกรรมการพัฒนาผูนำในอนาคต อาจ
รวมถึงการสอนงานและใหคำแนะนำแบบตัวตอตัว หรือการเขาหลักสูตรการพัฒนาผูนำ
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) risk 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 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม : สถาบันดำเนินการอยางไรในเรื่องการ
กับดูแล และทำใหบรรลุผลดานความรับผิดชอบตอสังคม
จุดประสงค
หัวขอนี้ ตรวจประเมินประเด็นสำคัญๆ ในระบบธรรมาภิบาล รวมถึงการปรับปรุงการนำ
องคการ วิธีการที่ทำใหมั่นใจวาบุคลากรทุกคนไดประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม รวมทั้งทำให
สถาบันบรรลุผลดานความรับผิดชอบตอสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ
ขอสังเกต
n

n

n

n

n

ขอกำหนดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของสถาบัน เนนวาสถาบันตองมีคณะกรรมการหรือ
ที่ปรึกษาดานธรรมาภิบาลที่รับผิดชอบในหนาที่ รับรูเขาใจ มีความโปรงใส รวมทั้ง
รับผิดชอบตอผลตางๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อใหสามารถปกปองผลประโยชนของผูมีสวนได
สวน เสีย ที่ สำคัญ ได คณะกรรมการ ดังกลาว ควร มี อิสระ ใน การ ทบทวน และ ตรวจสอบ
สถาบัน รวมทั้งการประเมินผลโดยการตรวจติดตามผลการดำเนินการของสถาบันและ
ผูนำระดับสูง
ใน การ จัดการ และ ปรับปรุง ผล การ ดำเนินการ นั้น จำเปน ตอง มี การ ดำเนินการ เชิง รุก
ในดาน (1) การประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม (2) การปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ
และ กฎหมาย ความ ปลอดภั ย การ รั บ รอง มาตรฐาน และ (3) ป จ จั ย เสี่ ย ง ต า งๆ
การที่จะมีผลการดำเนินการที่ดีในเรื่องดังกลาวไดนั้น สถาบันตองกำหนดตัววัด หรือ
ตัวชีวั้ ดทีเหมาะสม
่
ทีผู่ นำระดับสูงสามารถใชในการติดตามผลการดำเนินการของสถาบัน
นอกจากนี้สถาบันควรไวตอความกังวลของสังคม ไมวาประเด็นดังกลาวจะถูกกำหนด
ไวในกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับหรือไม สถาบันที่เปนแบบอยางที่ดีตองพยายาม
ทำให ดี ก ว า ข อ กำหนด และ มี ความ เป น เลิ ศ ด า น ประพฤติ ปฏิ บั ติ ตามกฎหมาย และ
จริยธรรม
สถาบันการศึกษาควรคาดการณลวงหนาถึงความกังวลของสังคม ซึ่งรวมถึงตนทุนและ
การเขาถึง หลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรู บริการทางการศึกษาอื่นๆ และการ
ดำเนินการไดอยางทันการณ และเทาเทียมกัน รวมทั้งความคิดเห็นของสังคมตอการ
บริหารจัดการทรัพยากรสาธารณะของสถาบัน
หัวขอนีกล
้ าวถึงการใชกระบวนการทีช่ วยอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งอาจรวมถึงการ
ใชเทคโนโลยีทีเป
่ นมิตรกับสิ่งแวดลอม การจัดเก็บวัสดุอันตราย การอนุรักษพลังงาน และ
การใชแหลงพลังงานสะอาดหรือการนำวัสดุที่ใชแลวกลับมาใชใหม (*)
ความรับผิดชอบตอสังคม มีความหมายมากกวา การทำตามกฎระเบียบขอบังคับเทานั้น
สถาบัน ไมวา ขนาดเล็ก หรือ ใหญ มี โอกาส ที่จะ มุงเนน และ สงเสริม สภาพ ที่ ดี ทั้ง ในดาน
สิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ ที่สถาบันอาจชวยเหลือได รวมทั้งมีโอกาสในการ
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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 contributions 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 longerterm productivity growth and cost containment. Building operational capability—including
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สนับสนุนชุมชนที่สำคัญ ระดับและขอบเขตของการชวยเหลือจะขึ้นกับขนาดและความ
สามารถขององคการ
การ เขาไป มี สวน รวมกับ ชุมชน ของ สถาบัน ควร พิจารณา ให ความ ชวยเหลือ ใน เรื่อง ที่
เปนสมรรถนะหลักของสถาบัน ตัวอยางเชน การที่สถาบันรวมมือกับภาคธุรกิจและ
องคการชุมชนอื่นๆ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแกผูเรียน หรือการที่สถาบัน ผูนำ
ระดับสูง คณาจารย และ บุคลากร เสริมสราง ความ เขมแข็ง และ/หรือ ปรับปรุง การ
บริการชุมชน สภาพแวดลอม สมาคมกีฬา และสมาคมวิชาชีพตางๆ รวมถึงการที่
สถาบั น ให โ อกาส ผู เ รี ย น ใน การ สร า ง ค า นิ ย ม และ ทั ก ษะ ทาง ด า นสั ง คม และ การ เป น
พลเมืองดี

การวางแผนเชิงกลยุทธ (หมวด 2)
หมวด การ วางแผน เชิง กลยุทธ กลาว ถึง การ วางแผน เชิง กลยุทธ และ การ วางแผน ปฏิบัติ การ
การนำแผนไปปฏิบัติ วิธีการจัดสรรทรัพยากรใหมั่นใจวาเพียงพอที่จะบรรลุผลสำเร็จตามแผน วิธีการ
ปรับเปลี่ยนแผนเมื่อสถานการณบังคับ และวิธีการเพื่อวัดความสำเร็จและการรักษาความยั่งยืน หมวดนี้เนน
วาการศึกษาที่มุงเนนผูเรียน ความยั่งยืนของสถาบัน ในระยะยาวและสภาพแวดลอมดานการแขงขันเปน
ประเด็นเชิงกลยุทธที่สำคัญที่ตองเปนองคประกอบที่จำเปนในการวางแผนดำเนินการโดยรวมของสถาบัน
ในขณะที่หลายสถาบันมีความชำนาญในการวางแผนกลยุทธมากขึ้นเรื่อยๆ แตความทาทายที่
สำคัญยังคงเปนเรื่องการนำแผนไปปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณทีตลาด
่
ผลักดันใหสถาบันมีความ
คลองตัวและพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทีมิ่ ไดคาดคิด เชน สภาพเศรษฐกิจหรือเทคโนโลยีทีฉี่ กแนวซึ่งสามารถ
สรางความปนปวนใหกับตลาดซึ่งเคยคาดการณไดและกำลังเติบโตอยางรวดเร็ว หัวขอนี้แสดงใหเห็นอยาง
ชัดเจนวามีความจำเปนในการมุงเนนทั้งการพัฒนาแผน และขีดความสามารถในการปฏิบัติตามแผนของ
สถาบัน
เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ เนนแงมุมที่สำคัญ 3 ประการของความ
เปนเลิศของสถาบัน แงมุมเหลานี้เปนสิ่งที่สำคัญในการวางแผนเชิงกลยุทธ
n การศึ ก ษาที่ มุ ง เน น การเรี ย นรู เป น มุ ม มองเชิ ง กลยุ ท ธ ด า นการศึ ก ษา การมุ ง เน น อยู ที่
ตัวผลักดันใหเกิดความผูกพันของลูกคา ตลาดใหมหรือสวนแบงตลาด ซึ่งเปนปจจัยที่สำคัญ
ในการวัดผลสำเร็จดานการศึกษาและความยั่งยืนของสถาบัน การศึกษาที่มุงเนนการเรียนรู
ใหความสำคัญตอความตองการที่แทจริงของผูเรียน ซึ่งอาจไดมาจากความตองการของ
ตลาดรวมทั้งความรับผิดชอบในฐานะเปนพลเมือง
n การปรั บ ปรุ ง ผลการดำเนิ น การและนวั ต กรรมส ง ผลต อ การเพิ่ ม ผลิ ต ภาพทั้ ง ในระยะสั้ น
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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ใน สภาพแวดล อ ม ที่ เปลี่ ย นแปลง อย า ง รวดเร็ ว ใน ป จ จุ บั น สถาบั น จำเป น ต อ ง ดำเนิ น การ
เชิง กลยุทธ เพื่อให เกิด การ เรียนรู ระดับ สถาบัน และ ระดับ บุคคล เกณฑ เนน วา ตอง ปลูกฝง
การ ปรั บ ปรุ ง และ การ เรี ย นรู ไว ใน กระบวนการ ทำงาน บทบาท พิ เ ศษ ของ การ วางแผน
เชิงกลยุทธ คือ การทำใหกระบวนการทำงานและโครงการที่ทำใหเกิดการเรียนรูสอดคลอง
ไป ใน แนว ทางเดียว กับ ทิศทาง เชิง กลยุทธ ของ สถาบัน เพื่อ ทำให มั่นใจ วาการ ปรับปรุง และ
การ เรี ย นรู ได เตรี ย ม สถาบั น ให พร อ ม สำหรั บ การ จั ด ลำดั บ ความ สำคั ญ ของ สถาบั น และ
นำสิ่งที่จัดลำดับความสำคัญไวไปปฏิบัติอยางจริงจัง

หมวดการวางแผนเชิงกลยุทธเปนการตรวจประเมินองคการในวิธีการตางๆ ดังนี้
n การระบุจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคที่สำคัญ สมรรถนะหลักของสถาบัน รวมทั้ง
ความสามารถในการปฏิบัติตามกลยุทธ
n การ ใช ทรั พ ยากร ให เกิ ด ประโยชน สู ง สุ ด การ ทำให มั่ น ใจ ว า ผู ป ฏิ บั ติ งาน ที่ มี ทั ก ษะ และ ผ า น
การเตรียมความพรอมมาอยางดีมีจำนวนพอเพียง การสรางความเชื่อมโยงระหวางความ
ตองการ ระยะสั้น และ ระยะยาว ซึ่ง อาจ รวมถึง การ ลงทุน การ พัฒนา หรือ จัดหา เทคโนโลยี
การพัฒนาคูความรวมมือทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ (เชน สถานศึกษาที่ปอนหรือ
รับผูเรียนของสถาบัน หรือธุรกิจทองถิ่นเปนตน)
n การทำใหมั่นใจวาการนำไปปฏิบัติมีประสิทธิผล คือ มีกลไกในการสื่อสารความตองการและ
ทำใหมีความความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน ทั้ง 3 ระดับ ไดแก
(1) ระดับสถาบันและผูนำระดับสูง
(2) ระดับของระบบงานและกระบวนการปฏิบัติงาน
(3) ระดับหนวยงาน สาขาวิชา ชั้นเรียน และบุคคล
ขอกำหนดของหมวดการวางแผนเชิงกลยุทธกระตุนใหคิดและปฏิบัติในเชิงกลยุทธ เพื่อพัฒนา
พื้นฐานที่จะนำไปสูความเปนผูนำที่โดดเดนในตลาด ขอกำหนดนี้ไมไดหมายความวาจะตองมีฝายวางแผน
หรือวงรอบของการวางแผนที่เฉพาะเจาะจง รวมทั้งไมไดหมายความวาการปรับปรุงที่ดีขึ้นของสถาบัน ตอง
หรือควรมีการวางแผนไวลวงหนา ระบบการปรับปรุงที่มีประสิทธิผลเกิดจากการผสมผสานการปรับปรุง
ในหลายรูปแบบและการมีสวนรวมจากหลายระดับ ซึ่งตองมีแนวทางเชิงกลยุทธที่ชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เมือ่ ตองจัดสรรทรัพยากรทีจำกั
่ ดใหกับแผนการปรับปรุงทีหลากหลาย
่
รวมถึงการเปลีย่ นแปลงขนานใหญหรือ
นวัตกรรม ขอกำหนดในหมวดนี้เนนที่พื้นฐานของการมุงเนนอนาคตสำหรับการตัดสินใจและการจัดลำดับ
ความสำคัญสวนใหญ การจัดลำดับความสำคัญมักคำนึงถึงตนทุนเปนหลัก อยางไรก็ตามยังอาจมีความ
ตองการทีสำคั
่ ญอยางยิ่ง เชน ความตองการจำเพาะของผูเรียนหรือความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งไมไดขึ้นกับ
ตนทุนเพียงอยางเดียว
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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 การจัดทำกลยุทธ : สถาบันมีวิธีการอยางไรในการจัดทำกลยุทธ
จุดประสงค
หัวขอนี้ตรวจประเมินวิธีการที่สถาบันใชในการกำหนดสมรรถนะหลัก ความทาทายและ
ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ การจัดทำกลยุทธ และวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ที่ตอบสนองความทาทายและเพิ่ม
ความไดเปรียบ เพื่อทำใหผลการดำเนินการโดยรวมดีขึ้นทั้งของสถาบันและผูเรียน รวมทั้งความสำเร็จของ
ผูเรียนในอนาคต
ขอสังเกต
n หัวขอนี้กำหนดใหมีสารสนเทศพื้นฐานในกระบวนการวางแผน รวมทั้งใหมีสารสนเทศ
ของ ป จ จั ย สำคั ญ ทั้ ง หมด ที่ มี ผลกระทบ ความ เสี่ ย ง ความ ท า ทาย และ ข อ กำหนด
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
สถาบั น แนว ทางนี้ มุ ง หวั ง ให มี บริ บ ท ที่ ถี่ ถ ว น และ เป น จริ ง ใน การ จั ด ทำ กลยุ ท ธ
ที่ มุ ง เน น ผู เ รี ย น ผู มี ส ว น ได ส ว น เสี ย และ ตลาด เพื่ อ เป น แนว ทางใน การ ตั ด สิ น ใจ
การจัดสรรทรัพยากร และการจัดการโดยรวม
n หัวขอนี้มุงหวังใหครอบคลุมทุกประเภทของสถาบันการศึกษา สภาพตลาด ประเด็น
เชิงกลยุทธ แนวทางการวางแผนและแผนงาน ขอกำหนดนี้กำหนดอยางชัดเจนใหมี
พื้นฐานการปฏิบัติการที่มุงเนนอนาคต แตไมไดหมายความวาตองมีฝายวางแผน
วงรอบการวางแผนที่เฉพาะเจาะจงหรือวิธีการมองอนาคตดวยวิธีการเฉพาะ เพราะ
แมแตสถาบันที่กำลังคนหาเพื่อสรางหลักสูตรหรือปรับโครงสราง ก็ยังจำเปนตอง
กำหนดและทดสอบวัตถุประสงคเชิงกลยุทธเพื่อเอามาใชกำหนดและชี้นำในประเด็น
ที่สำคัญยิ่งตอทั้งการปฏิบัติงานและผลการดำเนินการของสถาบัน
n หั ว ข อ นี้ เ น น วิ ธี ก ารที่ ส ถาบั น พั ฒ นาเพื่ อ เป น ผู น ำในการแข ง ขั น ในกลุ ม สถาบั น ที่ ใ ห
การศึ ก ษา ซึ่ ง มั ก ขึ้ น อยู กั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของการปฏิ บั ติ ก าร การเป น ผู น ำในการ
แขงขันนั้นจำเปนตองมีมุมมองของอนาคต ซึ่งไมเพียงพิจารณาแคตลาดที่ตนกำลัง
แข ง ขั น อยู แต ต อ งรวมถึ ง วิ ธี ก ารที่ น ำมาใช แ ข ง ขั น ด ว ย วิ ธี ก ารดั ง กล า วมี ห ลาย
ทางเลือกและสถาบันตองเขาใจจุดออน จุดแข็งของตนเองและของคูแขง ถึงแมวาไมมี
การกำหนดกรอบเวลาไวอยางชัดเจน แตหัวขอนี้ผลักดันใหสถาบันมีผลการดำเนินการ
ในระดับชั้นนำอยางยั่งยืน
n การคาดการณสภาพแวดลอมดานการแขงขันและความรวมมือในอนาคตมีความสำคัญ
มากขึ้น เรื่อยๆ ในการวางแผนกลยุทธ การคาดการณดังกลาวชวยใหตรวจพบและ
ลดอุปสรรคในการแขงขันของสถาบัน ชวยลดเวลาในการจัดการกับอุปสรรคนั้นๆ และ
ชวยชี้บงโอกาสตางๆ สถาบันอาจใชรูปแบบที่หลากหลาย ของแบบจำลอง 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 ผู มี ส ว น ได ส ว น เสี ย สมรรถนะ หลั ก ใน อนาคต รวมทั้ ง ป จ จั ย ภายนอก (ได แ ก
การ เปลี่ ย นแปลง ข อ กำหนด ด า น การ ศึ ก ษา เทคโนโลยี การ จั ด การ ศึ ก ษา หรื อ การ
เปลีย่ นแปลงของประชากร) และปจจัยภายใน (ไดแก ขีดความสามารถและความตองการ
ของคณาจารย/บุคลากร)
2.2 การนำกลยุทธไปสูการปฏิบัติ : องคการมีวิธีการอยางไรในการนำกลยุทธไปสูการ
ปฏิบัติ
จุดประสงค
หัวขอ นี้ ตรวจ ประเมิน วิธีการ ที่ สถาบัน ใช ใน การ แปลง วัตถุ ประสงค เชิง กลยุทธ ไปสู แผน
ปฏิบัติการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเหลานั้น รวมทั้งวิธีการที่สถาบันตรวจประเมินความกาวหนาเทียบกับ
แผนปฏิบัติการ เพื่อทำใหมั่นใจวามีการนำกลยุทธไปสูการปฏิบัติจนบรรลุเปาประสงค
ขอสังเกต
n หัวขอ นี้ ถามถึง วิธีการ ที่ สถาบัน จัดทำ แผน ปฏิบัติ การ และ ถายทอด แผน ให ผูปฏิบัติ งาน
และผูมีสวนไดสวนเสียนำไปปฏิบัติ ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการขึ้นอยูกับทรัพยากร
ตั ว วั ด ผล การ ดำเนิ น การ และ ความ สอดคล อ ง ไป ใน แนว เดี ย วกั น ของ แผน พั ฒ นา
คณาจารยและบุคลากร การใชเทคโนโลยีการศึกษา และคูความรวมมืออยางเปนทางการ
หัวใจสำคัญของเรื่องนี้ คือ วิธีการที่สถาบันใชเพื่อใหเกิดความสอดคลองและไปในทาง
เดียวกันอยางคงเสนคงวา ตัวอยางเชน ผานระบบงาน กระบวนการทำงาน และตัววัด
ทีสำคั
่ ญ ความสอดคลองและความคงเสนคงวาดังกลาวจะเปนพื้นฐานสำหรับการกำหนด
และการสื่อสารลำดับความสำคัญของกิจกรรมปรับปรุงงานที่ดำเนินอยู ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของงานประจำในทุกหนวยงาน นอกจากนี้ ตัววัดผลการดำเนินการยังมีความสำคัญยิ่ง
ในการติดตามผลการดำเนินการ
n สถาบั น อาจ ใช การ วิ เ คราะห ได หลาย รู ป แบบ เพื่ อ ให มั่ น ใจ ได ว า ทรั พ ยากร ทาง ด า น
การเงิ น มี เพี ย งพอ เพื่ อ ให แผน ปฏิ บั ติ การ บรรลุ ผลสำเร็ จ ตามที่ ต อ งการ ภายใต ข อ
ผูกพันที่มีอยู วิธีการวิเคราะหที่ใชอาจมีความแตกตางกันในแตละสถาบันการวิเคราะห
เหลานีควร
้ ชวยใหสถาบันสามารถประเมินความอยูร อดทางการเงินสำหรับการดำเนินการ
ในปจจุบัน ความเปนไปไดและความเสี่ยงของแผนปฏิบัติงานใหมๆ
n แผนปฏิบัติการควรรวมถึงแผนดานทรัพยากรบุคคลหรือผูปฏิบัติงาน ซึ่งตองสอดคลอง
ไปในแนวทางเดียวกันและสนับสนุนกลยุทธโดยรวมของสถาบัน
n ตัวอยางองคประกอบของแผนดานทรัพยากรบุคคล ไดแก
l โครงการ ให ก าร ศึ ก ษา และ ฝ ก อบรม ซึ่ ง รวมถึ ง โครงการ เพิ่ ม ทั ก ษะ ใน การ ประเมิ น
ผูเรียน และ การ เพิ่ม องคความรู เกี่ยวกับ รูปแบบ การ เรียนรู ของ ผูเรียน รวมถึง
การ พั ฒ นา เพื่ อ เตรี ย ม ผู น ำ ใน อนาคต และ หลั ก สู ต ร การ ศึ ก ษา ฝ ก อบรม เกี่ ย วกั บ
เทคโนโลยีใหมที่สำคัญตอความสำเร็จในอนาคตของผูปฏิบัติงานและสถาบัน
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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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โครงการ ส ง เสริ ม ความ ร ว มมื อ ระหว า ง ผู ป ฏิ บั ติ งาน และ ผู บ ริ ห าร มากขึ้ น เช น
การเปนคูความรวมมือของสภาอาจารย/สหภาพกับสถาบัน
l การ จัด ระบบ งาน หรือ การ ออกแบบ ภาระ งาน ใหม ของ ผูปฏิบัติ งาน เพื่อ เพิ่ม การ ให
อำนาจในการตัดสินใจแกผูปฏิบัติงาน
l การริเริ่มเพื่อเตรียมพรอมสำหรับความจำเปนในดานอัตรากำลังและขีดความสามารถ
ของผูปฏิบัติงานในอนาคต
l โครงการตางๆ ที่สงเสริมการแบงปนความรูและการเรียนรูระดับองคการ
l การสรางโอกาสโดยการออกแบบกระบวนการใหม เพื่อใหผูปฏิบัติงานเกิดการเรียนรู
และใชทักษะที่เหนือกวาภาระงานที่ไดรับมอบหมายในปจจุบัน
l การสรางความรวมมือกับชุมชนธุรกิจเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผูปฏิบัติงาน
l การริเริ่มการเรียนรูทางไกล หรือแนวทางการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีอื่น ๆ
l การริเริ่มโครงการปรับปรุงผลการดำเนินการ
การ คาดการณ และ การ เปรี ย บเที ย บ ใน หั ว ข อ นี้ มุ ง หวั ง เพิ่ ม ขี ด ความ สามารถ ของ
สถาบันในการทำความเขาใจและติดตามปจจัยที่เกี่ยวกับผลการดำเนินการเชิงแขงขัน
ที่ มี ลั ก ษณะ พลวั ต ผล การ ดำเนิ น การ ที่ คาดการณ ไว อาจ รวมถึ ง การ เปลี่ ย นแปลง
ที่เปนผลจากนวัตกรรมดานการจัดการศึกษา การเพิ่มหรือยกเลิกหลักสูตร การริเริ่ม
ใช เทคโนโลยี ใหม หรือ นวัตกรรม ดาน หลักสูตร หรือ การ บริการ ทางการ ศึกษา หรือ
แผนขับเคลื่อนทางกลยุทธอื่นๆ โดยกระบวนการติดตามดังกลาวทำใหสถาบันมีความ
พรอม ยิ่งขึ้น ที่จะ นำ เอา อัตรา การ ปรับปรุง และ การ เปลี่ยนแปลง ของ ตน มา พิจารณา
เปรียบเทียบกับคูแขงหรือองคการเทียบเคียง และเทียบกับเปาหมายหรือเปาประสงค
ที่ทาทายของสถาบัน กระบวนการติดตามนี้เปนเครื่องมือที่สำคัญในการวินิจฉัยความ
กาวหนาของสถาบัน
l

n

การมุงเนนลูกคา (หมวด 3)
หมวด การ มุงเนน ลูกคา กลาว ถึง วิธีการ ที่ สถาบัน สราง ความ ผูกพัน กับ ผูเรียน และ ผูมีสวน ได
สวนเสีย โดยมีจุดมุงเนนในการตอบสนองตอความตองการ การสรางความสัมพันธ และความภักดีตอสถาบัน
และหลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอื่นๆ หมวดนี้เนนใหความผูกพันดังกลาว
เปนผลลัพธหนึ่งที่สำคัญของผลลัพธดานวัฒนธรรมที่มุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย และ กลยุทธโดย
รวมในดานการรับฟงการเรียนรูและผลการดำเนินการที่เปนเลิศ แมจะตองมีการแปลงความตองการของผูมี
สวนไดสวนเสียหลายเรื่องใหเปนการบริการดานการศึกษาแกผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสียเองก็มีความตองการ
ที่สถาบันการตอบสนองเชนกัน ความทาทายสำคัญประการหนึ่งที่สถาบันมักจะพบ คือ การสรางใหเกิดความ
สมดุลของความตองการและความคาดหวังที่แตกตางกันของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย ผลลัพธดานความ
พึงพอใจและความไมพึงพอใจของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย จะใหสารสนเทศที่มีความสำคัญอยางยิ่งตอ
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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 different 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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สถาบันที่จะทำความเขาใจผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย และตลาด ในหลายกรณี เสียงของลูกคาดังกลาว
จะใหสารสนเทศที่มีความหมายอยางยิ่ง ไมเพียงแตมุมมองของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียเทานั้นแต
รวมถึงการกระทำและพฤติกรรมดวย (เชน การคงสถานะของผูเรียน และการกลาวถึงในทางที่ดี) รวมทั้งวิธี
การที่มุมมองและพฤติกรรมที่อาจสงผลตอความยั่งยืนของสถาบันในชุมชนการศึกษา
3.1 ความ ผู ก พั น ของ ลู ก ค า : องค ก าร มี วิ ธี ก าร อย า งไร ใน การ สร า ง ความ ผู ก พั น กั บ
ผู เ รี ย น และ ผู มี ส ว น ได ส ว น เสี ย เพื่ อ สนองตอบ ต อ ความ ต อ งการ และ สร า ง ความ
สัมพันธกับทั้งสองกลุม
จุดประสงค
หั ว ข อ นี้ ตรวจ ประเมิ น กระบวนการ ค น หา และ สร า ง นวั ต กรรม ให กั บ หลั ก สู ต ร บริ ก าร ที่
สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอื่นๆ เพื่อตอบสนองตอผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งกลไก
หลักเพื่อสงเสริมใหผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียมาใชบริการดานหลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรู และ
บริการการศึกษาอื่นๆ และสรางวัฒนธรรมที่มุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียในหมูผูปฏิบัติงาน โดยมี
เปาหมายในการสรางความสัมพันธกับผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย และเพิ่มพูนความผูกพันกับสถาบัน
ขอสังเกต
n

n

ความผู ก พั น ของลู ก ค า เป น การดำเนิ น การในเชิ ง กลยุ ท ธ โ ดยมี เ ป า หมายเพื่ อ สร า ง
ความภั ก ดี จ นถึ ง ระดั บ ที่ ผู เ รี ย น และผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ยอมอุ ทิ ศ ตนเพื่ อ สถาบั น
และหลั ก สู ต ร บริ ก ารที่ ส ง เสริ ม การเรี ย นรู และบริ ก ารการศึ ก ษาอื่ น ๆ การจะได
ความภั ก ดี ใ นระดั บ ดั ง กล า วต อ งอาศั ย ผู ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี วั ฒ นธรรมที่ มุ ง เน น ผู เ รี ย น
และผูมีสวนไดสวนเสีย โดยอยูบนพื้นฐานของความเขาใจอยางถองแทในเรื่องกลยุทธ
พฤติกรรมและความชอบของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย
กลยุ ท ธ การ สร า ง ความ สั ม พั น ธ ที่ ใช ไ ด กั บ ผู เ รี ย น และ ผู มี ส ว น ได ส ว น เสี ย กลุ ม หนึ่ ง
อาจ ใช ไ ม ไ ด กั บ อี ก กลุ ม หนึ่ ง ดั ง นั้ น สถาบั น อาจ ต อ ง มี กลยุ ท ธ ที่ แตกต า งกั น อย า ง
สิ้นเชิง สำหรับ ผูเรียน แตละคน กลุม ผูเรียน แตละ กลุม ผูมีสวน ได สวน เสีย แตละ กลุม
และสวนตลาดแตละสวน รวมทั้งสำหรับความสัมพันธที่ผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย
มีกับสถาบันในแตละชวงเวลา

3.2 เสียงของลูกคา : สถาบันมีวิธีการอยางไรในการรวบรวมและใชสารสนเทศจากผูเรียน
และผูมีสวนไดสวนเสีย
จุดประสงค
หัวขอนี้ตรวจประเมินกระบวนการที่สถาบันใชในการรับฟงผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย
ประเมินความพึงพอใจและความไมพึงพอใจ วิเคราะหและใชขอมูลของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อ
สรางวัฒนธรรมที่มุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียมากขึ้น และกำหนดโอกาสในการสรางนวัตกรรม
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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
นำไปใชดำเนินการตอได สารสนเทศทีนำไปใช
่
ดำเนินการตอไดสามารถนำไปเชือ่ มโยงกับ
หลักสูตร การบริการ และกระบวนการที่สำคัญ รวมทั้งใชในการประเมินความสัมพันธ
ระหวางคุณคา ตนทุน และรายได เพื่อกำหนดเปาประสงคในการปรับปรุงและจัดลำดับ
ความสำคัญในการเปลี่ยนแปลง
n ใน สภาพแวดล อ ม ที่ มี การ เปลี่ ย นแปลง ด า น เทคโนโลยี การ แข ง ขั น เศรษฐกิ จ และ
สังคมอยางรวดเร็ว มีปจจัยหลายอยางที่มีผลตอความคาดหวัง ความจงรักภักดี และ
การปฏิสัมพันธกับผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย ดังนั้นจึงมีความจำเปนที่จะตองรับฟง
และเรียนรูอย
 างตอเนื่อง ในการดำเนินการอยางมีประสิทธิผลการเรียนรูและ
 รับฟงจำเปน
ตองมีความเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับกลยุทธทางการศึกษาของสถาบัน
n ความรู เกี่ ย วกั บ กลุ ม และ ประเภท ของ ผู เ รี ย น และ ผู มี ส ว น ได ส ว น เสี ย และ ส ว น ตลาด
ชวยใหสถาบันสามารถสรางหลักสูตร การจัดการศึกษา และการบริการทางการศึกษา
อื่นๆ ที่
- สนับสนุนและกำหนดกลยุทธทางการตลาดใหเหมาะสมกับความตองการแตละราย
- สรางวัฒนธรรมที่มุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียมากขึ้นในกลุมผูปฏิบัติงาน
- สรางหลักสูตร การจัดการศึกษา และการบริการทางการศึกษาอื่นๆ ใหม
- ทำใหมั่นใจไดวาสถาบันจะมีความยั่งยืน
n การ รวบรวม การ วิ เ คราะห และ การ บ ง ชี้ ถึ ง รากเหง า ของ ป ญ หา ของ ข อ ร อ งเรี ย น
ควรจะนำไปสูการกำจัดสาเหตุของการเกิดขอรองเรียนอยางมีประสิทธิผล และนำไปสู
การ จัด ลำดับ ความ สำคัญ ของ การ ปรับปรุง กระบวนการ และ บริการ สถาบัน จะ ตอง
ถายทอดผลสำเร็จนี้ ใหนำไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิผลทั่วทั้งสถาบัน
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- 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

ในการประเมินความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียนั้น
แงมุมที่สำคัญแงมุมหนึ่ง คือ การเปรียบเทียบความพึงพอใจกับของสถาบันคูแขงหรือ
สถาบันที่จัดบริการการศึกษาในลักษณะที่คลายคลึงกันหรือจัดใหมีทางเลือกดานบริการ
ที่สงเสริมการเรียนรู สารสนเทศเหลานี้อาจไดมาจากการศึกษาเชิงเปรียบเทียบที่ทำโดย
สถาบันเองหรือโดยหนวยงานอิสระ วัตถุประสงคของการเปรียบเทียบนี้คือการพัฒนา
สารสนเทศทีสามารถ
่
นำมาใชในการปรับปรุงการสงมอบการจัดการศึกษา และการบริการ
ผูเรียนและการบริการสนับสนุน เพื่อสรางบรรยากาศโดยรวมที่เอื้อตอการเรียนรูของ
ผูเรียนทุกคน และทำใหเขาใจปจจัยที่อาจสงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขัน
ระยะยาวและความยั่งยืนของสถาบัน

การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู (หมวด 4)
หมวดการวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู เปนหมวดหลักของเกณฑในดานสารสนเทศที่
สำคัญทั้งหมดที่เกี่ยวกับการวัด การวิเคราะห และการปรับปรุงการดำเนินการของสถาบัน รวมทั้งการจัดการ
ความรูของสถาบันอยางมีประสิทธิผล เพื่อผลักดันใหเกิดการปรับปรุงผลการเรียนรูของผูเรียนและผลการ
ดำเนินการดานการปฏิบัติการของสถาบัน หากอธิบายอยางงายๆ หมวด 4 นี้เปนศูนยกลางในการทำให
หลักสูตรและบริการที่สงเสริมการเรียนรู ของสถาบันมีความสอดคลองไปในทางเดียวกันกับวัตถุประสงคเชิง
กลยุทธของสถาบัน ซึ่งหัวใจสำคัญของการใชขอมูลและสารสนเทศใหไดผลดังกลาว อยูที่คุณภาพและความ
พรอมใชงานของขอมูล
ยิ่งกวานั้น เนื่องจากระบบงานดานสารสนเทศ การวิเคราะห และการจัดการความรู อาจเปนหนึ่ง
ในสมรรถนะหลักของสถาบันและทำใหมีความไดเปรียบในตลาดและสภาพแวดลอมในการใหบริการของตน
การพิจารณาหมวดนี้จึงควรครอบคลุมถึงเรื่องดังกลาวในเชิงกลยุทธดวย
4.1 การ วัด การ วิเคราะห และการ ปรับปรุง ผล การ ดำเนินการ ของ องคการ : องคการ
มีวิธีการอยางไรในการวัด การ วิเคราะห และนำไปปรับปรุงผลการดำเนินการของ
องคการ
จุดประสงค
หัวขอนี้ตรวจประเมินวิธีการที่สถาบันใชในการเลือก จัดการ และใชขอมูลและสารสนเทศ
สำหรับการวัดผลการดำเนินการ การวิเคราะห และการทบทวนเพื่อสนับสนุนการวางแผนและการปรับปรุง
การดำเนินการของสถาบัน การวัดผลการดำเนินการและระบบการจัดการอยางมีบูรณาการจะตองมีศูนยกลาง
ในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลสารสนเทศโดยอาศัยขอมูลและสารสนเทศดานการเรียนรูของผูเรียนและ
ดานอื่นๆ
จุดประสงคของการวัด การวิเคราะห การทบทวน และการปรับปรุงผลการดำเนินการ คือ
เพื่อชี้นำการจัดการกระบวนการของสถาบันใหบรรลุผลลัพธและวัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่สำคัญ รวมทั้งการ
คาดการณลวงหนาและการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วหรือไมไดคาดคิดที่เกิดจากภายในหรือ
ภายนอกสถาบัน

142 The 2009–2010 Education Criteria for Performance Excellence
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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ขอสังเกต
n

ความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันและบูรณาการเปนหลักการทีสำคั
่ ญในการนำระบบ
การวัดผลการดำเนินการไปปฏิบัติใหสำเร็จ ในการวัดผลการดำเนินการตองพิจารณาทั้ง
ขอบเขตและประสิทธิผลของการใชงานเพื่อใหตรงกับความตองการในการตรวจประเมิน
และปรับปรุงผลการดำเนินการ ความสอดคลองและบูรณาการดังกลาว ครอบคลุมถึง
วิธีการที่ทำใหตัววัดตางๆ สอดคลองไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งสถาบัน และวิธีการ
บูรณาการ เพื่อ ให ได ขอมูล และ สารสนเทศ จาก ทั่ว ทั้ง สถาบัน รวม ถึง วิธีการ ที่ ผูนำ ใช
ในการวัดผล เพื่อติดตามผลการดำเนินการในระดับกลุมงานและในระดับกระบวนการ
ตามตัววัดสำคัญตางๆ ที่มีผลตอการปรับปรุงและตอสถาบันโดยรวม

n

การ ใช ขอมูล และ สารสนเทศ เชิง เปรียบเทียบ เปน สิ่ง สำคัญตอ ทุก สถาบัน การ ศึกษา
เหตุผลหลักในการใชขอมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ มีดังนี้
(1) สถาบัน จำเปน ตอง ทราบ ระดับ ของ ตน เอง เมื่อ เปรียบ เทียบกับ คู แขง สถาบัน ที่
เทียบเคียงกันได ทั้งในและนอกชุมชนวิชาการ และสถาบันที่มีวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ
(2) สารสนเทศ เชิ ง เปรี ย บเที ย บ และ สารสนเทศ ที่ ได จาก กระบวนการ เที ย บเคี ย ง
มักผลักดันใหเกิดการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอยางกาวกระโดด
(3) การเปรียบเทียบสารสนเทศดานผลการดำเนินการมักนำไปสูความเขาใจที่ดีขึ้นตอ
กระบวนการ และ ผล การ ดำเนิ น การ ของ กระบวนการ ดั ง กล า ว สารสนเทศ เชิ ง
เปรียบเทียบอาจสนับสนุนการวิเคราะหและการตัดสินใจ เกี่ยวกับเรื่องสมรรถนะ
หลัก การเปนคูความรวมมือ และการวาจางใหบุคคลภายนอกดำเนินการแทน

n

ในการเลือกและการใชขอมูลเชิงเปรียบเทียบและสารสนเทศอยางมีประสิทธิผล สถาบัน
ตอง
(1) กำหนดความจำเปนและลำดับความสำคัญ
(2) กำหนดเกณฑในการหาแหลงเปรียบเทียบที่เหมาะสมทั้งจากภายในและภายนอก
ชุมชนวิชาการและตลาดดานการศึกษา
(3) ใช ข อ มู ล และ สารสนเทศ เพื่ อ กำหนด เป า ประสงค ที่ ท า ทาย และ เพื่ อ ส ง เสริ ม
การปรับปรุงแบบกาวกระโดดในเรื่องที่สำคัญอยางยิ่งตอกลยุทธของสถาบัน

n

การ ทบทวน ระดั บ สถาบั น ใน หั ว ข อ นี้ มี จุ ด ประสงค ให ครอบคลุ ม ผล การ ดำเนิ น การ
ในทุกเรื่อง ทั้งการทบทวนวาการดำเนินการในปจจุบันเปนอยางไรและสถาบันกำลัง
มุ ง ไปสู อนาคต ได ดี เพี ย ง ใด โดย คาดว า ผล การ ทบทวน จะ เป น แนวทาง ที่ เชื่ อ ถื อ ได
ใน การ ชี้นำ ให เกิด การ ปรับปรุง และ การ สราง นวัตกรรม ที่ เชื่อมโยง กับ วัตถุ ประสงค
สมรรถนะหลัก ปจจัยแหงความสำเร็จ และตัววัดทีสำคั
่ ญของสถาบัน ดังนั้น 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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n

ที่ สำคั ญ ของ การ ทบทวน ระดั บ สถาบั น คื อ การ แปลง ผล การ ทบทวน ไป เป น วาระ
ปฏิบัติการ (Action agenda) ที่มีความเฉพาะเจาะจงเพียงพอสำหรับการนำไปปฏิบัติ
ทั่ ว ทั้ ง สถาบั น และ ถ า ยทอด ไปยั ง ผู เ รี ย น ผู มี ส ว น ได ส ว น เสี ย หลั ก ผู ส ง มอบ และ
คูความรวมมือทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ (*)
การวิเคราะหที่สถาบันทำเพื่อใหเขาใจผลการดำเนินการ และการปฏิบัติการที่จำเปน
อาจแตกตางกันอยางมาก ขึ้นอยูกับประเภท ขนาด สภาพแวดลอมดานการแขงขัน และ
ปจจัยอื่นๆ ตัวอยางของการวิเคราะห ไดแก
l การหาความสัมพันธระหวางการปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตร การจัดการศึกษา และ
การ บริ ก าร ทางการ ศึ ก ษา อื่ น ๆ กั บ ตั ว ชี้ วั ด ที่ สำคั ญ ด า น ผู เ รี ย น และ ผู มี ส ว น ได
สวนเสีย เชน ความสำเร็จของผูเรียน ความพึงพอใจและการคงอยูของผูเรียนและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย และสวนแบงตลาด
l แนวโนม ของ ตัว ชี้ วัด ดาน ความ ผูกพัน ของ ลูกคา(ผูเรียน) เชน การ ขาด เรียน อัตรา
การ ลาออก และ การ ใช การ บริ ก าร และ สิ่ ง อำนวย ความ สะดวก ใน การ บริ ก าร
การศึกษา
l แนวโนมของผลลัพธดานการประเมินผลผูเรียน ทั้งที่เปนการประเมินความกาวหนา
และการประเมินผลรวม จำแนกตามกลุมนักศึกษา
l ความสัมพันธระหวางประสบการณและผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนกับการสำเร็จหลักสูตร
l ความ สั ม พั น ธ ระหว า ง ประสบการณ และ ผลสั ม ฤทธิ์ ของ ผู เ รี ย น กั บ ผลสั ม ฤทธิ์
หลังสำเร็จการศึกษา เชน เมื่อไปเขาศึกษาตอในถาบันการศึกษาอื่นหรือเมื่อเขาสู
ตลาดแรงงาน
l แนวโนมของตนทุนกิจกรรมตางๆ ในระดับปฏิบัติการของสถาบัน
l ความ สัมพันธ ระหวาง การ ใช ประโยชน จาก เทคโนโลยี เพื่อ การ เรียนรู และ สิ่ง อำนวย
ความสะดวก ของผูเรียน และผลลัพธดานการเรียนรู
l ความสัมพันธระหวางประชากรผูเรียนและผลสัมฤทธิ์
l ร อ ยละ ของ ผู เ รี ย น ที่ ได รั บ ใบอนุ ญ าต ประกอบ วิ ช าชี พ ประกาศนี ย บั ต ร ที่ ได รั บ การ
ยอมรับในอุตสาหกรรมหรือในสาขาวิชาชีพอื่นๆ
l การเขารวมและการสำเร็จในวิชาที่ใชเพื่อศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
l ความสัมพันธระหวางคาใชจายและงบประมาณที่ใชในการแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับ
ผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย และการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิผล
l ผลประโยชนดานการเงินที่ไดจากการปรับปรุงดานความปลอดภัย การขาดงาน และ
การลาออกของผูปฏิบัติงาน
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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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ประโยชน และตนทุนที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา การฝกอบรมสำหรับผูปฏิบัติ
งาน ทั้งนี้รวมถึงการเรียนรูผานสื่ออิเลคทรอนิกสดวย
l ความสัมพันธระหวางการจัดการความรูและการสรางนวัตกรรม
l ความ สั ม พั น ธ ระหว า ง ความ สามารถ ใน การ ระบุ และ ตอบสนอง ความ ต อ งการ ด า น
ขีดความสามารถและอัตรากำลังกับการคงอยู แรงจูงใจ และผลิตภาพของผูปฏิบัติงาน
l ความ สั ม พั น ธ ระหว า ง ต น ทุ น กั บ การ ใช งบประมาณ ใน การ แก ป ญ หา ที่ เกี่ ย วข อ ง
กับผูปฏิบัติงาน กับการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิผล
l ตั ว วั ด เดี่ ย ว หรื อ ตั ว วั ด เชิ ง รวม ของ ผลิ ต ภาพ และ คุ ณ ภาพ เปรี ย บ เที ย บกั บ ผล การ
ดำเนินการของสถาบันที่เทียบเคียงกันได
l ความ สั ม พั น ธ ระหว า ง การ ออกแบบ ระบบ งาน (เช น การ จั ด แบ ง กลุ ม ผู เ รี ย น
การจัดสรรผูปฏิบัติงาน การจัดการทีมงาน และการเขามามีสวนรวม) และผลการ
เรียนรูของผูเรียน
l การจัดสรรทรัพยากรสำหรับโครงงานปรับปรุงที่อาจเปนทางเลือก โดยพิจารณาจาก
ตนทุน และผลประโยชนที่ไดรับหรือผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสังคม
l ผล ดาน ตนทุน และ การเงิน ที่เกิด จาก การ เปด หลักสูตร และ บริการ ทางการ ศึกษา ใหม
และการเขาสูตลาด

รวมถึงการเปลีย่ นแปลงความตองการดานการศึกษาและการปฏิบตั ิ
การและผลกระทบดังกลาวตอความยั่งยืนของสถาบัน
ขอเท็จจริงและขอมูลเดี่ยวๆ มักจะไมเปนพื้นฐานที่มีประสิทธิผลในการจัดลำดับความ
สำคัญของสถาบัน ดังนั้น หัวขอนี้จึงเนนวาตองมีความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน
อยางใกลชิดระหวางการวิเคราะหกับการทบทวนผลการดำเนินการของสถาบัน และ
ระหวางการวิเคราะหกับการวางแผนของสถาบัน ซึ่งจะทำใหมั่นใจวาการวิเคราะหนั้น
มี ความ สำคัญตอ การ ตัดสินใจ และ การ ตัดสินใจ นั้น ตอง อยู บน พื้นฐาน ของ ขอมูล และ
สารสนเทศที่ตรงประเด็น
การปฏิบตั การ
ิ ขึน้ อยูกั บความเขาใจในความเชือ่ มโยงของเหตุและผลระหวางกระบวนการ
ตางๆ และระหวางกระบวนการกับผลลัพธหรือผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติการและผลลัพธ
ของกระบวนการอาจสงผลถึงการใชทรัพยากร ดังนั้น สถาบันจึงจำเปนอยางยิ่งที่จะตอง
มีพืน้ ฐานการวิเคราะหทีมี่ ประสิทธิผลเพือ่ การตัดสินใจเนือ่ งจากทรัพยากรทีใช
่ ในปรับปรุง
มีจำกัด และความเชื่อมโยงของเหตุและผลมักจะไมชัดเจน
l

n

n
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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 การจัดการสารสนเทศ ความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ : สถาบันมีวิธีการอยางไร
ในการจัดการสารสนเทศ ความรูของสถาบัน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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
ผูสงมอบ คูความรวมมือทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ นอกจากนี้ยังตรวจประเมินวิธีการที่สถาบันใช
ใน การ สราง และ จัดการ สินทรัพย เชิง ความรู เพื่อ ปรับปรุง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ กระตุน ให เกิด
นวัตกรรม
ขอสังเกต
n การจัดการสารสนเทศอาจจำเปนตองทุม
 เททรัพยากรเนือ่ งจากแหลงขอมูลและสารสนเทศ
มีเพิ่มขึ้นอยางมหาศาล การเติบโตอยางตอเนื่องของใชสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส
ในการปฏิบัติการของสถาบัน ทั้งที่เปนสวนหนึ่งของเครือขายความรูของสถาบัน จาก
อินเทอรเน็ตหรืออินทราเน็ต รวมทั้งการสื่อสารระหวางสถาบันกับผูเรียนและผูมีสวนได
สวนเสีย เปนเรื่องทาทายความสามารถของสถาบันในการทำใหระบบดังกลาวมีความ
นาเชื่อถือ และพรอมใชงานในรูปแบบที่ใชงานงาย
n ขอมูลและสารสนเทศมีความสำคัญโดยเฉพาะอยางยิง
่ ในชวงเปลีย่ นผานระหวางชัน้ เรียน
ระหวางสถาบัน หรือเมือ่ เขาสูตลาด

แรงงาน รวมทัง้ ในการเปนคูค วามรวมมือกับภาคธุรกิจ
หนวยงานบริการสังคมและกับชุมชน การตอบคำถามในหัวขอนี้ สถาบันควรคำนึงถึงการ
ใชขอมูลและสารสนเทศในดานนี้ และควรตระหนักถึงความจำเปนในการสอบทานความ
ถูกตองของขอมูลอยางรวดเร็ว และประกันความนาเชื่อถือไดของขอมูล แมวาจะมีการ
ถายโอนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องก็ตาม
n การ จัดการ ความรู ของ สถาบัน ตอง มุงเนน ที่ ความรู ที่ ผูปฏิบัติ งาน จำเปน ตอง ใช ใน การ
ทำงาน ปรับปรุงกระบวนการ หลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการ
ศึกษาอื่นๆ รวมถึงความรูที่ตองใชเพื่อใหทันกับความตองการและทิศทางของการบริการ
ดานการศึกษาทีเปลี
่ ย่ นแปลงไป ตลอดจนการพัฒนาทางเลือกทีแปลก
่
ใหม ซึง่ เพิม่ คุณคา
ใหแกผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย และสถาบัน
n การบริหาร ใช ประเมิน และแบงปนความรูของ
 องคการซึ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เปนเรื่องหนึ่ง
ที่สถาบันตองเผชิญในปจจุบัน องคการชั้นนำไดประโยชนจากความรูของผูปฏิบัติงาน
ลูกคา ผูสงมอบ คูความรวมมือทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ ซึ่งรวมกันผลักดัน
ใหเกิดการเรียนรูระดับองคการ และปรับปรุงผลการดำเนินการ
n สถาบันควรวางแผนอยางรอบครอบในการจัดใหมีโครงสรางพื้นฐานของระบบเทคโนโลยี
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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ไมวาเปนภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย ในการวางแผนเหลานี้ควรคำนึงถึง
ความ ต อ งการ ของ ผู มี ส ว น ได เ สี ย ทั้ ง หมด ของ สถาบั น รวม ทั้ ง ผู เ รี ย น ผู มี ส ว น ได
สวน เสีย ผู สงมอบ คูความ รวมมือ ทั้ง ที่ เปนทางการ และ ไม เปนทางการ นอกจากนี้
ควรมีการประสานใหสอดคลองกับแผนโดยรวมของสถาบัน เพื่อใหสามารถดำเนินการ
ไดอยางตอเนื่อง (หมวด 6.1)

การมุงเนนผูปฏิบัติงาน (หมวด 5)
หมวด การ มุ ง เน น ผู ป ฏิ บั ติ งาน เน น วิ ธี ป ฏิ บั ติ ต า งๆ ที่ สำคั ญ 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
บรรยากาศดังกลาว และทำใหองคการสามารถปรับเปลี่ยนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงอันนำไปสูความสำเร็จ
หมวดนี้ ครอบคลุมขอกำหนดตางๆในการผูกใจ การพัฒนา และการจัดการบุคลากรในลักษณะที่บูรณาการ
กัน เชน สอดคลอง ไป ใน แนวทาง เดียว กัน กับ วัตถุ ประสงค เชิง กลยุทธ และ แผน ปฏิบัติ การ ของ สถาบัน
การมุงเนนผูปฏิบัติงานของสถาบันควรครอบคลุมความตองการดานอัตรากำลังและขีดความสามารถของ
ผูปฏิบัติงาน และบรรยากาศที่สนับสนุนการทำงาน
เพื่อ สนับสนุน ใหการ จัดการ ทรัพยากร บุคคล สอดคลอง ไป แนวทาง เดียว กัน กับ กลยุทธ โดย รวม
เกณฑการศึกษาเพื่อความเปนเลิศนี้จึงไดรวมเอาการวางแผนดานทรัพยากรบุคคลหรือดานผูปฏิบัติงานไว
เปนสวนหนึ่งในหมวดการวางแผนเชิงกลยุทธดวย (หมวด 2)
5.1 การผูกใจผูป ฏิบตั งาน
ิ (Workforce Engagement ) : สถาบันมีวิธกี ารอยางไรในการผูกใจ
ผูปฏิบัติงานเพื่อให บรรลุความสำเร็จในระดับองคการและระดับบุคคล
จุดประสงค
หัวขอ นี้ ตรวจ ประเมิน ระบบ ของ สถาบัน ใน เรื่อง การ ผูก ใจ การ พัฒนา และ การ ประเมิน
ความผูกพันของผูปฏิบัติงาน เพื่อเกื้อหนุนและกระตุนใหผูปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติงานใหสถาบันไดอยาง
มีประสิทธิผลและเต็มความสามารถ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนความสำเร็จของผูเรียนและผลการ
ดำเนินการที่ดีของสถาบัน เพื่อนำสมรรถนะหลักของสถาบันมาใช และเพื่อสงเสริมใหบรรลุแผนปฏิบัติการ
และความยั่งยืน
ขอสังเกต
n การทำงานที่ใหผลการดำเนินการที่ดี เห็นไดจากการมุงเนนผลสำเร็จของผูเรียน ความ
ยืดหยุน นวัตกรรม การแบงปนความรูและ
 ทักษะ การสือ่ สารและการถายทอดสารสนเทศ
ที่ดี ความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับวัตถุประสงคขององคการ และความ
สามารถในการตัดสินใจอยางมีประสิทธิผลและรอบคอบ เพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยน
แปลงของความตองการดานการศึกษา ผูเ รียน ผูม สี ว นไดสวนเสียและตลาด จุดมุง หมาย
ของหัวขอนี้เพื่อมุงใหผูปฏิบัติงานสามารถทำงานใหบรรลุผลการดำเนินการที่ดี

152 The 2009–2010 Education Criteria for Performance Excellence
- Many studies have shown that high levels of workforce engagement have a significant,
positive impact on organizational performance. Research has indicated that engagement 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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ผล จาก การ ศึ ก ษา จำนวน มาก แสดงว า เมื่ อ ผู ป ฏิ บั ติ งาน มี ความ ผู ก พั น กั บ สถาบั น สู ง
จะทำใหผลดำเนินการดีขึ้นอยางมีนัยสำคัญ งานวิจัยชี้ใหเห็นวาองคประกอบสำคัญ
ในการผูกใจผูปฏิบัติงาน ไดแก การไดทำงานที่มีคุณคา รูทิศทางของสถาบัน มีความ
รับผิดชอบในการทำงาน อยูในบรรยากาศการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ไวเนื้อเชื่อใจ
และใหความรวมมือซึ่งกันและกัน รวมทั้งมีสภาพแวดลอมในการทำงานที่ปลอดภัย
ในสถาบัน
การศึกษาหลายแหง คณาจารย พนักงานและอาสาสมัครตางๆมีแรงจูงใจและรูสึกถึง
คุณคาของงานที่ตนทำอยู เพราะงานนั้นสอดคลองกับคานิยมของตนเอง
สถาบันควรเขาใจและใหความสำคัญกับปจจัยที่บั่นทอนความผูกพัน การสำรวจความ
คิดเห็นของผูปฏิบัติงาน หรือการสัมภาษณบุคลากรที่ลาออกจะชวยใหสถาบันเขาใจ
ปจจัยดังกลาวไดดียิ่งขึ้น
ระบบการบริหารคาตอบแทนและการยกยองชมเชยควรเหมาะสมกับระบบการทำงาน
ของคณาจารยและพนักงาน และเพื่อใหระบบดังกลาวมีประสิทธิผล การใหคาตอบแทน
และ การ ยกย อ ง ชมเชย อาจ เชื่ อ มโยง กั บ ทั ก ษะ ใน การ ปฏิ บั ติ งาน ที่ เห็ น ได ชั ด เจน
การประเมินผลโดยผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางาน หรือการประเมินผลการสอนของ
อาจารยโดยผูเรียนในชั้นเรียน
แนวทางในการใหคาตอบแทนและการยกยองชมเชยอาจรวมถึงการใหรางวัลแกทีมงาน
ภาควิชา สาขาวิชา หรือคณะที่มีผลงานดีเดน คาตอบแทนและการยกยองชมเชยอาจ
เชื่อมโยงกับตัววัดดานความผูกพันของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย และการบรรลุวัตถุ
ประสงคเชิงกลยุทธ หรือวัตถุประสงคอื่นที่สำคัญของสถาบัน
ความตองการในการพัฒนาผูปฏิบัติงานอาจมีความแตกตางกันมาก ขึ้นอยูกับลักษณะ
งาน ความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน และระดับการพัฒนาของสถาบันและระดับบุคคล
ความตองการนี้อาจครอบคลุมถึงการความรูเกี่ยวกับวิธีการประเมินผล สไตลการเรียนรู
และวิธกี ารทีมี่ ประสิทธิผลในการสอนผูเ รียนทีมาจาก
่
ตางวัฒนธรรมกันหรือมีขอจำกัดดาน
การใชภาษา สิ่งเหลานี้อาจจะรวมถึง การเพิ่มทักษะในการแบงปนความรู การสื่อสาร
การ แปล ผล และ การ ใช ขอมูล การ ใช เทคโนโลยี ใหม การ วิเคราะห กระบวนการ และ
การ ประเมิ น และ เข า ใจ ถึ ง การ พั ฒ นา ด า น พฤติ ก รรม และ บุ ค ลิ ก ของ ผู เ รี ย น รวม ถึ ง
การฝกอบรมอื่นๆ ที่มีผลกระทบตอประสิทธิผลและความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน
โอกาสในการเรียนรูและ
 พัฒนาอาจเกิดขึน้ ไดทัง้ ภายในหรือภายนอกสถาบัน และอาจทำได
โดยวิธีการเรียนรูจากการทำงาน การเรียนในหองเรียน การเรียนดวยคอมพิวเตอร หรือ
การเรียนทางไกล การมอบหมายงานเพื่อการพัฒนาพนักงาน การสอนงานและการเปน
พี่เลี้ยง
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- To help people realize their full potential, many organizations use individual development 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 performance 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 surveys, 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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เพื่อชวยใหพนักงานตระหนักถึงศักยภาพสูงสุดของตนเอง หลายสถาบันใชแผนพัฒนา
รายบุคคลที่จัดทำรวมกับแตละคน โดยพิจารณาถึงวัตถุประสงคสวนตัวดานอาชีพและ
การเรียนรูดวย
ระบบการจัดการความรูของ
 สถาบัน ควรมีกลไกเพือ่ แบงปนความรูของ
 คณาจารย พนักงาน
และสถาบันเพือ่ นำไปสูการ
 ทำงานทีผล
่ การดำเนินการทีดี่ อยางตอเนือ่ งแมในชวงการปรับ
เปลี่ยน สถาบันแตละแหงควรกำหนดวาความรูใดที่มีความสำคัญอยางยิ่งตอการปฏิบัติ
งาน และทำใหมีกระบวนการแบงปนสารสนเทศนี้อยางเปนระบบ วิธีการนี้มีความสำคัญ
อยางยิ่งโดยเฉพาะกับความรูที่ฝงลึก เชน ความรูที่มีอยูในตัวบุคลากรผูปฏิบัติงาน
ตัววัดทีใช
่ ในการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรูและ
 การพัฒนา
ของผูปฏิบัติงานและผูนำ อาจดูไดจากผลกระทบที่มีตอแตละบุคคล หนวยงาน และผล
การดำเนินการของสถาบัน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนและการวิเคราะหตนทุนกับ
ผลประโยชนที่จะไดรับ
แมวาความพึงพอใจกับรายไดและกับการเลื่อนตำแหนงจะเปนสิ่งสำคัญ แตแคสองปจจัย
ดังกลาวไมเพียงพอที่จะทำใหมั่นใจวาผูปฏิบัติงานจะมีความผูกพันกับสถาบันและมีผล
การดำเนินการที่ดี ตัวอยางของปจจัยอื่นที่ควรนำมาพิจารณา เชน การแกไขปญหา
และ ขอ รองทุกข อยาง มี ประสิทธิผล โอกาส ใน การ พัฒนา และ ความ กาวหนา ใน อาชีพ
บรรยากาศในการทำงานและการสนับสนุนของผูบริหาร สถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและ
มีการปองกันภัย ภาระงาน การสื่อสารที่มีประสิทธิผล ความรวมมือ และการทำงาน
เปนทีม ความมั่นคงของงาน รวมถึงการเขาใจถึงความตองการที่แตกตางกันของกลุม
ผูปฏิบัติงานที่หลากหลาย ตลอดจนการสนับสนุนของสถาบันเพื่อบริการผูเรียน และ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
นอกจากตัววัดความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน โดยการสำรวจทั้งแบบเปนทางการหรือ
ไม เปนทางการ แลว ยังมี ตัว ชี้ วัด อื่นๆ เชน การ ขาด งาน การ ลาออก การ รองทุกข
และการนัดหยุดงาน

5.2 สภาพแวดลอมดานผูปฏิบัตงาน
ิ (Workforce Environment) : องคการมีวิธีการอยางไร
ในการสรางสภาพแวดลอมที่สนับสนุนผูปฏิบัติงานและกอใหเกิดประสิทธิผล
จุดประสงค
หัวขอนี้ตรวจประเมินสภาพแวดลอมดานผูปฏิบัติงานของสถาบัน ความตองการดานอัตรา
กำลังและขีดความสามารถของผูปฏิบัติงาน วิธีการตอบสนองความตองการทั้งหลายเพื่อใหงานของสถาบัน
บรรลุผล รวม ทั้ง ตรวจ ประเมิน วิธีการ ที่ สถาบัน ทำ ให มั่น ใจ วา มี บรรยากาศ ใน การ ทำงาน ที่ปลอดภัย และ
สนับสนุนการทำงาน วัตถุประสงคเพื่อใหเกิดสภาพแวดลอมที่สนับสนุนผูปฏิบัติงาน และสงผลใหการทำงาน
บรรลุความสำเร็จ
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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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ขอสังเกต
n สถาบันการศึกษาสวนใหญ ไมวา
 ขนาดใดก็ตาม มีโอกาสมากมายในการสนับสนุนผูป ฏิบตั ิ
งาน ตัวอยางของการใหบริการ สิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรม และโอกาสเหลานี้ ไดแก
การใหคำปรึกษาทั้งในเรื่องสวนตัวและดานอาชีพ การพัฒนาความกาวหนาในอาชีพและ
การชวยใหมีโอกาสในการถูกจางงาน กิจกรรมสันทนาการหรือดานวัฒนธรรมประเพณี
ตางๆ การยกยองชมเชยทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ การใหการศึกษา
นอกเหนือจากงานในหนาที่ การบริการดูแลบุตรในชั่วโมงทำงาน การอนุญาตใหลาหยุด
กรณีพิเศษเพื่อภาระทางครอบครัวและเพื่อบริการชุมชน ชั่วโมงการทำงานแบบยืดหยุน
และโปรแกรมผลประโยชนตางๆ การใหบริการหางานใหม และผลประโยชนเมื่อเกษียณ
อายุ รวมถึงการขยายระยะเวลาคุมครองการรักษาพยาบาลและการใชบริการตาง ๆ ของ
สถาบันไดอยางตอเนื่อง
n ทุ ก สถาบั น ไม ว า ขนาด ใด จำเป น ต อ ง ปฏิ บั ติ ตาม มาตรฐาน ขั้ น ต่ ำ ด า น ความ ปลอดภั ย
ในสถานที่ทำงาน อยางไรก็ตาม สถาบันที่มีศักยภาพสูงจะมีระบบงานที่นอกจากจะ
ทำใหมั่นใจวาสถานที่ทำงานมีความปลอดภัยตามมาตรฐานขั้นต่ำแลวยังตองทำใหได
ดีกวามาตรฐานที่กำหนดไว ซึ่งรวมถึงการออกแบบกระบวนการเชิงรุกโดยใชขอมูลจาก
ผูที่เกี่ยวของโดยตรงกับงานเพื่อใหเกิดสภาพแวดลอมในการทำงานที่ปลอดภัย

การจัดการกระบวนการ (หมวด 6)
ในเกณฑนี้ หมวดการจัดการกระบวนการเปนจุดศูนยกลางของระบบงานและกระบวนการทำงาน
ที่สำคัญของสถาบัน หมวดนี้ พิจารณาถึงวิธีการทำงานของสถาบันโดยเนนที่ความสำคัญของสมรรถนะหลัก
ของสถาบัน รวมถึงการรักษาและนำมาใชประโยชนเพื่อความสำเร็จและความยั่งยืนของสถาบัน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการเตรียมพรอมสำหรับภาวะฉุกเฉินทีอาจ
่ เกิดขึ้น เพื่อใหมั่นใจวาสถาบันสามารถปฏิบัตการ
ิ ไดอยาง
ตอเนื่อง
กระบวนการ ทำงาน มี ประสิ ท ธิ ภ าพ และ ประสิ ท ธิ ผ ล ต อ ง อาศั ย การ ออกแบบ ที่ มี ประสิ ท ธิ ผ ล
การมุงเนนการเรียนรูของผูเรียน การดำเนินการในเชิงปองกัน ความเชื่อมโยงกับผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูสงมอบ คูความรวมมือที่เปนทางการและไมเปนทางการ และการมุงเนนการสรางคุณคาตอผูมีสวนไดเสียที่
สำคัญทั้งหมด ผลการปฏิบัตการ
ิ รอบเวลา การเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน และการประเมินผล การปรับปรุง
อยางตอเนื่อง การสรางนวัตกรรม และการเรียนรูระดับองคการ
ความ คลองตัว การ ลด ตนทุน ประสิทธิภาพ ของ การ ปฏิบัติ งาน ซึ่ง ผูกพัน กับ การ เปลี่ยนแปลง
ของรายรับ และการลดรอบเวลา มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ตอทุกแงมุมของการจัดการกระบวนการและ
การออกแบบกระบวนการในระดับสถาบัน คำอธิบายงายๆ ของ “ความคลองตัว” หมายถึง ความสามารถของ
สถาบันในการปรับตัวอยางรวดเร็ว ยืดหยุน และมีประสิทธิผลตอขอกำหนดที่เปลี่ยนแปลงไป ความคลองตัว
ยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนหลักสูตรการจัดการศึกษาและการบริการจากแบบหนึ่งไปเปนอีกแบบหนึ่งอยาง
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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 การตอบสนองทีรวดเร็
่
วตอความตองการทีเปลี
่ ่ยนแปลงไป หรือความสามารถในการนำเสนอบริการที่
หลากหลายตามความตองการของผูเรียนเฉพาะราย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกลยุทธและตลาดของสถาบัน นอกจากนี้
ความคลองตัวยังมีสวนสำคัญมากขึ้นตอการตัดสินใจวาจางองคการภายนอกใหดำเนินการแทน การทำ
ขอตกลงกับผูสงมอบที่สำคัญ และการสรางความรวมมือในรูปแบบใหมๆ ความยืดหยุนอาจจำเปนตองอาศัย
กลยุทธพิเศษ เชน การจัดหลักสูตร หรือรูปแบบการสอนที่เปนเอกลักษณ การใชสิ่งอำนวยความสะดวก
หรือบุคลากรรวมกัน รวมทั้งการฝกอบรมเฉพาะดาน การลดตนทุนและรอบเวลามักเกี่ยวของกับกลยุทธ
ในการจัดการกระบวนการทีมี่ ความคลองตัว ดังนัน้ จึงมีความจำเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะใชตัววัดทีสำคั
่ ญ เพือ่ ติดตาม
การจัดการกระบวนการทั้งหมดในทุกแงมุม
6.1 ระบบงาน : สถาบันออกแบบระบบงานอยางไร
จุดประสงค
หัวขอนี้ตรวจประเมินระบบงาน สมรรถนะหลัก และการตัดสินใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน
ของสถาบัน เพื่อสรางคุณคาใหผูเรียน และผูมีสวนไดสวนเสียที่สำคัญและการปรับปรุงประสิทธิผลการศึกษา
ของสถาบัน การเตรียมพรอมสำหรับภาวะฉุกเฉินทีอาจ
่ เกิดขึ้น รวมทั้งบรรลุความสำเร็จและความยั่งยืนของ
สถาบัน
ขอสังเกต
n

n

n

หัวขอนี้ พิจารณาถึงวิธกี ารออกแบบระบบงานโดยรวมและการจัดการงานทีจำเป
่ นทัง้ หมด
เพื่อจัด หลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอื่นๆ และ ทำใหเกิด
ความเชื่อมโยงที่สำคัญยิ่งกับสมรรถนะหลัก ซึ่งมักไมมีคนเห็นคุณคาวาเปนที่มาสำคัญ
ในการทำใหสถาบันมีความยั่งยืน มีความไดเปรียบในการแขงขัน และเปนที่ยอมรับ
นับถือในตลาด
หัวขอนี้กำหนดใหมีสารสนเทศเกี่ยวกับกระบวนการทำงานที่สำคัญ ซึ่งประกอบดวย
คำอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการ และขอกำหนดจำเพาะของกระบวนการเหลานั้น ซึ่ง
ขอกำหนดเรื่องความคลองตัว (ความรวดเร็วและความยืดหยุน) นับวันจะมีความจำเปน
มากขึ้นเพื่อปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการทำงานทีสำคั
่ ญของสถาบัน รวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวของกับหลักสูตร และ
กระบวนการทางธุรกิจอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของกับหลักสูตรซึ่งผูบริหารระดับสูงพิจารณาวา
มี ความ สำคัญตอ ความ สำเร็จ และ การ เติบโต ของ สถาบัน กระบวนการ เหลานี้ มักจะ
เกี่ยวของกับสมรรถนะหลัก วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ และปจจัยทีสำคั
่ ญอยางยิ่งตอความ
สำเร็จของสถาบัน กระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญเหลานี้อาจรวมถึง กระบวนการสราง
นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา การจัดหาเทคโนโลยี การจัดการสารสนเทศและความรู
การเปนคูความรวมมือกับผูสงมอบ การวาจางองคการภายนอกใหดำเนินการแทน
การบริหารโครงการ และการตลาด สำหรับสถาบันการศึกษาบางแหงกระบวนการทาง
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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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n

n

n

n

ธุรกิจทีสำคั
่ ญอาจรวมถึงการระดมทุน การสรางความสัมพันธกบั สือ่ และการมีสวนในการ
กำหนดนโยบายสาธารณะ เนื่องจากลักษณะของกระบวนการเหลานี้มีความหลากหลาย
จึงอาจทำใหขอกำหนดและตัววัดผลการดำเนินการมีความแตกตางกันโดยสิ้นเชิง
กระบวนการทีสำคั
่ ญของสถาบันรวมถึงกระบวนการสนับสนุนตางๆ ทีสนั
่ บสนุนการปฏิบตั ิ
งานประจำวัน การจัดหลักสูตร บริการทีส่ งเสริมการเรียนรูและ
 บริการทางการศึกษาอืน่ ๆ
แตมักไมไดรับการออกแบบในรายละเอียดรวมกัน ขอกำหนดของกระบวนการสนับสนุน
มักไมขึน้ กับลักษณะหลักสูตร บริการทีส่ งเสริมการเรียนรูและ
 บริการทางการศึกษามากนัก
แตขึ้นกับขอกำหนดภายในสถาบันมากกวา จึงตองมีการบูรณาการและการประสานงาน
กันเปนอยางดี เพื่อใหมั่นใจวามีความเชื่อมโยงและไดผลการดำเนินการทีมี่ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล กระบวนการสนับสนุนอาจรวมถึง การเงินและการบัญชี การจัดการอาคาร
สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก การบริการดานกฎหมาย การบริการดานทรัพยากร
บุคคล การประชาสัมพันธ และการบริหารทั่วไป
ในขั้นตอนการออกแบบระบบงานและกระบวนการทำงานนั้น หลายสถาบันตองมีการ
พิ จ ารณา ถึ ง ข อ กำหนด สำหรั บ ผู ส ง มอบ คู ค วาม ร ว มมื อ ที่ เป น ทางการ และไม เป น
ทางการ ซึ่ ง เป น กลุ ม ที่ จ ะ ได รั บ ความ สนใจ มากขึ้ น ใน เชิ ง กลยุ ท ธ โดยเฉพาะ เมื่ อ
สถาบัน กลับมา ทบทวน เรื่อง สมรรถนะ หลัก ของ ตน กระบวนการ ของ ผู สงมอบ ควร
จะเติมเต็มจุดประสงค 2 ประการ ไดแก การชวยปรับปรุงผลการดำเนินการของผูสง
มอบ และ คูความ รวมมือ และ ใน บาง กระบวนการ อาจ ชวย ปรับปรุง ระบบ งาน ของ
สถาบันดวย การจัดการดานผูสงมอบ อาจรวมถึงกระบวนการคัดเลือกเพื่อลดจำนวน
ผูสงมอบโดยรวม และเพิ่มขอตกลงดานความรวมมือกับผูสงมอบและคูความรวมมือ
ที่พึงประสงค
การที่จะทำใหบรรลุผลสำเร็จดานการเรียนรูของผูเรียนตามความคาดหวังนั้น มักตอง
กำหนดระดับหรือมาตรฐานความสามารถของผูเรียนตั้งแตขั้นตอน ออกแบบและการ
จั ด หลั ก สู ต ร เพื่ อ ใช ประเมิ น ความ ก า วหน า หรื อ ชี้ น ำ การ ตั ด สิ น ใจ การ เตรี ย มการ
สำหรับความแตกตางของผูเรียนแตละคน ตองเขาใจถึงความแตกตางนั้นและกลยุทธ
ที่ เกี่ยวเนื่อง กัน เพื่อ การ ใช ประโยชน จาก จุดแข็ง และ เอาชนะ อุปสรรค ในดาน วิธีการ
และความเร็วชาในการเรียนรู
ปจจัยดานประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในกระบวนการจัดการศึกษา เชน ลำดับและ
ความเชื่อมโยงระหวางหลักสูตร และวิชาตางๆ ที่เปดสอน ควรพิจารณาถึงกลุมผูมี
สวน ได สวน เสีย ตางๆ ดวย ประสบการณ การ เรียนรู ทั้ง จาก การ ออกแบบ หลักสูตร ที่
ผานมา และจากการจัดการศึกษาทั้งภายในและขามชั้นป/สาขาวิชา/สถาบัน ควรนำ
มาใช ปรั บ ปรุ ง กระบวนการ ออกแบบ และ การ จั ด การ ศึ ก ษา ส ง ผลให สามารถ ลด รอบ
เวลาการดำเนินการในอนาคต
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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 redesign (“reengineering”) of those processes to achieve efficiency, as well as to meet
changing student and stakeholder requirements.
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n

เพือ่ ทำใหมัน่ ใจวาสามารถดำเนินงานไดอยางตอเนือ่ งในภาวะฉุกเฉิน สถาบันควรคำนึงถึง
ทุกแงมุมโดยรอบทางดานปฏิบัติการที่จำเปนในการจัดหลักสูตร บริการที่สงเสริมการ
เรียนรูและบริการทางการศึกษาอื่นๆ ใหแกผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย ดังนั้นในการ
วางแผนจึงควรพิจารณากระบวนการทำงานที่สำคัญทั้งหมด ทั้งนี้การกำหนดระดับของ
การบริการในภาวะฉุกเฉินขึ้นกับพันธกิจ ความตองการและขอกำหนดของผูเรียนและ
ผูมีสวนไดสวนเสียที่สถาบันจะตองดำเนินการ การสรางความตอเนื่องดานปฏิบัติการ
ควรสอดรับกับการสรางความพรอมในการใชงานของระบบขอมูลและสารสนเทศของ
สถาบัน

6.2 กระบวนการทำงาน : สถาบันมีวิธีการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงกระบวนการ
ทำงานที่สำคัญอยางไร
จุดประสงค
หัวขอนี้ตรวจประเมินการออกแบบ การจัดการ และปรับปรุงกระบวนการทำงานที่สำคัญ
เพื่อสรางคุณคาใหแกผูเรียน และผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งทำใหสถาบันบรรลุผลสำเร็จและมีความยั่งยืน
ขอสังเกต
n

แนวทางการออกแบบกระบวนการของสถาบันอาจมีความแตกตางกันอยางมากขึ้นกับ
ลักษณะของหลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศึกษาอื่นๆ ไมวาจะ
เปนหลักสูตรใหม หลักสูตรที่ปรับแปลงไป หรือกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงไมวา
จะมากหรือนอย สถาบันควรคำนึงถึงขอกำหนดที่สำคัญของหลักสูตร บริการที่สงเสริม
การเรียนรูและบริการทางการศึกษาอื่นๆ โดยปจจัยที่ตองนำมาพิจารณาในการออกแบบ
ครอบคลุมถึง
- ผลสัมฤทธิ์ดานการเรียนรูที่ตองการ
- พันธกิจของสถาบัน
- สวนตลาด และ/หรือกลุมผูเรียน
- อัตรากำลังของผูปฏิบัติงาน
- ความแตกตางในวิธีการและความเร็วชาในการเรียนรู
- ขีดความสามารถของการวัดผล
- ขีดความสามารถของกระบวนการ
- ความเพียงพอหรือขาดแคลนบุคลากรซึ่งมีทักษะที่จำเปน
- ความคาดหวังที่แตกตางกันของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียตอหลักสูตร
บริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศึกษาอื่นๆ
- ขีดความสามารถของผูสงมอบและคูความรวมมือ
- การบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย
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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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n

n

- ผลการดำเนินการระยะยาว
- ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และการใชกลยุทธ “สีเขียว”
- เทคโนโลยี
- ปริมาณและประสิทธิภาพของการใชอาคารสถานที่
- ขอกำหนดและกฎระเบียบ
- ระบบเอกสาร
การ ออก แบบ ที่ มี ประสิ ท ธิ ผ ล ต อ ง พิ จ ารณา ถึ ง รอบ เวลา และ ผลิ ต ภาพ ของ หลั ก สู ต ร
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
แบบใหม (ปรับรื้อกระบวนการ) เพื่อใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งตอบสนองตอ
ความตองการของผูเรียน และผูมีสวนไดสวนเสียที่เปลี่ยนแปลงไป
หัวขอนี้เกี่ยวของโดยตรงกับการวัดในกระบวนการ และการปฏิสัมพันธรวมกับผูเรียน
ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูสงมอบ ซึ่งจำเปนตองกำหนดจุดวิกฤติในกระบวนการที่ตอง
มีการวัด การเฝาติดตาม หรือการปฏิสัมพันธ กิจกรรมเหลานี้ควรเริ่มทำโดยเร็วที่สุด
ในชวงตนๆ ของกระบวนการเพือ่ ลดปญหาและตนทุนทีอาจ
่ เกิดขึน้ จากผลการดำเนินการ
ที่เบี่ยงเบนไปจากที่คาดหวังไว การจะบรรลุผลการดำเนินการที่คาดหวังไวนั้น สถาบัน
ตองกำหนดระดับ หรือมาตรฐานของตัววัดในกระบวนการ เพื่อชี้นำการตัดสินใจ และ
หากมีการเบี่ยงเบนเกิดขึ้น ตองทำตามมาตรการแกไขเพื่อใหผลการดำเนินการของ
กระบวนการเปนไปตามที่ไดออกแบบไวเดิม มาตรการแกไขที่เหมาะสม ควรเนนการ
แกปญหาที่ตนเหตุ (รากเหงาของปญหา) ซึ่งจะลดโอกาสเกิดซ้ำหรือการเกิดปญหา
ในลักษณะเดียวกันในที่อื่นๆ ของสถาบัน ในการปฏิสัมพันธกับผูเรียนและผูมีสวนได
สวน เสีย ตอง พิจารณา ถึง ความ แตกตาง ใน ระหวาง กลุม ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย
เพื่อประเมินวากระบวนการดำเนินไปไดดีเพียงใด ทั้งนี้รวมถึงการจัดทำแผนสำรอง
ทั้ ง แบบ ทั่ ว ไป และ แบบ เฉพาะ สำหรั บ ความ แตกต า ง และ ความ ต อ งการ ของ ผู เ รี ย น
รอบเวลาของกระบวนการหลักในบางสถาบันอาจใชเวลาเปนปหรือนานกวานั้น ซึ่งทำให
การวัดความกาวหนาในการปฏิบัติงานประจำวันและการหาโอกาสในการลดรอบเวลา
อาจกลายเปนความทาทายเฉพาะของสถาบันนั้น (*)
หัวขอนี้กำหนดใหมีสารสนเทศเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงกระบวนการเพื่อบรรลุผลการ
ดำเนินการ ที่ ดีขึ้น ซึ่ง มิได มีความหมาย เพียง คุณภาพ ที่ ดีขึ้น จาก มุมมอง ของ ผูเรียน
และผูมีสวนไดสวนเสียเทานั้น แตยังรวมถึงผลการดำเนินการที่ดีขึ้นทั้งในดานการเงิน
และ ดาน การ ปฏิบัติ การ ตัวอยาง เชน ผลิต ภาพ จาก มุมมอง ของ ผูมีสวน ได สวน เสีย
อื่ น ๆ ของ สถาบั น แนว ทางการ ปรั บ ปรุ ง กระบวนการ ที่ ใช โดย ทั่ ว ไป มี หลายอย า ง
ซึ่งรวมถึง

166 The 2009–2010 Education Criteria for Performance Excellence
(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) การใชผลการทบทวนผลการดำเนินการของสถาบัน
(2) การแบงปนกลยุทธที่ประสบความสำเร็จทั่วทั้งสถาบัน เพื่อผลักดันใหเกิดการเรียนรู
และนวัตกรรม
(3) การ วิเคราะห และ วิจัย กระบวนการ ( เชน การ วิเคราะห รายละเอียด กระบวนการ
การทดลองเพื่อใหเกิดประโยชนไดอยางคุมคาการพิสูจนความผิดพลาด)
(4) การทำการวิจัยและพัฒนาในดานเทคนิคและการศึกษา
(5) การจัดระดับเทียบเคียง
(6) การใชเทคโนโลยีทางเลือก
(7) การใชสารสนเทศจากผูม สี ว นไดสวนเสียของกระบวนการทัง้ จากภายในและภายนอก
สถาบัน
แนวทางการปรับปรุงกระบวนการอาจจะตองมีการใชขอมูลดานการเงิน ในการประเมิน
ทางเลือกและจัดลำดับความสำคัญ แนวทางดังกลาวเปดใหเห็นชองทางทีเป
่ นไปไดมากขึน้ รวมถึงการออกแบบ
กระบวนการใหมทั้งหมด (การปรับรื้อระบบ)
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 ของสถาบัน ภาพรวมผลการดำเนินการดานงบประมาณ สถานะทางการเงิน และตลาด ผลลัพธดาน
ผูปฏิบัติงาน ผลลัพธดานระบบการนำองคการและความรับผิดชอบตอสังคม และผลลัพธของกระบวนการ
และกิจกรรมการปรับปรุงกระบวนการที่สำคัญ โดยการมุงเนนผลลัพธดังกลาว จะธำรงไวซึ่งจุดมุงหมาย
ของ เกณฑ อัน ประกอบดวย คุณคา ที่ เหนือกวา ของ การ จัดการ ศึกษา ใน มุมมอง ของ ผูเรียน ผูมีสวน ได
สวนเสีย และตลาด การมีผลการดำเนินการที่ดีเยี่ยม ซึ่งสะทอนผานตัวบงชี้ดานการปฏิบัติการ ผูปฏิบัติงาน
กฎหมาย จริยธรรม และการเงิน รวมทั้งตัวบงชี้ดานการเรียนรูระดับองคการและระดับผูปฏิบัติงาน
หมวด 7 จึงใหสารสนเทศ “ในขณะที่เกิดขึ้นจริง” (ตัววัดความกาวหนา) เพื่อประเมินและปรับปรุง
หลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศึกษาอื่นๆและกระบวนการตางๆ ของสถาบัน
โดยมีความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับกลยุทธของสถาบันโดยรวม หัวขอ 4.1 กำหนดใหมีการวิเคราะห
และทบทวนขอมูลและสารสนเทศของผลการดำเนินการของสถาบัน เพื่อใหทราบสถานะของสถาบันโดยรวม
และเพื่อจัดลำดับความสำคัญในการปรับปรุง
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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 ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน : ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียนขององคการ
เปนอยางไร
จุดประสงค
หัวขอนี้ตรวจประเมินผลลัพธหลักๆ ดานการเรียนรูของผูเรียน เพื่อแสดงถึงประสิทธิผลของ
หลักสูตรการศึกษา และกิจกรรมตางๆสำหรับผูเรียนทุกกลุม รวมถึงการทำใหเกิดคุณคาซึ่งนำไปสูความ
พึงพอใจและผูกพันของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย
ขอสังเกต
n

n

n

n

หัวขอนี้เนนผลลัพธสำคัญดานการเรียนรูของผูเรียนในประเด็นที่ขึ้นอยูกับพันธกิจของ
องคการและ วิธีการประเมินผลทีใช
่ หัวขอนีมี้ ความสำคัญอยางยิ่งตอการประเมินสถาบัน
เพราะมุง เนนผลการปรับปรุงทีสถาบั
่
นไดดำเนินการในอดีตจนถึงปจจุบนั และระดับความ
สำเร็จเมื่อเทียบกับคูแขง และสถาบันหรือกลุมประชากรผูเรียนอื่นๆ ที่เทียบเคียงกัน
ได ในการนำผลลัพธในหัวขอนี้ไปใชอยางถูกตองนั้น จะตองเปรียบเทียบผลการเรียนรู
ที่เพิ่มขึ้นกับผลของสถาบันการศึกษาอื่นที่มีผูเรียนใหมที่มีความสามารถใกลเคียงกัน
รวมทั้งประเมินความสำเร็จที่เพิ่มขึ้นของนักเรียนแตละคนและของนักเรียนแตละกลุมดวย
ในการที่จะเขาใจหัวขอนี้ ตองพิจารณาถึงประเด็นตอไปนี้
(1) การเรียนรูของผูเรียนควรสะทอนใหเห็นผลลัพธโดยองครวมและผลลัพธที่เชื่อมโยง
กับพันธกิจ
(2) ควรมีการรายงานระดับการเรียนรูป จจุบนั และแนวโนม และใชเปรียบเทียบกับสถาบัน
อื่นๆ ที่ ใหบริการ คลายคลึง กัน หรือ กับ ประชากร ผูเรียน อื่น และ แสดง ให เห็น
การปรับปรุงในแตละป
(3) ตองจำแนกขอมูลตามกลุมผูเรียน เพื่อที่จะไดวิเคราะหแนวโนมและเปรียบเทียบ
ขอมูล เพื่อแสดงถึงความสำเร็จของสถาบันในการทำใหเกิดการเรียนรูของผูเรียน
ทุกคน
ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนไมควรสะทอนใหเห็นแตสิ่งที่ผูเรียนทราบเทานั้น แตควร
สะทอน สิ่ง ที่ ผูเรียน ได เรียนรู ซึ่ง เปนผล ที่ เกิดขึ้น จาก หลักสูตร การ ศึกษา สิ่ง ที่ ผูเรียน
สามารถทำได และความสามารถของผูเรียนวาทำไดดีเพียงใดดวย ผลลัพธที่ไดรับควร
คำนึงถึงความตองการภายนอกที่มาจากตลาด และผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ รวมถึงผล
การประเมินผลทั้งตามหลักสูตรและตามเกณฑที่เนนเปาหมายสำคัญๆ ของการเรียนรู
และความสามารถโดยรวมของผูเรียน
แมวาการปรับปรุงเกณฑการรับเขาศึกษาอาจมีสวนชวยใหผูเรียนไดมีการศึกษาที่ดีขึ้น
ก็ตาม สถาบันไมควรรายงานผลการเรียนรูที่ดีขึ้นในหัวขอนี้ (หัวขอ 7.1) หากผลดังกลาว
เกิดจากการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติแรกเขาของผูเรียนเทานั้น อยางไรก็ดี แนวโนมที่ดีขึ้น
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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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ของคุณสมบัติแรกเขาของผูเรียนควรเปนสวนหนึ่งของผลลัพธของความมีประสิทธิผล
ของสถาบัน (หัวขอ 7.5) สถาบันควรรายงานผลการเรียนรูที่ดีขึ้นที่เกิดจากเหตุผลอื่น
นอกเหนือจากการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติแรกเขาของผูเรียนไวในหัวขอนี้ (หัวขอ 7.1)
ซึ่งรวมถึงการใชวิธีการตางๆ เพื่อเพิ่มคุณคาใหแกผูเรียนโดยแสดงแนวโนมและขอมูล
เปรียบเทียบของตัววัดหรือตัวบงชี้ที่สำคัญ (*)
การระบุความสัมพันธระหวางรูปแบบและการใหการศึกษา และการเรียนรูของ
 ผูเ รียน เปน
เครื่องมือในการจัดการที่สำคัญยิ่งสำหรับ
(1) การกำหนดและการมุงเนนที่ขอกำหนด ดานการสอนที่สำคัญ
(2) การระบุสิ่งที่ทำใหการบริการการศึกษาแตกตางกัน
(3) การ กำหนด ความ สั ม พั น ธ ใน แง เหตุ และ ผล ระหว า ง คุ ณ ลั ก ษณะ ของ การ บริ ก าร
การศึกษาและปจจัยตางๆ กับหลักฐานทีแสดง
่
ถึงความพึงพอใจและความผูกพันของ
ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย การ คง อยู อยาง ตอเนื่อง ของ ผูเรียน การ สำเร็จ
การศึกษา การเรียนจบหลักสูตร และการกลาวถึงสถาบันในทางที่ดีความสัมพันธ
ดังกลาวอาจชี้ใหเห็นความตองการที่เพิ่งปรากฏหรือกำลังเปลี่ยนแปลง ตลาดที่
เปลี่ยนแปลง หรือแนวโนมวาหลักสูตรกำลังจะลาสมัย

7.2 ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา : ผลการดำเนินการดานการมุงเนนผูเรียน และผูมีสวนได
สวนเสียมีอะไรบาง
จุดประสงค
หัวขอนีตรวจ
้ ประเมินผลลัพธของผลการดำเนินการดานการมุง เนนผูเ รียน/ผูม สี ว นไดสว นเสีย
เพื่อแสดงใหเห็นวาสถาบันดำเนินการไดดีเพียงใดในการสรางความพึงพอใจแกผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย
และสรางความผูกพันในระยะยาว (*)
ขอสังเกต
n

หัวขอ นี้ มุงเนน ที่ ขอมูล ที่ เกี่ยวของ ทั้งหมด เพื่อ ให ทราบ และ ชวย คาดการณ ผล การ
ดำเนิ น การ ของ สถาบั น ใน มุ ม มอง ของ ผู เ รี ย น และ ผู มี ส ว น ได ส ว น เสี ย ข อ มู ล และ
สารสนเทศ ที่ เกี่ยวของ ครอบคลุม ถึง ความ พึง พอ ใจ และ ไม พึง พอ ใจ ของ ผูเรียน และ
ผูมีสวนไดสวนเสีย การไดและการสูญเสียผูเรียน การกลาวถึงในทางที่ดี ขอรองเรียน
การจัดการขอรองเรียน ประสิทธิผลของการแกไขขอรองเรียน คุณคาในมุมมองของ
ผูเ รียน และผูม สี ว นไดสวนเสีย การประเมินของผูเ รียนเกีย่ วกับการเขาถึง และการไดเรียน
ใน หลั ก สู ต ร และ บริ ก าร ส ง เสริ ม การ เรี ย นรู ที่ ต อ งการ การ สนั บ สนุ น ของ ผู เ รี ย น และ
ผูมีสวนไดสวนเสียตอหลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอื่นๆ
การไดรับรางวัล การจัดอันดับ และการไดรับการยกยองจากองคการจัดอันดับอิสระ
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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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หัวขอนี้ใหความสำคัญกับผลลัพธดานการมุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียซึ่งมาก
ยิ่งกวาการวัดผลดานความพึงพอใจเพราะความสัมพันธและความผูกใจเปนตัวบงชี้และ
ตัววัดทีดี่ กวาสำหรับความสำเร็จในแวดวงการศึกษาในอนาคตและความยัง่ ยืนของสถาบัน
หากใชอยางมีประสิทธิผล ผลลัพธดังกลาวจะเปนตัวชี้วัดที่สำคัญยิ่งของประสิทธิผลและ
การปรับปรุงของสถาบัน วัตถุประสงคพื้นฐานในหัวขอนี้มีไวเพื่อใหมั่นใจวา ผลลัพธ
ดานการมุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย เปนเครื่องมือที่มีประโยชนในการประเมิน
ปจจัยหลักที่มีผลเสริมหรือปดกั้นการศึกษา นอกจากนี้ ผลลัพธที่รายงานในขอ 7.2
โดยรวม ควรใชเปนแนวทางเพื่อนำไปสูการปรับปรุงความสามารถของผูเรียน โดย
ตระหนักวาการปรับปรุงดังกลาวตองเนนถึงหลักสูตร การพัฒนาอาจารย และปจจัยอืน่ ๆ
หัวขอนี้ไมควรตีความวาเปนเพียงการเนนใหสถาบันเปนที่ชื่นชอบ หรือมุงเปาหมาย
ระยะสั้นอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวกับการศึกษา

7.3 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงินและตลาด: ผลการดำเนินการดานงบประมาณ การเงิน
และตลาดมีอะไรบาง
จุดประสงค
หัวขอนี้ตรวจประเมินผลลัพธดานงบประมาณ การเงินและตลาดที่สำคัญ เพื่อใหเขาใจถึง
การบริหารจัดการและประสิทธิผลของการใชทรัพยากรทางดานการเงิน ความมั่นคงทางการเงิน รวมทั้ง
ความทาทายและโอกาสในตลาด
ขอสังเกต
n

n

ตัววัดทีรายงาน
่
ในหัวขอนีเป
้ นตัววัดทีผู่ น ำระดับสูงใชในการติดตามผลอยูตลอด

เวลา เพือ่
ตรวจประเมินผลการดำเนินการและความอยูรอดทางการเงินของสถาบัน
นอกเหนือจากตัววัดในหัวขอ 7.3 หมายเหตุ 1 ตัววัดที่เหมาะสมเกี่ยวกับงบประมาณ
และการเงิน อาจรวมถึงอัตราภาษี สำหรับตัววัดผลการดำเนินการดานตลาด อาจรวม
ถึงสวนแบงตลาด การเพิ่มหรือลดลงของผูเรียนหรือจำนวนหลักสูตร การบริการทางการ
ศึกษาใหมๆ การเจาะตลาด การเรียนทางไกลและการเรียนผานเครือขายสารสนเทศและ
ตำแหนงในตลาด ตัววัดอาจรวมถึงการใชประโยชนจากบริการทีส่ งเสริมการเรียนรูใหม
 ๆ
จำนวนผูเรียนที่ยายเขาและออกจากสถาบัน รวมทั้งการขยายและการจัดการศึกษา
ใหม ๆ (*) ขอมูลเทียบเคียงในตัววัดดังกลาว อาจรวมถึงผลการดำเนินการเทียบกับสถาบัน
ที่ เทียบเคียง กัน ได สถาบัน คู แขง และ การ เทียบเคียง กับ องคการ อื่นๆ ทั้ง ใน และ
นอกชุมชนวิชาการ
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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 ผลลัพธดานการมุงเนนผูปฏิบัติงาน : ผลการดำเนินการดานการมุงเนนผูปฏิบัติงาน
มีอะไรบาง
จุดประสงค
หัวขอ นี้ ตรวจ ประเมิน ผลลัพธ ดาน การ มุงเนน ผูปฏิบัติ งาน เพื่อ แสดง ให เห็นวา สถาบัน
สามารถสรางและรักษาสภาพแวดลอมในการทำงานที่มีผลิตภาพสูง มุงเนนการเรียนรู สรางความผูกพัน
และมีความเอื้ออาทรใหแกผูปฏิบัติงานทั้งหมดไดดีเพียงใด
ขอสังเกต
n

n

n

ตัววัดผลลัพธที่รายงานถึงตัวชี้วัดดานความผูกพันและความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน
อาจรวมถึงการปรับปรุงเกี่ยวกับการตัดสินใจในระดับหนางาน วัฒนธรรมองคการ และ
การแบงปนความรูระหวางผูปฏิบัติงาน ถึงแมวาผลลัพธที่รายงานอาจรวมถึงขอมูลที่
เปนปจจัยนำเขา เชน ขอบขายการฝกอบรม แตจุดเนนสำคัญควรเปนขอมูลที่แสดงถึง
ประสิทธิผลหรือผลสัมฤทธิ์ ตัวอยางของตัววัดผลสัมฤทธิ์อาจไดแกการที่ผูปฏิบัติงาน
คงอยูกั บสถาบันนานขึน้ อันเปนผลมาจากการริเริม่ โครงการยกยองชมเชยเพือ่ นรวมงาน
หรือการเพิม่ ของจำนวนผูป ฏิบตั งาน
ิ ทีได
่ รบั การเลือ่ นตำแหนง ซึง่ เปนผลมาจากโครงการ
พัฒนาผูนำของสถาบัน
ผลลัพธ ของ ตัวบงชี้ ดาน ขีด ความ สามารถ และ อัตรา กำลัง อาจ รวม ถึง จำนวน บุคลากร
ในทุกหนวยงาน และการมีใบรับรองวิทยฐานะสำหรับทักษะที่จำเปน อาจรวมทั้งการ
ปรับโครงสรางของสถาบัน หรือการหมุนเวียนงานซึ่งออกแบบเพื่อตอบสนองตอทิศทาง
ในระดับกลยุทธหรือความตองการของลูกคา
ผลลัพธที่รายงานนี้ อาจรวมถึงปจจัยทั่วไปหรือปจจัยเฉพาะของสถาบัน ปจจัยทั่วไป
อาจจะรวมถึง ความปลอดภัย การขาดงาน การลาออก ความพึงพอใจ และขอรองเรียน
(ขอรองทุกข) ของผูปฏิบัติงาน สำหรับตัววัดบางตัว เชน การขาดงานและการลาออก
ของผูปฏิบัติงาน ควรมีการเปรียบเทียบกับขอมูลในระดับทองถิ่นหรือภูมิภาคตามความ
เหมาะสม ปจจัยเฉพาะของสถาบัน คือ ตัววัดที่สถาบันใชในการตรวจประเมินความ
ผูกพันและบรรยากาศในการทำงานของผูปฏิบัติงาน ปจจัยเหลานี้ อาจรวมถึงขอบขาย
การฝกอบรม การฝกอบรมซ้ำ หรือการฝกอบรมขามสายงาน เพือ่ ตอบสนองความตองการ
ดานอัตรากำลังและขีดความสามารถของผูปฏิบัติงาน 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 implementation 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 inventory, 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 ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการ : ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการ
มีอะไรบาง
จุดประสงค
หัวขอนี้ตรวจประเมินผลลัพธดานการปฏิบัติการที่สำคัญของสถาบัน ซึ่งไมไดรายงานไว
ในหัวขอ 7.1 - 7.4 โดยมีเปาหมายใหสถาบันบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงาน และกระบวนการ
ทำงานตางๆ
ขอสังเกต
n

n

หัวขอนีกระตุ
้ น ใหสถาบันพัฒนาและนำตัววัดทีเป
่ นเอกลักษณและสรางสรรคมาใชติดตาม
กระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการที่สำคัญๆ สถาบันควรใชตัววัดที่เกี่ยวของและ
สำคัญ ในการประเมินผลการดำเนินการและการปฏิบัติการทั้งหมด รวมถึงความพรอม
ของสถาบันตอภาวะฉุกเฉินดวย
ตัววัดและตัวบงชี้ประสิทธิผลและประสิทธิภาพกระบวนการ อาจรวมถึง
- ผล การ ดำเนินการ ของ ระบบ งาน ที่ แสดงถึง การ ลด ตนทุน หรือ การ เพิ่ม ผลิต ภาพ
โดยการใชทรัพยากรทั้งจากภายในและ/หรือภายนอก
- ตัววัดดานผลการดำเนินการมีผลตอการเรียนรูของ
 ผูเ รียนและความพึงพอใจของผูเ รียน
และผูมีสวนไดสวนเสีย
- ตัวบงชีด้ านประสิทธิภาพของกระบวนการภายในสถาบัน เชน รอบเวลาของการพัฒนา
และการเปดหลักสูตรหรือการบริการ
- การปรับปรุงผลการดำเนินการดานธุรการและหนวยงานสนับสนุนอื่นๆ เชน การจัด
ซื้อ การควบคุมตนทุน และการผันทรัพยากรจากสวนอื่นมาสูงานดานการศึกษา
- การลดการสอนซ้ำ หรือความจำเปนในการใหบริการเสริมทางการศึกษาตัวบงชี้ดาน
การจัดการผูสงมอบ เชน การลดจำนวนพัสดุคงคลัง การยกระดับคุณภาพและผลิต
ภาพ การปรับปรุงการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส และการลดตนทุนการจัดการ
ผูสงมอบ

7.6 ผลลัพธดานภาวะผูนำ : ผลลัพธดานภาวะผูนำมีอะไรบาง
จุดประสงค
หัวขอนี้พิจารณาผลลัพธที่สำคัญดานธรรมาภิบาลและภาวะผูนำของผูนำระดับสูง ความ
สำเร็จตามแผนกลยุทธ และความรับผิดชอบตอสังคม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนสถาบันที่มีจริยธรรม
และยังคงสถานะทางการเงินที่ดีไว โดยสามารถบรรลุผลดานความรับผิดชอบตอสังคม และสนับสนุนชุมชน
ที่สำคัญ
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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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ขอสังเกต
n

n

n

n

n

การ วัด ความ คืบหนา ของ ความ สำเร็จ ตาม วัตถุ ประสงค เชิง กลยุทธ เปนเรื่อง ที่ ทาทาย
อยางยิ่งเนื่องจากองคการจำนวนมากมักมีปญหาในการกำหนดตัววัดที่เหมาะสม ตัววัด
ความคืบหนาดังกลาวมักไดมาจากการกำหนดผลลัพธทีสะท
่ อนเปาประสงคของผลสำเร็จ
ทายสุดตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธเสียกอน จากนัน้ จึงใชเปาประสงคดังกลาวมากำหนด
ตัววัดในชวงกลาง
สถาบันตองลงมือปฏิบัติจริง และแสดงใหเห็นวาการประพฤติปฏิบัติโดยรวมมีมาตรฐาน
สูง โดยไมขึน้ กับวาสังคมไดมีการเพงเล็งมากขึน้ ในเรือ่ งธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบดาน
การเงิน จริยธรรม และความรับผิดชอบของผูนำ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและผูนำ
ระดับสูงควรติดตามตัววัดผลการดำเนินการอยางสม่ำเสมอ และสือ่ สารผลการดำเนินการ
ดังกลาวใหผูมีสวนไดสวนเสียไดรับรู
ตัว วัด หรือ ตัวบงชี้ ที่ สำคัญ ดาน ความ รับผิดชอบ ดาน การเงิน ความ ไววางใจ ของ ผูมี
สวนไดสวนเสีย และการประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม อาจรวมถึงความตรงไปตรงมา
ดานการวัดผล ความปลอดภัยของผูเ รียนและผูม สี ว นไดสวนเสีย การรับรองวิทยฐานะของ
คณาจารยและบุคลากร ความเทาเทียมในการเขาถึงทรัพยากร หลักสูตร และสิ่งอำนวย
ความสะดวกตางๆ ตลอดจนการใชเงินกองทุนอยางเหมาะสม
ควรรายงานผลลัพธดานการปฏิบัติตามกฎขอบังคับดานสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย
การรับรองมาตรฐาน กฎหมายและระเบียบขอบังคับตางๆ รวมทั้งผลการตรวจสอบโดย
หนวยงานภาครัฐหรือหนวยงานที่สนับสนุนทุน และความสำเร็จที่โดดเดนขององคการ
ในเรื่องดังกลาว (*) ผลลัพธควรรวมถึงการที่สถาบันชวยเหลือใหเกิดความผาสุกในสังคม
และการสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ
หาก สถาบัน เคย ถูก ตอตาน หรือ ลงโทษ หรือ ภายใต กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือ
สัญญาในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา องคการควรสรุปเหตุการณและสถานภาพปจจุบันให
ทราบดวย
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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
เกณฑนี้ เปนพื้นฐานสำคัญของการประเมินตนเองของสถาบันและมีบทบาทสำคัญ 3 ประการ
ในการเสริมสรางความสามารถในการแขงขันดังตอไปนี้
n ชวยในการปรับปรุงวิธีการดำเนินการ ขีดความสามารถ และผลลัพธของสถาบัน
n กระตุ น ให มี การ สื่ อ สาร และ แบ ง ป น สารสนเทศ เกี่ ย วกั บ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ เป น เลิ ศ ระหว า งสถาบั น
การศึกษาและสถาบันอื่นๆ
n เปนเครือ
่ งมือทีสามารถ
่
นำมาใชเพือ่ ทำใหเกิดความเขาใจและใชในการจัดการผลการดำเนินการ
ของสถาบัน รวมทั้งเปนแนวทางในการวางแผนและเปนโอกาสในการเรียนรูของสถาบัน
เปาประสงคของเกณฑ
เกณฑนี้ ออกแบบขึน้ เพือ่ ชวยใหสถาบันใชเปนแนวทางทีบู่ รณาการในการจัดการผลการดำเนินการ
ของสถาบัน ซึ่งจะใหผลลัพธดังนี้
n การจัดการศึกษาทีมี
่ การปรับปรุงอยางสม่ำเสมอใหแกผูเ รียนและผูม สี ว นไดสวนเสีย ซึง่ สงผลตอ
คุณภาพการศึกษาและความยั่งยืนของสถาบัน
n การปรับปรุงประสิทธิผลและขีดความสามารถโดยรวม
n การเรียนรูระดับสถาบันและระดับบุคคล
คานิยมหลักและแนวคิด
เกณฑนี้ จัดทำขึ้นโดยอาศัยคานิยมหลักและแนวคิดตางๆ 11 ขอ ดังตอไปนี้
n การนำองคการอยางมีวิสัยทัศน
n การศึกษาที่มุงเนนการเรียนรู
n การเรียนรูระดับองคการและระดับบุคคล
n การเห็นคุณคาของผูปฏิบัติงาน และคูความรวมมือ
n ความคลองตัว
n การมุงเนนอนาคต
n การจัดการเพื่อนวัตกรรม
n การจัดการโดยใชขอมูลจริง
n ความรับผิดชอบตอสังคม
n การมุงเนนที่ผลลัพธและการสรางคุณคา
n มุมมองเชิงระบบ
คานิยมหลักและแนวคิดดังกลาว เปนความเชื่อและพฤติกรรมหยั่งลึกที่พบในสถาบันที่มีผลการ
ดำเนินการชั้นเลิศ คานิยมหลักและแนวคิดจึง เปนรากฐานที่กอใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางความตองการ
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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
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หลักขององคการและกระบวนการปฏิบตั งาน
ิ ภายในภายใตกรอบการจัดการทีเน
่ นผลลัพธ ซึง่ นำไปสูการ
 ปฏิบตั ิ
การและการใหขอมูลปอนกลับ
การนำองคการอยางมีวิสัยทัศน
ผู น ำ ระดั บ สู ง ของ สถาบั น ควร กำหนด ทิ ศ ทาง และ สร า ง บรรยากาศ ที่ มุ ง เน น ผู เ รี ย น และ การ
เรียนรู สรางคานิยมที่มีความชัดเจนและเปนรูปธรรม รวมทั้งกำหนดความคาดหวังที่สูง การกำหนดทิศทาง
คานิยม และความคาดหวังของสถาบันควรมีความสมดุลของความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม
ผูนำของสถาบันตองกำกับใหมีการสรางกลยุทธ ระบบและวิธีการตางๆ เพื่อใหเกิดผลการดำเนินการที่เปน
เลิศ กระตุนใหเกิดนวัตกรรม สรางองคความรูและเพิ่มขีดความสามารถและนำไปสูความยั่งยืนของสถาบัน
คานิยม และ กลยุทธ ที่ ได กำหนด ไว ควร ชวย ชี้นำ การ ดำเนิน กิจกรรม และ การ ตัดสิน ใจ ของ สถาบัน ผูนำ
ระดับสูงของสถาบันควรสรางแรงบันดาลใจ และสงเสริมใหผูปฏิบัติงานทั้งหมดมีสวนรวม มีการพัฒนาและ
เรียนรู มีความคิดสรางสรรค และพรอมรับการเปลี่ยนแปลง ผูนำระดับสูงตองมีความรับผิดชอบตอการ
ปฏิบัติการและผลการดำเนินการ ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย/สภาสถาบัน โดยคณะกรรมการชุดนี้
ตอง รับผิดชอบ อยาง เต็ม ที่ตอ ผูมีสวน ได สวน เสีย ทุก กลุม ในดาน จริยธรรม การ ปฏิบัติ การ และ ผล การ
ดำเนินการทั้งของสถาบัน และของผูนำระดับสูง
ผูนำระดับสูง ควรปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี โดยการประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม และลงมือ
ดวยตนเองในการวางแผน การสื่อสาร การสอนงานแกผูปฏิบัติงาน การพัฒนาผูนำในอนาคต การทบทวน
ผลการดำเนินการของสถาบัน และการยกยองชมเชยผูปฏิบัติงาน ในการเปนแบบอยางที่ดี ผูนำระดับสูง
สามารถเสริมสรางเรื่องจริยธรรม คานิยม และความคาดหวังไปพรอมๆ กับการสรางภาวะผูนำ ความมุงมั่น
และความคิดริเริ่มใหเกิดขึ้นทั่วทั้งองคการ
นอกจากบทบาทที่สำคัญภายในสถาบันแลว ผูนำระดับสูงควรมีลูทางอื่นในการสรางความเขมแข็ง
ในดานการศึกษาทั่วทั้งสถาบัน ในการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรูในสถาบัน อาจตองสรางใหเกิดแรง
สนับสนุนจากชุมชน และทำใหผูนำชุมชน ผูนำทางธุรกิจ และการบริการชุมชนมุงไปสูทิศทางเดียวกัน
การศึกษาที่มุงเนนการเรียนรู
เพื่อใหผูเรียนทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพอยางเต็มที่ สถาบันตองจัดใหมีทางเลือกทีหลากหลาย
่
เพื่อนำไปสูความสำเร็จ การศึกษาที่มุงเนนการเรียนรูสนับสนุนเปาหมายนี้โดยการมุงเนนการศึกษาไปที่การ
เรียนรูและความตองการอันแทจริงของผูเรียน ซึ่งไดมาจากความตองการของตลาดและสังคม
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 เศรษฐกิ จ ของ ประเทศ และ ของโลก ทำ ให เพิ่ ม ความ ต อ งการ บุ ค ลากร ที่ เป น ผู ป ฏิ บั ติ งาน ที่ มี ค วามรู
มี ความ สามารถ ใน การ แก ป ญ หา สามารถ ติ ด ตาม สถานการณ ที่ เปลี่ ย น แปลง อย า ง รวดเร็ ว ของ ตลาด
นักวิเคราะหสวนใหญสรุปวา การเตรียมผูเรียนใหพรอมสำหรับสภาพแวดลอมการทำงานเชนนี้ 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 learningcentered 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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การศึกษาทุกประเภทจำตองเนนการเรียนรูแบบใฝรู และการพัฒนาทักษะการแกปญหา นอกจากนี้หลักสูตร
ที่สอนควรตองอยูบนพื้นฐานของการเรียนรูและการสอนที่มีประสิทธิผล เพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรูและ
สัมฤทธิผล
การ ศึกษา ที่ เนน การ เรียนรู เปน แนวคิด เชิง กลยุทธ ที่ ตอง เทาทัน ตอ ความ ตองการ ทั้ง ที่ เกิดขึ้น
ใหมและเปลี่ยนแปลงไปของผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย และตลาด และตอปจจัยที่สงผลใหเกิดการเรียนรู
ความพึงพอใจ และการคงอยูของผูเรียน สถาบันตองคาดการณความเปลี่ยนแปลงของตลาดทางการศึกษา
ดังนั้นการจัดการศึกษาที่เนนการเรียนรูจำเปนตองตระหนักถึงพัฒนาการทางเทคโนโลยี ตลอดจนหลักสูตร
และบริการของคูแขง ทั้งยังตองตอบสนองความตองการของผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย และความเปลี่ยน
แปลงของตลาดไดอยางรวดเร็วและยืดหยุน การศึกษาที่เนนการเรียนรูนั้นนอกจากเปนการจัดตามหลักสูตร
การจัดการศึกษา และการบริการทางการศึกษาอื่นๆ เพื่อตอบสนองตอความตองการของผูเรียนและผูมี
สวนไดสวนเสียแลว ตองเนนคุณลักษณะและรูปแบบที่สรางความแตกตางจากคูแขง ความแตกตางดังกลาว
อาจเปนการนำเสนอบริการการศึกษาที่แปลกใหม การผสมผสานของหลักสูตร การจัดการศึกษา และ
การบริการทางการศึกษาอื่นๆ การบริการการศึกษาที่สนองความตองการเฉพาะราย กลไกการเขาถึงบริการ
การศึกษาที่หลากหลาย การตอบสนองที่ฉับไว หรือการสรางสัมพันธพิเศษ
การศึกษาแบบเนนการเรียนรูมีลักษณะสำคัญดังตอไปนี้
n

n

n

n

n

n

n

มีการกำหนดความคาดหวังและมาตรฐานที่สูงสำหรับผูเรียนทุกคนและรวมไวในกระบวนการ
ประเมินผล
คณาจารยตองรูวาผูเรียนอาจเรียนรูดวยวิธีและความเร็วที่แตกตางกัน ความเร็วและรูปแบบ
การเรียนรูอาจแตกตางไปตามกาลเวลาและเนื้อหาวิชา การเรียนรูอาจไดรับอิทธิพลจากปจจัย
ตางๆ เชน การสนับสนุน การแนะแนว และบรรยากาศการเรียนรู ทั้งที่เอื้อตอหรือที่ขัดขวาง
การเรียนรู ดวยเหตุนี้ สถาบันจึงตองคนหาทางเลือกอื่นๆ อยางตอเนื่อง เพื่อผลักดันใหเกิด
การเรียนรู และตองพัฒนาสารสนเทศของผูเรียนเปนรายบุคคลที่จะนำไปใชดำเนินการเพื่อให
เกิดผลตอการเรียนรูได
มุงเนนการเรียนรูแบบใฝรู ซึ่งทำไดโดยใชเทคนิควิธีตางๆ สื่อการสอน และประสบการณ
ที่หลากหลาย เพื่อดึงความสนใจของผูเรียน ซึ่งอาจไดจากแหลงทรัพยากรภายนอก เชน ธุรกิจ
หรือองคการบริการชุมชนและสังคมตางๆ
ใชการประเมินความกาวหนา เพื่อวัดผลการเรียนรูตั ้งแตระยะตนของกระบวนการ และเพื่อปรับ
ประสบการณการเรียนรูใหเหมาะกับความตองการและรูปแบบการเรียนรูของแตละบุคคล
ใชการประเมินผลรวม เพื่อวัดความกาวหนาของผูเรียน วาไดเรียนรูหรือสามารถทำอะไรได
เพียงไร โดยเทียบกับมาตรฐานภายนอกและเกณฑปกติที่เกี่ยวของ
ชวยใหผูเรียนและครอบครัวสามารถประเมินผูเรียนเพื่อติดตามความกาวหนา และเพื่อใหเห็น
เปาประสงคและชองวางไดชัดเจนขึ้น
เนนจุดเปลี่ยนผานที่สำคัญ เชน การยายสถาบันการศึกษา หรือเมื่อจบการศึกษาและเริ่มชีวิต
การทำงาน
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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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บทบาทของคานิยมหลักและแนวคิด

การเรียนรูระดับองคการและระดับบุคคล
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
การเรียนรูระดั
 บองคการตองประกอบดวยการปรับปรุงแนวทางทีมี่ อยูแล
 วอยางตอเนื่อง และการเปลี่ยนแปลง
ที่สำคัญหรือนวัตกรรมที่นำไปสูเปาประสงคและแนวทางใหม การเรียนรูตองฝงลึกเขาไปในวิถีการปฏิบัติงาน
ของสถาบัน นั่นคือ การเรียนรูควรเปน
(1) สวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำที่ทำจนเปนกิจวัตร
(2) สิ่งที่ปฏิบัติในทุกระดับตั้งแต บุคคล หนวยงาน หรือภาควิชา และสถาบัน
(3) สิ่งที่สงผลตอการแกปญหาที่ตนเหตุโดยตรง
(4) การเนนการสรางองคความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูทั่วทั้งสถาบัน
(5) สิ่ง ที่เกิด จาก การ มองเห็น โอกาส ใน การ เปลี่ยน แปลง ที่ สำคัญ และ มีความหมาย รวม ทั้ง
การสรางนวัตกรรม แหลงเรียนรูต างๆ รวมถึงแนวความคิดจากอาจารยและบุคลากร ผลการวิจยั
ดานการศึกษาและการเรียนรู ขอมูลจากผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย การแลกเปลี่ยนเรียนรู
เรื่องวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ ตลอดจนการจัดระดับเทียบเคียง
การเรียนรูขององคการสงผล ดังนี้
(1) เพิ่มคุณคาใหแกผูเรียน และผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ ดวยหลักสูตร บริการที่สงเสริมการ
เรียนรูและบริการทางการศึกษาใหมๆ หรือที่ไดรับการปรับปรุง
(2) สรางโอกาสใหมทางการศึกษา
(3) สรางกระบวนการ และรูปแบบธุรกิจ (*) ใหม และที่ไดรับการปรับปรุง
(4) ลดความผิดพลาด ความคลาดเคลื่อน ความสูญเสีย และตนทุนที่เกี่ยวของ
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(4)
(5)
(6)
(7)

reducing errors, variability, waste, and related costs;
improving responsiveness and cycle time performance;
increasing productivity and effectiveness in the use of all your resources; and
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) ปรับปรุงความสามารถในการตอบสนอง และการลดรอบเวลา
(6) เพิ่มผลิตภาพและประสิทธิผลในการใชทรัพยากรทั้งหมดของสถาบัน
(7) สงเสริมผลการดำเนินการของสถาบันในดานความรับผิดชอบตอสังคม และการใหบริการตอ
ชุมชน
ความ สำเร็ จ ของ ผู ป ฏิ บั ติ งาน ขึ้ น อยู กั บ การ มี โอกาส เรี ย นรู และ ฝ ก ฝน ทั ก ษะ ใหม ๆ มากขึ้ น
ความสำเร็จของผูนำขึ้นกับการเขาถึงโอกาสดังกลาวเชนกัน ในสถาบันที่ตองพึ่งพาอาสาสมัคร การเรียนรู
ของอาสาสมัครเหลานี้ก็มีความสำคัญ จึงควรพิจารณาการเรียนรูและการพัฒนาทักษะของอาสาสมัครไป
พรอมๆ กับของคณาจารยและบุคลากรดวย สถาบันลงทุนเพื่อการเรียนรูระดับบุคคลไดดวยการใหการศึกษา
การฝกอบรม และโอกาสอื่นๆ เพื่อการเติบโตและพัฒนาที่ตอเนื่อง โอกาสเหลานี้รวมถึงการหมุนเวียนงาน
และการเพิ่มคาตอบแทนตามความรูและทักษะที่นำมาใชเพิ่มขึ้น การพัฒนาและการฝกอบรมอาจใชไดหลาย
รูปแบบ เชน การใชคอมพิวเตอรและการเรียนรูผานเว็ป และการเรียนทางไกล
การเรียนรูระดับบุคคลสงผลให
(1) ผูปฏิบัตงาน
ิ ยังคงอยูกั บสถาบัน โดยมีความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสามารถรอบดาน
มากขึ้น
(2) เกิดการเรียนรูระหวางหนวยงานภายในสถาบัน
(3) มี การ สร า ง สิ น ทรั พ ย ทาง ความรู ของ สถาบั น มี การ ปรั บ ปรุ ง สภาพ แวดล อ ม เพื่ อ ให เกิ ด
นวัตกรรม
ดังนั้น การเรียนรูจึงมิใชเพื่อใหมีหลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศึกษา
อื่นๆ ที่ดีขึ้นเทานั้น แตยังชวยใหสถาบัน มีความยืดหยุน สรางนวัตกรรม สามารถปรับตัว และตอบสนอง
ความตองการของผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย และตลาด ไดดียิ่งขึ้นดวย การเรียนรูยังชวยชี้นำใหผูปฏิบัติงาน
มีความพึงพอใจและแรงจูงใจที่จะมุงมั่นไปสูความเปนเลิศ
การเห็นคุณคาของผูปฏิบัติงาน และคูความรวมมือ
ความสำเร็จของสถาบันนับวันจะขึ้นกับผูปฏิบัติงานที่มีความผูกพันซึ่งไดรับประโยชนจากการ
ทำงานที่มีความหมาย เห็นทิศทางของสถาบันอยางชัดเจน และมีความรับผิดรับชอบตอผลการดำเนินการ
ใน บรรยากาศ การ ทำงาน ที่ มี ความ ปลอดภัย มี ความ ไว เนื้อ เชื่อ ใจ และ การ ให ความ รวมมือ ซึ่ง กัน และ กัน
นอกจาก นั้ น สถาบั น ที่ ประสบ ความ สำเร็ จ ต อ ง สามารถ ใช ประโยชน จาก พื้ น ฐาน ความ หลากหลาย ของ
ผูปฏิบัติงานและคูความรวมมือในดาน ความรู ทักษะ ความคิดสรางสรรค และแรงจูงใจ
การใหความสำคัญตอผูปฏิบัติงาน หมายถึง ความมุงมั่นตอการสรางความผูกพัน ความพึงพอใจ
การพัฒนา และความผาสุกของบุคลากร สิ่งเหลานี้นับวันจะตองอาศัยการออกแบบกระบวนการใหมีความ
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
การหมุนเวียนงาน และการใหคาตอบแทนตามทักษะที่มี สำหรับคณาจารยการพัฒนาไมไดหมายถึงความรู
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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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ดานวิชาการเทานั้น แตหมายรวมถึงความรูเรื่องรูปแบบการเรียนรูของผูเรียน และวิธีการประเมินผลดวย
การ มี ส ว นร ว ม ของ คณาจารย อาจ รวม ถึ ง การ มี ส ว นร ว ม ใน การ กำหนด นโยบาย ของ องค ก าร และ ร ว ม
ในคณะทำงานพัฒนาและบริหารโครงการและหลักสูตรตางๆ การมีสวนรวมนี้นับวันจะตองเนนความสำคัญ
ของผูเรียนและความรวมมือในลักษณะสหวิทยาการมากยิ่งขึ้น ผูนำสถาบันควรมุงคนหาเพื่อขจัดปญหา
อุปสรรคตางๆ เพื่อสงเสริมใหบุคลากรและคณะทำงาน ยังคงมีกำลังใจในการทำให กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ
ซึ่งมุงเนนการเรียนรูที่สำคัญเหลานี้มีความยั่งยืน
ความทาทายหลักในการใหความสำคัญกับคุณคาของสมาชิกในกลุมผูปฏิบัติงาน รวมถึง
(1) การพิสูจนใหเห็นถึงพันธสัญญาของผูนำที่จะทำใหคณาจารยและบุคลากรประสบความสำเร็จ
(2) การสรางระบบการยกยองชมเชยหรือใหรางวัลที่นอกเหนือไปจากระบบการใหผลตอบแทน
ตามปกติ
(3) ขอเสนอดานการพัฒนาและความกาวหนาที่มีในสถาบัน
(4) การแบงปนความรูของสถาบัน เพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถใหบริการแกผูเรียนและผูมีสวนได
สวนเสีย ตลอดจนชวยใหสถาบันบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธไดดียิ่งขึ้น
(5) การสรางสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม
(6) การสรางสภาพแวดลอมที่สนับสนุนผูปฏิบัติงานที่หลากหลาย
สถาบันตองสรางคูความรวมมือทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อใหบรรลุเปาประสงคโดยรวม
ไดดีขึ้น คูความรวมมือภายในสถาบันอาจหมายถึง ความรวมมือระหวางผูนำ คณาจารยและบุคลากร ซึ่ง
อาจรวมถึงความรวมมือกับกลุมที่ทำหนาที่ตอรองใหผูปฏิบัติงาน การเปนคูความรวมมือกับสมาชิกของกลุม
ผูปฏิบัติงานอาจนำมาซึ่งโอกาสในการพัฒนา การฝกอบรมขามสายงาน หรือการปรับระบบงานใหม เชน
การสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้ คูความรวมมือภายในสถาบันยังอาจเกี่ยวของกับการสราง
เครือขายความสัมพันธระหวางหนวยงาน หรือระหวางคณาจารย บุคลากรและอาสมัคร เพื่อเสริมสรางความ
ยืดหยุน การตอบสนองตลอดจนการแบงปนความรูระหวางกัน
คูค วามรวมมือภายนอกอาจเปนสถาบันการศึกษาอืน่ ผูส งมอบ บริษทั หางราน สมาพันธธุรกิจ ชุมชน
และองคการบริการสังคมตางๆ ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสีย และผูที่อาจใหการสนับสนุนอื่นๆ พันธมิตรหรือ
คูความรวมมือเชิงกลยุทธกับภายนอกองคการนับวันจะเปนคูความรวมมือภายนอกอีกแบบหนึ่งที่มีความ
สำคัญมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจเปนชองทางสูตลาดใหม หรือเปนพื้นฐานสำหรับการพัฒนาหลักสูตรหรือบริการใหม
นอกจากนี้ การมีคูความรวมมือภายนอกจะชวยเสริมความแข็งแกรงและขีดความสามารถของสถาบันทั้งสอง
ในประเด็นที่เปนความสนใจรวมกัน ความรวมมือเชนนี้อาจนำมาซึ่งความไดเปรียบเชิงกลยุทธของสถาบัน
อีกดวย
ความสำเร็จของการสรางความรวมมือทั้งภายในและภายนอกสถาบันจะชวยพัฒนาวัตถุประสงค
ในระยะยาว ซึ่งเปนบอเกิดแหงการลงทุนและการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน ดังนั้น คูความรวมมือควรระบุ
เงื่อนไขแหงความสำเร็จ กลไกในการสื่อสารอยางสม่ำเสมอ แนวทางประเมินความกาวหนา ตลอดจนวิธีการ
ในการปรับเปลี่ยนตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ในบางกรณีหลักสูตรและโครงการฝกอบรมที่จัดรวมกัน
อาจเปนชองทางหนึ่งที่ชวยลดคาใชจายในการพัฒนาผูปฏิบัติงาน
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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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ความคลองตัว
ความ คลองตัว เปนตัว วัด ความ มี ประสิทธิผล ของ สถาบัน ที่ นับวัน จะ มี ความ สำคัญ ยิ่งขึ้น ความ
คลองตัว หมายถึง ความฉับไวและความยืดหยุนในการตอบสนองความตองการของผูเรียนและผูมีสวนได
สวนเสีย สถาบันหลายแหงเริ่มตระหนักวา การใสใจและการวัดเวลาที่ใชในการตอบสนอง ชวยปรับโครงสราง
การบริหารและกระบวนการทำงานใหงายขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงเวลาในการตอบสนองมักตองอาศัยระบบ
งานใหม
ในปจจุบันสังคมเรียกรองใหสถาบันการศึกษามีการตอบสนองอยางรวดเร็วตอประเด็นใหมๆ ที่อยู
ในความสนใจของสังคม ดังนั้นในบรรยากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีการแขงขันที่รุนแรง ผูปฏิบัติงาน
ที่ไดรับการอบรมขามหนวยงานและไดรับการเอื้ออำนาจในการตัดสินใจจึงมีคาอยางยิ่งตอสถาบัน
เวลาที่ใชในการดำเนินการในทุกมิติมีความสำคัญมากขึ้น และควรเปนตัววัดหลักประการหนึ่ง
ของกระบวนการ การใหความสำคัญเรื่องเวลายังกอใหเกิดประโยชนสำคัญอื่นๆ เชน การปรับปรุงเวลาที่ใช
ใน การ ดำเนินการ จะ สงผลตอ การ ปรับปรุง สถาบัน ระบบ งาน คุณภาพ ตนทุน การ มุงเนน ผูเรียน และ
ผูมีสวนไดสวนเสีย และผลิตภาพไปพรอมๆ กัน
การมุงเนนอนาคต
การสรางอนาคตที่ยั่งยืนตองอาศัยความเขาใจในปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอสถาบันและตลาด
การศึกษาทั้งระยะสั้นและระยะยาว การแสวงหาความเปนเลิศทางการศึกษา การเติบโตอยางยั่งยืนและผล
การดำเนินการที่ดีอยางตอเนื่อง ตองมีแนวทางที่มุงเนนอนาคตอยางชัดเจน ทั้งยังตองมีความตั้งใจที่จะสราง
พันธะระยะยาวกับผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียที่สำคัญๆ ไดแก ชุมชน ผูปกครอง ผูจางงาน ผูปฏิบัติงาน
ผูสงมอบ คูความรวมมือ และสังคม
การวางแผนของสถาบันตองคาดการณปจจัยหลายประการ เชน การเปลี่ยนแปลงความตองการ
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
การพัฒนาทางดานเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของประชากร กลุมของผูเรียนและตลาด โมเดลทางธุรกิจ
ใหมๆ (*) ความคาดหวังและความตองการของชุมชนและสังคม ตลอดจนกลยุทธใหมๆ ของสถาบันทาง
การ ศึกษา ใน ระดับ เดียว กัน ดัง นั้น ใน การ จัดทำ วัตถุ ประสงค เชิง กลยุทธ และ จัดสรร ทรัพยากร จึง ตอง
คำนึงถึงอิทธิพลของปจจัยตางๆ เหลานี้
การ ลงทุน ระยะยาว ที่ สำคัญ เพื่อ ปรับปรุง องคการ จึง เปนการ ลงทุน เพื่อ สราง และ ดำรง ระบบ
ประเมินสถาบันตามพันธกิจหลักที่มุงเนนการเรียนรู ซึ่งหมายถึงตองใหความรูและอบรมคณาจารยในเรื่อง
วิธีการประเมินสถาบันดังกลาว นอกจากนี้ ผูนำองคการควรมีความสามารถในการแปลผลการประเมิน
และการใชประโยชนจากสารสนเทศดานวิธีการประเมินผล และรูปแบบการเรียนรู การมุงเนนอนาคตตอง
มีการพัฒนาผูนำองคการและบุคลากรของสถาบัน การสรางผูนำรุนใหมที่มีประสิทธิผล การสรางโอกาสเพื่อ
นวัตกรรม และการคำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและความกังวลของสวนรวม
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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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การจัดการเพื่อนวัตกรรม
นวัตกรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเพื่อปรับปรุงหลักสูตร การใหบริการ กระบวนการ
และการปฏิบัติงานขององคการ รวมถึงโมเดลทางธุรกิจ (*) เพื่อสรางคุณคาใหมใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย
ซึ่งนำไปสูมิติใหมของการดำเนินการ นวัตกรรมไมจำกัดอยูในขอบเขตของการวิจัยเทานั้น แตยังมีความ
สำคัญตอระบบงาน กระบวนการ และการปฏิบัติการของสถาบันในทุกๆ ดานผูนำจึงควรชี้นำและบริหาร
สถาบั น เพื่ อ ให นวั ต กรรม กลาย เป น ส ว นหนึ่ ง ของ วั ฒ นธรรม การ เรี ย นรู ของ องค ก าร รวม ทั้ ง บู ร ณาการ
เขาไวในการปฏิบัติงานประจำวัน โดยมีระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการชวยเกื้อหนุน กระบวนการ
สรางนวัตกรรมอยางเปนระบบตองมีการปฏิบัติอยางทั่วถึงทั้งสถาบัน
นวัตกรรม เกิด จาก การ สั่งสม ความรู ของ สถาบัน และ ผูปฏิบัติ งาน ดัง นั้น ความ สามารถ ใน การ
เผยแพรและใชประโยชนจากความรูเหลานี้อยางรวดเร็วจึงมีความสำคัญตอการผลักดันการสรางนวัตกรรม
ของสถาบัน
การจัดการโดยใชขอมูลจริง
การวัดและการวิเคราะหผลการดำเนินการเปนสวนสำคัญของสถาบัน การวัดผลควรพัฒนาจาก
ความตองการและกลยุทธของสถาบัน และควรสือ่ ถึงขอมูลและสารสนเทศทีสำคั
่ ญอยางยิง่ เกีย่ วกับกระบวนการ
หลักและผลลัพธ การบริหารจัดการของสถาบันตองอาศัยขอมูลและสารสนเทศหลากหลายรูปแบบประกอบกัน
ระบบการวัดผลการดำเนินการโดยมุง เนนการเรียนรูของ
 ผูเ รียน ตองอาศัยขอมูลจริงทีครอบคลุ
่
มและบูรณาการ
ในทุกดาน เชน ปจจัยนำเขา สภาพแวดลอม ผลการดำเนินการ ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ/แขงขัน ผูปฏิบัติงาน
คาใชจาย ผลลัพธของกระบวนการ และการวัดผลการดำเนินการของสถาบัน เปนตน ทั้งนี้ อาจรวมถึงภูมิหลัง
ของผูเรียน รูปแบบการเรียนรู แรงบันดาลใจ จุดออนและจุดแข็งในดานวิชาการ ความกาวหนาทางการ
ศึกษา การเรียนรูใน
 ชั้นเรียนและการเรียนรูตาม
 หลักสูตร ความพึงพอใจตอการสอนและบริการตางๆ กิจกรรม
นอกหลักสูตร อัตราการลาออกกลางคัน การเรียนจบ และความสำเร็จหลังจบการศึกษา ตัวอยางการจำแนก
กลุมขอมูลที่เหมาะสม ไดแก การจำแนกกลุมตามผลการเรียนรูของผูเรียน ขอมูลประชากรของผูเรียน (เพศ
อายุ ที่มา) และกลุมผูปฏิบัติงาน เปนตน
การวิเคราะห หมายถึง การกลั่นกรองใจความสำคัญจากขอมูลและสารสนเทศเพื่อใชสนับสนุน
การวัดผล การตัดสินใจ การปรับปรุงและนวัตกรรม การวิเคราะหตองใชขอมูลเพื่อกำหนดแนวโนม
การ คาดการณ ตลอดจน ความ เปน เหตุ เปนผล ซึ่ง โดย ปกติ แลว อาจ ไมเห็น เดนชัด การ วิเคราะห อาจ ใช
สนับสนุนจุดมุงหมายตางๆ เชน การวางแผน การทบทวนผลการดำเนินการโดยรวม การปรับปรุงการปฏิบัติ
งาน และการบรรลุเปาหมายของการบริหารความเปลี่ยนแปลง และการเปรียบเทียบผลการดำเนินการกับ
สถาบันอื่นซึ่งมีหลักสูตรหรือการบริการในระดับเดียวกัน หรือเทียบเคียงกับวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ
สิ่ง สำคัญ ที่ ตอง พิจารณา ใน การ ปรับปรุง ผล การ ดำเนินการ และ การ บริหาร ความ เปลี่ยน แปลง
ไดแก การเลือกและใชตัววัดหรือตัวบงชี้ผลการดำเนินการ ทั้งนี้ ตัววัดหรือตัวบงชี้ที่เลือกมาตองเปนตัวที่ดี
ที่สุดที่สะทอนถึงปจจัยที่นำไปสูการปรับปรุงผลการดำเนินการดานผูเรียน การปฏิบัติการ การเงิน และดาน
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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 กลุมตัววัดหรือตัวบงชี้ที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงกับความตองการของผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย
และ ผล การ ดำเนินการ ของ สถาบัน จะ ชวย ทำ ให กระบวนการ ทั้งหมด สอดคลอง ไป ใน แนว ทางเดียว กัน กับ
เปาประสงคของสถาบัน ตัววัดและตัวบงชี้เหลานี้อาจจำเปนในการสนับสนุนการตัดสินใจในสภาพแวดลอม
ที่มีการ เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จากการวิเคราะหขอมูลที่ได ผานกระบวนการติดตาม อาจ สงผลใหเกิด
การประเมินและปรับเปลี่ยนตัววัดหรือตัวบงชี้เหลานั้น เพื่อใหสอดรับกับเปาประสงคของสถาบันไดดียิ่งขึ้น
ความรับผิดชอบตอสังคม
ผูนำของสถาบันควรใหความสำคัญกับความรับผิดชอบตอสังคม พฤติกรรมที่แสดงถึงคุณธรรม/
จริยธรรม รวมทั้งตองคำนึงถึงความผาสุกและประโยชนของสังคม ผูนำควรเปนแบบอยางที่ดีในการใหความ
สำคัญในเรื่องคุณธรรม/จริยธรรม การคุมครองปองกันสุขภาวะ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม ของสวนรวม
รวมถึงผลกระทบที่มีตอการปฏิบัติการของสถาบัน นอกจากนั้นสถาบันควรเนนการอนุรักษทรัพยากรและ
การลดของเสียที่แหลงเกิด ในการวางแผนควรคำนึงถึงผลกระทบดานลบ ที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดการอาคาร
สถานที่ การปฏิบัติงานภายในหองทดลอง และการเดินทาง ในการวางแผนทีมี่ ประสิทธิผลควรปองกันมิใหเกิด
ปญหาตางๆ มีการเตรียมการเพื่อตอบสนองอยางฉับพลันในกรณีที่เกิดปญหาขึ้น และจัดใหมีสารสนเทศ และ
การสนับสนุนที่จำเปนใหพรอม เพื่อสรางความตื่นตัว ความปลอดภัย และความมั่นใจแกสังคม
สถาบันไมเพียงตองปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดของทองถิ่น จังหวัด หรือประเทศเทานั้น
แตควรถือเอาขอบังคับเหลานีเป
้ นโอกาสเพือ่ การปรับปรุง “ใหเหนือกวาสิง่ ทีจำเป
่ นตองปฏิบตั ตาม
ิ กฎระเบียบ”
สถาบันควรยึดถือการประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรมในการดำเนินการและการมีปฏิสัมพันธกับผูมีสวนได
สวนเสียในทุกกรณี ควรมีการกำหนดขอพึงปฏิบัติดานจริยธรรมระดับสูงและตองมีการติดตามโดยกรรมการ
ธรรมาภิบาลของสถาบัน
ความผาสุกและประโยชนของสังคม หมายถึง การแสดงภาวะผูนำและการสนับสนุนความ
ต อ งการ ที่ สำคั ญ ของ สั ง คม เท า ที่ ทำได ตาม ข อ จำกั ด ของ สถาบั น ความ ต อ งการ ดั ง กล า ว อาจ รวม ถึ ง
ความตองการทางการศึกษาในชุมชน การปรับปรุงสภาพแวดลอมที่ดีเลิศ การอนุรักษทรัพยากร การบริการ
ชุมชน และการแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศดานคุณภาพ การแสดงภาวะผูนำในฐานะองคการตนแบบ
สามารถ สงผลตอ สถาบัน อื่น ทั้ง ภาครัฐ และ เอกชน ใน การ สราง ความ รวมมือ เพื่อ ให บรรลุ วัตถุ ประสงค
ดังกลาวดวย
การ จัดการ ดาน การ รับผิดชอบ ตอ สังคม จำเปน ตอง อาศัย มาตรการ ที่ เหมาะสม ตลอดจน ความ
รับผิดชอบของผูนำองคการตอมาตรการตางๆ ดังกลาว
การมุงเนนที่ผลลัพธ และการสรางคุณคา
การวัดผลการดำเนินการของสถาบัน ควรมุงเนนที่ผลลัพธที่สำคัญ ซึ่งนำไปใชสรางคุณคาและ
รักษาสมดุลของคุณคาใหแกผูเรียน และผูมีสวนไดสวนเสียที่สำคัญ ไดแก ชุมชน ผูปกครอง ผูจางงาน
ผูปฏิบัติงาน ผูสงมอบ คูความรวมมือ และสังคม เมื่อสถาบันสรางคุณคาเพื่อผูเรียนและผูมีสวนไดสวน
เสีย เทากับไดชวยเหลือสังคม และปรับปรุงผลการดำเนินการดานการศึกษาโดยรวม นอกจากนั้นยังเปนการ
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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.
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สรางความภักดีตอสถาบัน เปาหมายของการสรางสมดุลทางคุณคาบางครั้งอาจเปลี่ยนแปลง และอาจ
ขัดแยงกันได ฉะนั้นกลยุทธของสถาบันจึงควรพิจารณาถึงความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียที่สำคัญไว
ใหชัดเจน เพื่อชวยใหมั่นใจไดวา แผนและการปฏิบัติตางๆ สนองความตองการของทุกฝาย และเพื่อเลี่ยง
การเกิดผลกระทบดานลบตอผูมีสวนไดสวนเสียกลุมใดกลุมหนึ่ง การใชตัววัดผลการดำเนินการทั้งแบบนำ
และแบบตามอยางสมดุล เปนวิธีที่มีประสิทธิผลวิธีหนึ่งในการ สื่อสารถึงลำดับความสำคัญของเรื่องตางๆ
ในระยะสั้นและระยะยาว ติดตามผลการดำเนินการจริง และเปนพื้นฐานเพื่อการปรับปรุงผลลัพธ
มุมมองเชิงระบบ
เกณฑ นี้ เสนอ มุมมอง เชิง ระบบ เพื่อ การ จัดการ สถาบัน และ กระบวนการ ที่ สำคัญ ตางๆ เพื่อ ให
บรรลุผลลัพธและมุงสูผลการดำเนินการที่เปนเลิศ หมวดตางๆ ทั้ง 7 หมวดของเกณฑนี้ คานิยมหลัก และ
เกณฑการใหคะแนน ประกอบกันเปนรากฐานและกลไกที่บูรณาการกันทั้งระบบ อยางไรก็ตาม การจัดการ
และผลการดำเนินการโดยรวมจะประสบความสำเร็จไดตองอาศัยการสังเคราะห การมุงไปในแนวทางเดียวกัน
และการบูรณาการซึ่งมีลักษณะเฉพาะในแตละสถาบัน
การสังเคราะห หมายถึง การมองภาพรวมของสถาบัน โดยใชคุณลักษณะที่สำคัญทางการศึกษา
รวมถึงสมรรถนะหลัก วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ แผนปฏิบัติการ และระบบงาน
การมุงไปในแนวทางเดียวกัน หมาย ถึง การ อาศัย ความ เชื่อมโยง ระหวาง ขอกำหนด ตางๆ
ดังระบุไวในเกณฑนี้ เพื่อใหแผนงาน กระบวนการ ตัววัด ตลอดจนกิจกรรมตางๆ ดำเนินไปอยางคงเสน
คงวา
การบูรณาการ หมายถึง การที่องคประกอบทุกภาคสวนในระบบการบริหารจัดการของสถาบัน
มีการเชื่อมโยงปฏิสัมพันธกันอยางสมบูรณและใหผลลัพธตามที่ตั้งไว ซึ่งเปนการตอยอดจากการมุงไป
ในแนวทางเดียวกัน
แนวคิดดังกลาวขางตนปรากฏในเกณฑนี้ ดังแสดงในหนา 7 มุมมองเชิงระบบรวมถึงการที่ผูนำ
ระดับสูงของสถาบัน ใหความสำคัญตอทิศทางเชิงกลยุทธ ตอผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย
ซึ่งหมายถึงวา ผูนำระดับสูงตองติดตาม ตอบสนอง และบริหารงาน โดยอาศัยผลลัพธทั้งหลายเปนพื้นฐาน
นอกจากนี้ มุมมองเชิงระบบยังหมายรวมถึงการใชตัววัดและตัวบงชี้ สมรรถนะหลัก และความรูของสถาบัน
เพื่อกำหนดกลยุทธที่สำคัญ นอกจากนี้ยังหมายถึงการเชื่อมโยงกลยุทธเหลานั้นกับระบบงาน กระบวนการ
หลัก และการจัดสรรทรัพยากรใหสอดคลอง เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินการโดยรวมและทำใหผูเรียนและ
ผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจ
ดวยเหตุนี้ มุมมองเชิงระบบ จึงหมายถึง การจัดการสถาบันและองคประกอบทั้งหมดเพื่อบรรลุ
ความสำเร็จ
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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. Organizations 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. เกณฑมุงเนนผลลัพธ
เกณฑนี้มุงเนนผลการดำเนินการระดับองคการที่สำคัญ ตามที่ระบุไวดังนี้
ผลการดำเนินการของสถาบัน :
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน
ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา
ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และการตลาด
ผลลัพธดานการมุงเนนผูปฏิบัติงาน
ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการทำงาน รวมถึงการวัดผลการดำเนินการที่สำคัญ
ผลลัพธดานการนำองคการ รวมถึงธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม

การใชตัววัดในมุมมองตางๆ เพื่อใหมั่นใจวากลยุทธของสถาบันมีความสมดุล ไมเอนเอียงไปดานใด
ดานหนึ่งเกินไประหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่สำคัญ ระหวางวัตถุประสงคหรือเปาประสงคทั้งระยะสั้น
และระยะยาว
2. เกณฑไมกำหนดวิธีการที่เฉพาะเจาะจง และสามารถปรับใชได
เกณฑนี้ประกอบดวยขอกำหนดที่มุงเนนผลลัพธ อยางไรก็ตามเกณฑไมไดกำหนดวา
n สถาบันควรมีโครงสรางอยางไร
n สถาบันควรหรือไมควรมีหนวยงานที่รับผิดชอบดานคุณภาพ ดานวางแผน ดานจริยธรรม
หรือหนาที่อื่นๆ
n สถาบันตองมีการบริหารหนวยงานตางๆ ในรูปแบบเดียวกัน
ปจจัยตางๆ เหลานี้ อาจแตกตางกันระหวางสถาบัน/องคการ และสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความ
ตองการและกลยุทธที่ผันแปรไป
เกณฑนี้ไมไดกำหนดวิธีการที่เฉพาะเจาะจง เนื่องจากเหตุผลดังนี้
(1) จุดมุงเนนอยูที่ผลลัพธ มิใชวิธีปฏิบัติ เครื่องมือ หรือโครงสรางองคการ สถาบันควรมีการ
พัฒนาและแสดงใหเห็นวามีแนวทางที่สรางสรรค สามารถปรับใชได และยืดหยุน เพื่อใหบรรลุ
ตามขอกำหนด การที่ไมไดกำหนดวิธีการที่เฉพาะเจาะจงนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อเสริมสรางให
มีการปรับปรุงทั้งอยาง คอยเปนคอยไปและอยางกาวกระโดด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เห็น
ผลจากนวัตกรรม
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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) การเลือกใชเครื่องมือ เทคนิค ระบบ และโครงสรางองคการ ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชนประเภท
และ ขนาด ของ สถาบัน ความ สัมพันธ ระดับ องคการ ระดับ การ พัฒนา ของ สถาบัน รวมถึง
ขีดความสามารถและหนาที่รับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน
(3) การมุงเนนขอกำหนดรวมแทนที่จะเนนวิธีปฏิบัติที่เหมือนกัน จะชวยเสริมสรางความเขาใจ
การสื่อสาร การแบงปนขอมูล ความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน และการบูรณาการ
ในขณะเดียวกันก็จะสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรมและแนวทางปฏิบัติที่หลากหลาย
3. เกณฑนี้บูรณาการสาระสำคัญทางการศึกษา
เกณฑ การ ศึกษา ถูก ดัดแปลง เพื่อให ความ สำคัญกับ หลักการ ที่ สำคัญ ทางการ ศึกษา และ
ความตองการที่จำเพาะของสถาบันการศึกษา ซึ่งรวมถึง
n เกณฑ มุ ง เน น ที่ การ เรี ย น การ สอน เป น หลั ก เนื่ อ งจาก เป น เป า หมาย สำคั ญ ของ สถาบั น
การศึกษา
n ขณะที่เกณฑนี้มุงเนนการเรียนรูของผูเรียนในทุกสถาบันการศึกษา แตสถาบันบางแหง
อาจมีพันธกิจ บทบาทและหลักสูตรซึ่งมีความแตกตางกัน (เชนสถาบันที่สอนดานการคา
วิศวกรรม หรือสถาบันที่เนนการสอนและการวิจัย)
n ผู เ รี ย น คื อ ลู ก ค า หลั ก ของ สถาบั น การ ศึ ก ษา แต อาจ มี ผู มี ส ว น ได ส ว น เสี ย ได มาก (เช น
ผูปกครอง นายจาง สถาบันการศึกษาอื่นๆ และชุมชน)
n หลักการของความเปนเลิศ รวมถึงสวนประกอบ 3 ดานคือ
(1) กลยุทธการประเมินที่ผานการกลั่นกรอง และมีการนำไปปฏิบัติมาแลวเปนอยางดี
(2) มีการปรับปรุงตัววัดและดัชนีชี้วัดผลลัพธการดำเนินการ โดยเฉพาะผลการเรียนรู
ของผูเรียน อยางตอเนื่องทุกป
(3) แสดงให เ ห็ น ชั ด เจนถึ ง ความเป น ผู น ำในด า นผลดำเนิ น การและการปรั บ ปรุ ง
ผลดำเนิ น การ โดยเปรี ย บเที ย บกั บ สถาบั น ซึ่ ง เที ย บเคี ย งกั น ได และกั บ เกณฑ
เปรียบเทียบที่เหมาะสม
4. เกณฑนีส้ นับสนุนมุมมองเชิงระบบเพือ่ ใหเปาประสงคสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน
ทั่วทั้งองคการ
มุ ม มอง เชิ ง ระบบ เพื่ อ ให เป า ประสงค สอดคล อ ง ไป ในทาง เดี ย วกั น จะ ต อ ง หยั่ ง ลึ ก อยู ใน
โครงสราง ที่ บูรณาการ กัน ระหวาง คานิยม หลัก และโครงราง องคการ เกณฑ แนว ทางการ ใหคะแนน
การมุงเนนผลลัพธ เหตุปจจัยและผล และการเชื่อมโยงขามกระบวนการระหวางหัวขอตางๆ ในเกณฑ
ความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันของเกณฑมาจากการกำหนดตัววัดของกระบวนการ
และกลยุทธของสถาบันทีมี่ การทีเชื
่ ่อมโยงและเสริมแรงซึ่งกันและกัน ตัววัดเหลานีเชื
้ ่อมโยงโดยตรงกับคุณคา
ของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งผลการดำเนินการโดยรวม ดังนั้นการใชตัววัดเหลานี้จึงเปนกรอบ
ที่ทำใหกิจกรรมตางๆ ดำเนินไปในทิศทางที่สอดคลองกัน โดยไมจำเปนตองกำหนดวิธีการอยางละเอียด
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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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การตัดสินใจแบบรวมศูนย หรือการจัดการกระบวนการที่ซับซอนเกินไป ตัววัดเหลานี้จึงเปนทั้งเครื่องมือ
ในการสื่อสาร และเปนพื้นฐานในการถายทอดเปาหมายของผลการดำเนินการ เพื่อนำไปปฏิบัติอยาง
สอดคลองกันทั่วทั้งสถาบัน ความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันนี้ทำใหมั่นใจไดวาจุดประสงคของสถาบัน
มุงไปในแนวทางเดียวกัน ขณะเดียวกันก็สนับสนุนใหสถาบันมีความคลองตัว มีนวัตกรรมและมีการกระจาย
อำนาจในการตัดสินใจ
มุมมองในเชิงระบบเพือ่ ใหเปาประสงคสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน จะตองมีความเชือ่ มโยง
ระหวางหัวขอตางๆ ในเกณฑอยู ตลอดเวลา โดยเฉพาะเมื่อกลยุทธและเปาประสงคมีการเปลี่ยนแปลง
ในเกณฑนี้ วงจรการเรียนรูจากการปฏิบัติเกิดขึ้นโดยอาศัยขอมูลปอนกลับระหวางกระบวนการและผลลัพธ
วงจรการปรับปรุง แบงเปน 4 ขั้นตอน
(1) การวางแผน ซึ่งรวมถึงการออกแบบกระบวนการ การเลือกตัววัดและการถายทอดเพื่อนำ
ขอกำหนดไปปฏิบัติ (แนวทาง : A)
(2) การปฏิบัติตามแผน (การนำไปปฎิบัติ : D)
(3) การตรวจประเมินความกาวหนาและการไดมาซึ่งความรูใหม รวมถึงการแสวงหาโอกาส
ในการสรางนวัตกรรม (การเรียนรู : L)
(4) การทบทวนแผนโดยอาศัยผลของการประเมิน การทำใหกระบวนการและการปฏิบัติงาน
ในหนวยงานตางๆ เปนเนื้อเดียวกัน รวมทั้งการเลือกตัววัดที่ดีขึ้น (การบูรณาการ : I)
5. เกณฑสนับสนุนการตรวจประเมินที่เนนเปาประสงค
เกณฑและแนวทางการใหคะแนน ประกอบดวยระบบการตรวจประเมินซึ่งแยกเปน 2 สวน คือ
1) ขอกำหนด ซึ่งเนนที่ผลการดำเนินการ 18 หัวขอ 2) แนวทางการใหคะแนนซึ่งอธิบายถึงมิติตางๆ ของ
การตรวจประเมิน ไดแกกระบวนการและผลลัพธ รวมถึงปจจัยทีสำคั
่ ญตางๆ ทีใช
่ ในการตรวจประเมินในแตละ
มิติ ดังนั้นการตรวจประเมินจึงชวยใหสถาบันทราบถึงจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงตามขอกำหนดทั้ง
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
ในทุกดาน ตามที่ไดอธิบายไวในขอ 1 (เกณฑมุงเนนผลลัพธ) การตรวจประเมินดังกลาวจึงเปนเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการที่เปนประโยชนกวาการทบทวนผลการดำเนินการโดยทั่วๆ ไป และสามารถปรับใชได
กับกลยุทธ ระบบการจัดการ และองคการหลากหลายประเภท
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GLOSSARY OF KEY TERMS
This Glossary of Key Terms defines and briefly describes terms used throughout the Education 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
อภิธานศัพทเปนคำจำกัดความของคำตางๆ ที่ไดกลาวไวในเกณฑนี้ ซึ่งมีความสำคัญตอการ
จัดการผลการดำเนินการ ผูอานอาจสังเกตเห็นถึงคำศัพทที่สำคัญซึ่งปรากฏในหมวดตางๆ ของเกณฑนี้ได
งายขึ้น เนื่องจากคำศัพทเหลานี้จะปรากฏในรูปของ อักษรตัวหนา ทั้งนี้เพื่อเปนการระบุวาคำศัพทดังกลาว
มีสารสนเทศเพิ่มเติมซึ่งสามารถดูเพิ่มเติมไดในอภิธานศัพท

Action Plans : แผนปฏิบัติการ
คำวา “แผนปฏิบัติการ” หมายถึง แผนการดำเนินการที่ตอบสนองตอวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งตองระบุรายละเอียดของทรัพยากรที่ตองใช และกำหนดเวลาที่ตองทำให
สำเร็จ การจัดทำแผนปฏิบัติการถือวาเปนขั้นตอนที่สำคัญอยางยิ่งในการวางแผน หลังจากที่มีการกำหนด
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธและเปาประสงคอยางชัดเจนแลว เพือ่ ใหคนทัว่ ทัง้ สถาบันมีความเขาใจและนำกลยุทธ
ไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล ในเกณฑนี้ การนำแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติครอบคลุมถึงการสรางตัววัดให
สอดคลองกันระหวางภาควิชาและหนวยงานทั้งหมด ในการนำแผนไปปฏิบัตินั้น อาจตองใหการฝกอบรม
เฉพาะทางแกคณาจารยและบุคลากรบางกลุม หรืออาจตองมีการสรรหาบุคลากรใหมดวย
ตัวอยางเชน วัตถุประสงคเชิงกลยุทธของสถาบันการศึกษา อาจหมายถึงการตั้งเปาใหผูเรียน
มีผลการสอบในระดับชาติหรือกลุมวิชาชีพอยูในกลุมนำ (25 % แรก) แผนปฏิบัติการอาจรวมถึงการวิเคราะห
วาวิชาใดที่ผูเรียนทำคะแนนไดนอยที่สุด และวิเคราะหถึงทักษะที่ยังไมเพียงพอของผูเรียนในวิชานั้นๆ เพื่อ
สรางหลักสูตรที่จะชวยใหผูเรียนพัฒนาทักษะนั้นขึ้นมาได ในการนำแผนไปปฏิบัติอาจตองมีการฝกอบรม
คณาจารย ถึง วิธีการ สอน และ การ ประเมิน การ วิเคราะห และ การ ทบทวน ใน ระดับ สถาบัน ควร พิจารณา
ผลการเรียนรูของผูเรียน การใชงบประมาณ และความพึงพอใจของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย
ดูคำจำกัดความของ “วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ : Strategic Objectives” ในหนา 245

Active Learning : การเรียนรูแบบใฝรู
คำวา “การเรียนรูแบบใฝรู” หมายถึง เทคนิคการสอนแบบมีสวนรวมที่สงเสริมใหผูเรียน
ไดใชความคิดในระดับที่สูงขึ้น เชน การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมิน ผูเรียนที่มีสวนรวมใน
การเรียนรูแบบใฝรู อาจเรียนรูจากแหลงอื่นๆ นอกเหนือจากอาจารย เชน หองสมุด เว็บไซต การสัมภาษณ
หรือกลุมเปาหมาย เพื่อใหไดสารสนเทศที่ตองการ ผูเรียนอาจแสดงความสามารถของตนในการวิเคราะห
สังเคราะห และประเมิน โดยการทำโครงการ การนำเสนอผลงาน การทดลอง การสรางสถานการณจำลอง
การ ฝกงาน การ ฝก ภาคปฏิบัติ โครงงาน ที่ ให ศึกษา คนควา โดย อิสระ การ สอน ภายใน กลุม การ แสดง
บทบาทสมมติ หรือการทำรายงาน ผูเรียนที่มีสวนรวมในการเรียนรูแบบใฝรูมักมีการทำงานที่เปนระบบ
มีการคนควาขอมูล สามารถอภิปรายและอธิบายแนวคิดของตน สังเกตการสาธิตหรือปรากฏการณตางๆ
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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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แกไขปญหา ตลอดจนตั้งคำถามดวยตนเอง การเรียนรูแบบใฝรู มักรวมถึงการเรียนรูจากการรวมมือและ
ประสานงานกับผูอื่น โดยทำงานรวมกันเปนกลุมอยางจริงจัง เปนการสงเสริมการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
และความรับผิดชอบสวนบุคคลในการทำงานใหสำเร็จเพื่อบรรลุเปาประสงครวมกัน นอกจากนี้ การเรียนรู
แบบใฝรูอาจตองอาศัยพหุปญญา

Alignment : การมุงไปในแนวทางเดียวกัน
คำ วา “การ มุงไป ใน แนวทาง เดียวกัน” หมายถึง ความ สอดคลอง ของ แผน กระบวนการ
สารสนเทศ การตัดสินใจดานทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ การวิเคราะห และการเรียนรู เพื่อสนับสนุน
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 ติ ด ตาม การ วิ เ คราะห และ การ ปรั บ ปรุ ง ใน สาม ระดั บ คื อ 1) สถาบั น /ผู น ำ ระดั บ สู ง
2) กระบวนการหลัก และ 3) หลักสูตร สาขาวิชา ชั้นเรียน หรือบุคคล
ดูคำจำกัดความของ “การบูรณาการ : Integration” ในหนา 227

Analysis : การวิเคราะห
คำ วา “การ วิเคราะห” หมายถึง การ ตรวจสอบ ขอเท็จจริง และ ขอมูล เพื่อ ใช เปน พื้นฐาน
ในการตัดสินใจอยางมีประสิทธิผล การวิเคราะหมักเกี่ยวของกับการหาความสัมพันธระหวางเหตุและผล
การวิเคราะหภาพรวมในระดับสถาบัน จะชวยชี้นำการบริหารระบบงาน และกระบวนการทำงาน เพื่อให
บรรลุผลการดำเนินการที่สำคัญและวัตถุประสงคเชิงกลยุทธของสถาบัน
ถึงแมวาขอเท็จจริงและขอมูลแตละตัวจะมีความสำคัญ แตไมใชองคประกอบหลักที่มีประสิทธิผล
ตอการปฏิบัติการหรือการจัดลำดับความสำคัญเสมอไป เนื่องจากการปฏิบัติการที่มีประสิทธิผลขึ้นอยูกับ
ความเขาใจในความสัมพันธขางตน ซึ่งไดจากการวิเคราะหขอเท็จจริงและขอมูล

Anecdotal : ขอมูลปลีกยอย
คำวา “ขอมูลปลีกยอย” หมายถึง สารสนเทศของกระบวนการซึง่ ขาดวิธกี ารทีเฉพาะ
่
เจาะจง ไมมี
ตัววัด ไมมระบบ
ี
กลไกในการนำไปปฏิบัติ และไมมปี จจัยดานการประเมิน/การปรับปรุง/การเรียนรู สารสนเทศ
ในลักษณะของขอมูลปลีกยอย มักอาศัยตัวอยาง และอธิบายกิจกรรมแตละเรื่องมากกวากระบวนการที่เปน
ระบบ
ตัวอยาง ใน การ ตอบ เกณฑ เรื่อง วิธีการ ที่ ผูนำ ระดับสูง ใช ใน การ สื่อ ความ คาดหวัง ตอ ผล การ
ดำเนินการของบุคลากร การตอบโดยใชขอมูลปลีกยอยอาจจะอธิบายถึงเหตุการณที่ผูนำระดับสูงคนหนึ่ง
ไดไปตรวจเยี่ยมสถานที่ตางๆ ของสถาบันซึ่งเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว แตการตอบในเชิงระบบ จะอธิบายถึง
วิธีการสื่อสารที่ผูนำระดับสูงทั้งหมดของสถาบันใชอยางสม่ำเสมอเพื่อสื่อสารกับอาจารยและบุคลากรทุกคน
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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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ถึงความคาดหวังดานผลการปฏิบัติงาน รวมถึงตัววัดซึ่งใชประเมินประสิทธิผลของวิธีการดังกลาว ตลอดจน
เครื่องมือและเทคนิคซึ่งใชประเมินและปรับปรุงวิธีการสื่อสารในรูปแบบตางๆ
ดูคำจำกัดความของ “มีความเปนระบบ : Systematic” ในหนา 247

Approach : แนวทาง หรือ วิธีการ
คำวา “แนวทาง” หรือ “วิธีการ” หมายถึง วิธีการที่สถาบันใชดำเนินการเพื่อตอบขอกำหนด
ตางๆ ในเกณฑนี้ การประเมินแนวทางการดำเนินการจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของวิธกี ารตามขอกำหนด
และตอสภาพแวดลอมในการทำงานขององคการ รวมถึงการนำวิธีการนั้นไปใชใหเกิดประสิทธิผล
“แนวทาง” เปนมิติหนึ่งที่ใชในการประเมินหัวขอในหมวด 1 - 6 สำหรับคำอธิบายเพิ่มเติม
ดูเรื่องระบบการใหคะแนน ในหนา 255 - 265

Basic Requirements : ขอกำหนดพื้นฐาน
คำวา “ขอกำหนดพื้นฐาน” หมายถึง ประเด็นที่ผูใชเกณฑตองอธิบาย เมื่อตอบคำถามเกี่ยวกับ
แนวคิด ที่เปนแกนสารที่สำคัญของหัวขอนี้ ขอกำหนดพื้นฐานเปนสาระสำคัญที่เปนรากฐานของหัวขอนั้นๆ
(ตัวอยางเชน แนวทางสำหรับการจัดทำกลยุทธสำหรับหัวขอ 2.1)
ในเกณฑนี้ ขอกำหนดพื้นฐานแสดงไวที่ “ชื่อหัวขอ” ดูตัวอยางรูปแบบของหัวขอในหนา 105

Benchmark : ระดับเทียบเคียง
คำวา “ระดับเทียบเคียง” หมายถึง กระบวนการและผลลัพธซึ่งแสดงวิธีการปฏิบัติงานและ
ผล การ ดำเนินการ ที่ เปนเลิศ ของ กิจกรรม ที่ คลายคลึง กัน ภายใน และ ภายนอก ประชาคม วิชาการ สถาบัน
ทั้งหลาย ที่ทำการเทียบเคียง ก็เพื่อใหเขาใจการดำเนินการของสถาบันระดับโลก จากมุมมองในปจจุบัน
และเพื่อใหเกิดการปรับปรุงอยางกาวกระโดด
ระดั บ เที ย บเคี ย ง เป น รู ป แบบ หนึ่ ง ของ ข อ มู ล เชิ ง เปรี ย บเที ย บ ทั้ ง นี้ สถาบั น อาจ ใช ข อ มู ล เชิ ง
เปรียบเทียบอื่นๆ ที่ไดจาก บุคคลที่สาม (โดยมากเปนคาเฉลี่ยของสถาบันการศึกษาตางๆ) ขอมูลดานผล
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
การศึกษาอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันในพื้นที่อื่นๆ

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 expertise. 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
กับสถาบันในการสนับสนุนการจัดงานหรือกิจกรรมบางอยาง หรือผูที่ใหความรวมมือเปนครั้งคราว โดยมี
เปาหมายระยะสั้นที่สอดคลองกันหรืออยางเดียวกัน การรวมมือในลักษณะนี้มักไมมีขอตกลงหรือรูปแบบ
ที่เปนทางการ
ดูความจำกัดความของคำวา “คูความรวมมือที่เปนทางการ : Partners” ในหนา 233

Core Competencies : สมรรถนะหลัก
คำวา “สมรรถนะหลัก” หมายถึง เรื่องที่สถาบันมีความชำนาญที่สุด สมรรถนะหลักขององคการ
เปนขีดความสามารถเชิงกลยุทธที่เปนหัวใจสำคัญซึ่งทำใหสถาบันบรรลุพันธกิจหรือสรางความไดเปรียบ
ในสภาพแวดลอมของตลาดหรือในการบริการ
สมรรถนะหลักมักเปนสิ่งที่คูแขง ผูสงมอบ และคูความรวมมือจะลอกเลียนแบบไดยาก และ
สมรรถนะหลักขององคการนี้จะสรางความไดเปรียบในการแขงขันที่ยั่งยืน
สมรรถนะหลัก อาจจะเกี่ยวของกับความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี หรือมีเอกลักษณดานหลักสูตร
บริ ก าร ที่ ส ง เสริ ม การ เรี ย นรู และ บริ ก าร ทางการ ศึ ก ษา อื่ น ๆ ซึ่ ง ตอบสนอง ต อ ความ ต อ งการ ของ ผู เ รี ย น
ผูมีสวนไดสวนเสีย และตลาด

Customer : ลูกคา
ใน เกณฑ การ ศึกษา คำ วา “ลูกคา” หมายถึง ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย ซึ่ง เปน ผูใช หรือ
มีโอกาสมาเลือกใชหลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอื่นๆ เกณฑฯกลาวถึงลูกคา
ในความหมายกวางๆ ซึ่งหมายถึงลูกคาปจจุบันและอนาคต ตลอดจนลูกคาของคูแขงและของสถาบันอื่นๆ
ที่ใหบริการหลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอื่นๆ ที่คลายคลึงกัน
ใหดูนิยามของคำวา “ผูมีสวนไดสวนเสีย : Stakeholders” ในหนา 241 สำหรับความสัมพันธ
ระหว า ง ลู ก ค า และ ผู อื่ น ซึ่ ง อาจ ได รั บ ผลกระทบ จาก หลั ก สู ต ร บริ ก าร ที่ ส ง เสริ ม การ เรี ย นรู และ บริ ก าร
การศึกษาอื่นๆ ของสถาบัน
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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 : ความผูกพันของลูกคา
คำวา “ความผูกพันของลูกคา” หมายถึง การลงทุนหรือการตัดสินใจเขาเรียนของผูเรียน
และผูมีสวนไดสวนเสียในหลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นกับ
ความสามารถของสถาบันในการสนองความตองการและสรางความสัมพันธอยางตอเนื่องเพื่อใหพวกเขา
ยังคงมาใชหลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอื่นๆ ของสถาบัน คุณลักษณะของ
ความผูกพันนี้รวมถึงการคงอยูและความจงรักภักดีของลูกคา ความเต็มใจของลูกคาที่เจาะจงเลือกและยังคง
ศึกษาอยูที่สถาบัน รวมถึงความเต็มใจที่จะอุทิศตนสนับสนุนและแนะนำผูอื่นใหรูจักสถาบันและหลักสูตร
รวมทั้งบริการตางๆ อยางแข็งขัน

Cycle Time : รอบเวลา
คำวา “รอบเวลา” หมายถึง เวลาที่ตองใชเพื่อบรรลุขอผูกพันหรือเพื่อทำงานใหสำเร็จ การวัด
ระยะเวลามีความสำคัญในเกณฑนี้ เพราะผลลัพธดานเวลา มีความสำคัญอยางยิ่งตอการปรับปรุงศักยภาพ
ในการแขงขันและผลการดำเนินการโดยรวม “รอบเวลา” หมายถึง เวลาที่ใชในการดำเนินการในทุกแงมุม
การปรับปรุงรอบเวลาอาจรวมถึงเวลาทีใช
่ ในการตอบสนองตอผูเ รียน และผูม สี ว นไดสวนเสียเมือ่ ความตองการ
เปลี่ยนไป เวลาทีใช
่ ในการสรางหลักสูตร ออกแบบกระบวนการและการปรับปรุงตัวชีวั้ ดดานเวลาที่สำคัญอื่นๆ

Deployment : การนำแนวทางไปปฏิบัติ
คำวา “การนำแนวทางไปปฏิบัติ” หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึงของการนำแนวทางไป
ดำเนินการเพื่อตอบสนองขอกำหนดในเกณฑ การนำแนวทางไปปฏิบัตจะ
ิ ประเมินทั้งจากความครอบคลุมและ
ความลึกของการนำแนวทางไปใชกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั่วทั้งสถาบัน
การนำแนวทางไปปฏิบัติเปนมิติหนึ่งในการประเมินหัวขอในหมวด 1 - 6 ดูคำอธิบายเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการนำแนวทางไปปฏิบัติในเรื่อง “ระบบการใหคะแนน” ในหนา 255 - 265

Diversity : ความหลากหลาย
คำวา “ความหลากหลาย” หมายถึง การใหคุณคาและการไดประโยชนจากความแตกตางของ
คณาจารยและบุคลากร โดยพิจารณาจากตัวแปรตางๆ เชน เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ความโนมเอียงทางเพศ
ที่บุคคลตองการ สัญชาติ ความพิการ อายุและพฤติกรรมที่แตกตางกันตามยุคสมัย การศึกษา ถิ่นกำเนิด
และทักษะ รวมทั้งความแตกตางทางแนวคิด ความคิดเห็น สาขาวิชาชีพ และมุมมอง
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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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ในเกณฑนี้ หมายถึง ความหลากหลายของชุมชนที่สถาบันวาจางผูปฏิบัติงาน ชุมชนของผูเรียน
และผูมีสวนไดสวนเสีย การใชประโยชนจากความหลากหลายของทั้ง 2 เรื่องนี้ จะเพิ่มโอกาสในการทำใหมีผล
การปฏิบัติงานที่ดี และสรางความพึงพอใจใหแกผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย ผูปฏิบัติงาน และชุมชน รวมทั้ง
สรางความผูกพันของผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูปฏิบัติงาน

Educational Programs, Offerings, and Services : หลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรู
และบริการทางการศึกษาอื่นๆ
คำวา “หลักสูตร และบริการที่สงเสริมการเรียนรู” หมายถึง กิจกรรมทั้งหมดที่ทำใหผูเรียน
ทุมเทในการเรียนรู หรือที่สงเสริมใหเกิดการสืบคนทางวิทยาศาสตรหรือทางวิชาการ ซึ่งรวมถึง รายวิชา
หลักสูตรระดับปริญญา การวิจัย การจัดกิจกรรมขยายผล การบริการชุมชน โครงการความรวมมือ และ
การศึกษาตางประเทศ การออกแบบหลักสูตรและบริการที่สงเสริมการเรียนรู ตองมีการกำหนดจุดวิกฤติ
ใน การ สอน และ กระบวนการ เรี ย นรู (ควร เริ่ ม เร็ ว ที่ สุ ด ใน ช ว งต น ๆ) เพื่ อ การ วั ด ผล การ สั ง เกต และ
การดำเนินการ
คำวา “บริการทางการศึกษาอื่นๆ” หมายถึง บริการอื่นๆ ที่ไดพิจารณาวามีความสำคัญที่สุด
ตอการสมัครเขาศึกษาหรือความสำเร็จของผูเรียน กิจกรรมเหลานี้รวมถึง การใหคำปรึกษา การแนะนำ และ
การสอนเสริมใหผูเรียน หองสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการคัดเลือก การรับเขา การลงทะเบียน
การจัดชั้นเรียน ทุนการศึกษา และที่อยูอาศัย นอกจากนั้น กิจกรรมตางๆ เหลานี้ อาจรวมถึง การบริการดาน
อาหาร การรักษาความปลอดภัย การบริการสุขภาพ การขนสง และรานหนังสือ เปนตน

Education Delivery : การจัดการศึกษา
คำวา “การจัดการศึกษา” หมายถึง การนำแนวทางการจัดการเรียนการสอนไปปฏิบัติ เชน
วิธีการสอน การจัดกิจกรรมและประสบการณการเพื่อใหเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ การจัดการศึกษา
อาจจะรวมถึง การเรียนแบบใฝรู การเรียนแบบรวมมือกัน การศึกษาทางไกล การเรียนโดยศูนยบริการตางๆ
การสอนเสริมผานระบบเครือขาย การอภิปรายโดยใชแนวทางที่กำหนดไว การสอนผานวิดีทัศน การสัมมนา
แบบทางไกล หรือการใหผูเรียนกำหนดระยะเวลาการเรียนดวยตนเอง
ดูคำจำกัดความของ “การเรียนแบบใฝรู : Active Learning” ในหนา 207 - 209

Effective : ประสิทธิผล
คำวา “ประสิทธิผล” เปนการดูวากระบวนการหรือมาตรการที่ใชสามารถตอบสนองจุดประสงค
ที่ตั้งไวไดดีเพียงใด การประเมินประสิทธิผลตองประเมิน
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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 decisions, 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) วาแนวทางนัน้ มีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับความตองการของสถาบัน และสถาบัน
สามารถนำแนวทางไปปฏิบัติไดดีเพียงใด
(2) ผลลัพธของมาตรการที่ใช

Empowerment : การใหอำนาจในการตัดสินใจ
คำวา “การใหอำนาจในการตัดสินใจ” หมายถึง การใหอำนาจและความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจและการปฏิบัติการแกผูปฏิบัติงาน เพื่อใหผูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงาน และเปนผูที่อยูใกลชิด
กับผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียมากที่สุดสามารถตัดสินใจได
ิ ใหสามารถตอบสนองตอความ
การใหอำนาจในการตัดสินใจ มีจุดมุง หมายในการชวยใหผูป ฏิบตั งาน
ตองการทางดานการศึกษาของผูเรียน ปรับปรุงกระบวนการ ปรับปรุงการเรียนรูของผูเรียน และผลการ
ดำเนินการของสถาบันใหดีขึ้น ผูปฏิบัติงานที่ไดรับมอบอำนาจในการตัดสินใจจำเปนตองมีสารสนเทศเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม ดังนั้น สถาบันจึงตองจัดใหมีสารสนเทศที่ทันเหตุการณ และเปนประโยชน

Engagement, Customer : ความผูกพัน ลูกคา
ดูที่คำวา “ความผูกพันของลูกคา” : Customer Engagement.”

Engagement, Workforce : ความผูกพัน ผูปฏิบัติงาน
ดูที่คำวา “ความผูกพันของผูปฏิบัติงาน : Workforce Engagement”

Ethical Behavior : การประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม
คำวา “การประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม” หมายถึง วิธีการที่สถาบัน ทำใหมั่นใจวา
ทุกการตัดสินใจ การปฏิบัติการ และการปฏิสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย เปนไปตามจรรยาบรรณของ
สถาบันและหลักการดานวิชาชีพ หลักการเหลานี้ควรสนับสนุนกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ที่บังคับใชทั้งหมด
รวมทั้งเปนพื้นฐานสำหรับคานิยมและวัฒนธรรมสถาบัน ซึ่งแยกแยะ “ความถูกตอง” และ “ความผิด”
ผู น ำ ระดั บ สู ง ควร ประพฤติ ต น เป น แบบอย า ง ที่ ดี ของ การ ประพฤติ ปฏิ บั ติ อย า ง มี จริ ย ธรรม
หลักการนี้ใชกับทุกคนในสถาบัน ตั้งแตผูปฏิบัติงานชั่วคราว จนถึงคณะกรรมการบริหาร และจำเปนตองมี
การสื่อสารและการสงเสริมอยางสม่ำเสมอ แมวาจะไมมีรูปแบบที่ยอมรับรวมกันทั้งหมดก็ตาม ผูนำระดับสูง
ควร ทำให มั่ น ใจ ว า พั น ธกิ จ และ วิ สั ย ทั ศ น ของ สถาบั น สอดคล อ งกั บ หลั ก จริ ย ธรรม ของ ตน เอง และ มี การ
ประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรมตอผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด รวมถึงผูปฏิบัติงาน คูความรวมมือ
อยางเปนทางการ ผูสงมอบ และชุมชนในทองถิ่นที่สถาบันตั้งอยู
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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 organization’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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ถึงแมวาบางสถาบันอาจมองวาหลักการดานจริยธรรมเปนกรอบซึ่งทำใหมีการจำกัดพฤติกรรม แต
การกำหนดหลักจริยธรรมที่ดีและชัดเจนจะใหอำนาจในการตัดสินใจแกผูปฏิบัติงาน เพื่อใหสามารถตัดสินใจ
อยางมีประสิทธิผลดวยความมั่นใจยิ่งขึ้น

Faculty and Staff : คณาจารยและบุคลากร
คำวา “คณาจารยและบุคลากร” หมายถึง ทุกคนที่มีสวนในการจัดหลักสูตร บริการที่สงเสริม
การเรียนรูและบริการทางการศึกษาอื่นๆ ของสถาบัน รวมถึง คณาจารยและบุคลากรที่ไดรับคาตอบแทน
(เชน ผูปฏิบัติงานประจำ ลูกจางชั่วคราว ผูปฏิบัติงานที่ทำงานไมเต็มเวลา และลูกจางตามสัญญาจาง) และ
อาสาสมัคร (*) คณาจารยและบุคลากร รวมถึง ผูนำทีมงาน ที่ปรึกษา และผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
ดูคำจำกัดความเพิ่มเติมของ คำวา “ผูปฏิบัติงาน : Workforce” ในหนา 251

Formative Assessment : การประเมินความกาวหนา
คำวา “การประเมินความกาวหนา” หมายถึง การประเมินบอยๆ หรืออยางตอเนื่องในระหวาง
รายวิชา หลักสูตร หรือการจัดประสบการณการเรียนรู ที่เปนสัญญาณแตตนๆ วาผูเรียนกำลังเรียนรูอะไร
มีจุดแข็งและจุดออนอะไรบาง การประเมินความกาวหนา มักจะใชเปนเครื่องมือในการวิเคราะหสำหรับผูเรียน
และคณาจารย ซึง่ ทำใหไดสารสนเทศเพือ่ นำมาใชใหเกิดการปรับปรุงแบบทันทีทนั ใดของวิธกี ารสอน อุปกรณ
เครื่องมือ กิจกรรม เทคนิค และแนวทาง

Goals : เปาประสงค
คำ ว า “เป า ประสงค ” หมายถึ ง สภาพ ใน อนาคต หรื อ ระดั บ ผล การ ดำเนิ น การ ที่ สถาบั น
ตองการบรรลุเปาประสงคเปนไดทั้งระยะสั้นและระยะยาว และเปนจุดหมายปลายทางที่ชี้นำการปฏิบัติการ
เปาประสงค ใน เชิง ปริมาณ ที่ เปน จุด หรือ ชวง ที่ เปน ตัวเลข มัก เรียกวา “เปาหมาย” เปาหมาย อาจ เปน
การคาดการณจากขอมูลเชิงเปรียบเทียบหรือขอมูลเชิงแขงขัน “เปาประสงคที่ทาทาย” หมายถึง การ
ปรับปรุงที่สำคัญ ซึ่งไมใชการปรับปรุงแบบคอยเปนคอยไป แตเปนการปรับปรุงแบบกาวกระโดดในเรื่อง
ที่มีความสำคัญอยางยิ่งตอความสำเร็จในอนาคตของสถาบัน
ประโยชนของเปาประสงค รวมถึง
n การทำใหเปาประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการมีความชัดเจน เพื่อใหสามารถวัดความ
สำเร็จได
n การสนับสนุนการทำงานเปนทีมงานดวยการมุงเนนจุดหมายปลายทางรวมกัน
n การสนับสนุนใหมีความคิดนอกกรอบ (นวัตกรรม) เพื่อบรรลุเปาประสงคที่ทาทาย
n การเปนพื้นฐานสำหรับวัดความกาวหนาและเรงใหบรรลุผล
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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
คำวา “ธรรมาภิบาล” หมายถึง ระบบการจัดการและควบคุมตางๆ ที่ใชในสถาบันการศึกษา
รวมทั้ง ความ รับผิดชอบ ในดาน ตางๆ ของ คณะกรรมการ ประจำ สถาบัน เชน คณะกรรมการ การ ศึกษา
คณะกรรมการบริหารของคณะสภามหาวิทยาลัย ผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ในสถาบันการศึกษาเอกชน อาจ
รวมถึงเจาของหรือผูถือหุน
กฎหมาย กฎกระทรวง กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ รวมถึงนโยบายของสถาบันจะระบุถึงสิทธิ
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตละชุด รวมทั้งวิธีการกำหนดทิศทางและการควบคุมเพื่อสราง
หลักประกันในเรื่องตอไปนี้
(1) ความรับผิดชอบตอผูที่มีสวนไดสวนเสีย
(2) ความโปรงใสของการปฏิบัติการ
(3) การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมอยางเปนธรรม
กระบวนการตาง ๆ ดานธรรมาภิบาล อาจรวมถึง การใหความเห็นชอบกับทิศทางเชิงกลยุทธของ
สถาบัน การกำหนดและดำเนินการตามนโยบาย การติดตามและประเมินผลการดำเนินการของผูบริหาร
ระดับสูงของสถาบัน การกำหนดคาตอบแทนและสิทธิประโยชนของคณะผูบริหาร การวางแผนการสืบทอด
ตำแหนง การตรวจสอบทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยง การทำใหระบบธรรมาภิบาลมีประสิทธิผล
มี ความ สำคัญตอ ความ เชื่อมั่น ของ ผูมีสวน ได สวน เสีย และ สังคม ภายนอก ตลอดจน ตอ ประสิทธิผล ของ
สถาบัน

High-Performance Work : การทำงานที่ใหผลการดำเนินการที่ดี
คำวา “การทำงานที่ใหผลการดำเนินการที่ดี” หมายถึง กระบวนการทำงานที่มุงใหผลการ
ดำเนินการของสถาบันและแตละบุคคลมีระดับสูงขึ้นเรื่อย ๆ อยางเปนระบบ โดยรวมถึง คุณภาพ ผลิตภาพ
อัตราการสรางนวัตกรรม และรอบเวลา ซึ่งจะสงผลใหหลักสูตรและการบริการทางการศึกษาอื่นๆ แกผูเรียน
และผูมีสวนไดสวนเสียดีขึ้น
แนวทางที่นำไปสูการทำงานที่ใหผลการดำเนินการที่ดีมีรูปแบบ วิธีการ และระบบจูงใจที่แตกตาง
กันไป การทำงานที่ใหผลการดำเนินการที่ดี เปนการมุงเนนการใสใจ/ทำงานอยางทุมเท มักจะ
ประกอบดวย
- ความรวมมือระหวางผูนำระดับสูง ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร ซึ่งอาจรวมถึงกลุมที่
ทำหนาที่ตอรองใหผูปฏิบัติงาน
- ความรวมมือระหวางหนวยงานซึ่งเกี่ยวของกับทีมงานตาง ๆ
- การกำหนดความรับผิดชอบดวยตนเองและการใหอำนาจในการตัดสินใจแกคณาจารย 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
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-

การนำขอมูลจากคณาจารยและบุคลากรมาใชในการวางแผน
การสรางทักษะและการเรียนรูในระดับบุคคลและระดับสถาบัน
การเรียนรูจากองคการอื่น
ความยืดหยุนในการกำหนดหนาที่ความรับผิดชอบและการมอบหมายงาน
โครงสรางองคการแนวราบ (Flattened Organizational Structure) เพื่อใหมีการกระจายอำนาจ
ในการตัดสินใจ ไปยังผูที่อยูใกลผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียมากที่สุด
- การใชตัววัดผลการดำเนินการอยางมีประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงการใชขอมูลเปรียบเทียบ

ระบบการทำงานที่ใหผลการดำเนินการที่ดีสวนใหญใชสิ่งจูงใจทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน
โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน ผลการดำเนินการของสถาบัน ผลงานของแตละบุคคลและทีมงาน และ
การเสริมสรางทักษะ นอกจากนี้ กระบวนการทำงานที่ใหผลการดำเนินการที่ดีตองพยายามทำใหโครงสราง
สถาบัน สมรรถนะหลัก งาน ภาระงาน การพัฒนาผูปฏิบัติงาน และการใหสิ่งจูงใจมีความสอดคลองไป
ในแนวทางเดียวกัน

How : อยางไร
คำวา “อยางไร” หมายถึง ระบบและกระบวนการทีสถาบั
่
นใชเพือ่ บรรลุเปาหมายตางๆ ของพันธกิจ
ในการตอบคำถาม “อยางไร” ในขอกำหนดของหัวขอในหมวด 1 - 6 คำอธิบายกระบวนการควรรวมถึง
รายละเอียดเกี่ยวกับแนวทาง (วิธีการและตัววัด) การนำไปปฏิบัติ การเรียนรู และการบูรณาการดวย

Indicators : ตัวบงชี้
ดูที่คำวา “ตัววัดและตัวบงชี้ : Measures and Indicators”

Innovation : นวัตกรรม
คำวา “นวัตกรรม” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและบริการทางการ
ศึกษา กระบวนการ หรือประสิทธิผลของสถาบัน รวมทั้งสรางคุณคาใหมใหแกผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย
นวัตกรรมเปนการรับเอาแนวคิด กระบวนการ เทคโนโลยี หรือผลิตภัณฑ ซึง่ อาจเปนของใหมหรือนำมาปรับใช
ในรูปแบบใหม ผลลัพธของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันหรือกาวกระโดดของผลลัพธ หลักสูตร
บริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอื่นๆ
นวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จในระดับสถาบัน เปนกระบวนการที่ประกอบดวยหลายขั้นตอน
ที่ เกี่ ย วข อ ง กั บ การ พั ฒ นา และ การ แลกเปลี่ ย น เรี ย นรู การ ตั ด สิ น ใจ ที่ จ ะ ดำเนิ น การ การ ลงมื อ ปฏิ บั ติ
การประเมินผล และการเรียนรู แมวานวัตกรรมมักจะหมายถึงนวัตกรรมดานเทคโนโลยี แตสามารถเกิดขึ้น
ได ใน ทุก กระบวนการ ที่ สำคัญ ซึ่ง จะ ได ประโยชน จาก การ เปลี่ยนแปลง ไมวา จะ เปนการ ปรับปรุง อยาง
กาวกระโดด หรือการเปลี่ยนแปลงแนวทางหรือผลผลิต นวัตกรรม อาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
พื้นฐานของสถาบันเพื่อใหงานสำเร็จอยางมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
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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 management 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 : การบูรณาการ
คำวา “การบูรณาการ” หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร
ทรัพยากร การ ปฏิบัติ การ ผลลัพธ และ การ วิเคราะห เพื่อ สนับสนุน เปาประสงค ที่ สำคัญ ของ สถาบัน
(organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เปนมากกวาความสอดคลองไปในแนวทางเดียว
กันและจะสำเร็จไดก็ตอเมื่อการดำเนินการของแตละองคประกอบภายในระบบการจัดการผลการดำเนินการ
มีความเชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ
ดูคำจำกัดความเพิ่มเติมของ คำวา “การมุงไปในแนวทางเดียวกัน : Alignment” ในหนา 209
การบูรณาการเปนมิติหนึ่งในการประเมินหัวขอในหมวด 1 - 6 ดูคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การ บูรณาการในหนา 255 - 265 เรื่อง “ระบบการใหคะแนน”

Key : ที่สำคัญ/หลัก
คำวา “ที่สำคัญ/หลัก” หมายถึง สวนประกอบหรือปจจัยหลักตางๆ ที่สำคัญมากหรือสำคัญที่สุด
ที่มีความจำเปนอยางยิ่งตอการบรรลุผลลัพธที่สถาบันตั้งเปาไว บางตัวอยางที่ไดกลาวไวในเกณฑคุณภาพ
การศึกษาสูความเปนเลิศ เชน ความทาทายที่สำคัญ แผนงานที่สำคัญ กระบวนการหลัก และตัววัด
ที่สำคัญ ซึ่งเปนสิ่งที่มีความสำคัญอยางยิ่งตอความสำเร็จของสถาบัน สิ่งเหลานี้เปนองคประกอบที่จำเปน
ในการบรรลุหรือติดตามผลลัพธที่ตองการ

Knowledge Assets : สินทรัพยทางความรู
คำวา “สินทรัพยทางความรู” หมายถึง ทรัพยากรทางปญญาที่มีการสั่งสมภายในสถาบัน
โดยเปนความรูที่ทั้งสถาบันและผูปฏิบัติงานเก็บรวบรวมไวในรูปแบบของสารสนเทศ แนวคิด การเรียนรู
ความเขาใจ ความทรงจำ ความเขาใจอยางลึกซึ้ง ความรู และทักษะดานเทคนิค รวมทั้งขีดความสามารถ
ตางๆ
แหลงที่สั่งสมสินทรัพยทางความรูของสถาบัน ไดแก ผูปฏิบัติงาน หลักสูตร ซอฟตแวร ฐานขอมูล
เอกสาร แนวทางปฏิบัติ นโยบายและระเบียบปฏิบัติ
สินทรัพยทางความรูเปน “ความรูในภาคปฏิบัติ” (Know - how) ที่สถาบันมีอยูและสามารถ
นำไปใชประโยชน เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาสถาบันใหเติบโต การเสริมสรางและการจัดการสินทรัพยทาง
ความรูจึงเปนสวนประกอบที่สำคัญสำหรับสถาบันในการสรางคุณคาใหแกผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย
ทั้งยังชวยรักษาความไดเปรียบเชิงแขงขันอยางยั่งยืน
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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, subordinates 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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Leadership System : ระบบการนำองคการ
คำวา “ระบบการนำองคการ” หมายถึง วิธีการบริหารที่ผูนำในทุกระดับนำมาใชทั้งอยางเปน
ทางการและไมเปนทางการทั่วทั้งสถาบัน การตัดสินใจ การสื่อสาร และการดำเนินการในเรื่องที่สำคัญๆ
ตองอาศัยพื้นฐานและวิธีการดังกลาว ทั้งนี้รวมถึงโครงสรางและกลไกในการตัดสินใจ การสื่อสารสองทาง
การสรรหาและการพัฒนาผูนำระดับสูง ผูบริหาร หัวหนาภาควิชา กรรมการคณะ รวมทั้งการเสริมสราง
คานิยม พฤติกรรมที่มีจริยธรรม ทิศทาง และความคาดหวังดานผลการดำเนินการ
ระบบการนำองคการที่มีประสิทธิผลตองใหความสำคัญตอขีดความสามารถและความตองการของ
ผูปฏิบัติงานและผูมีสวนไดสวนเสียอื่น และตั้งความคาดหวังใหสูงในดานผลการดำเนินการและการปรับปรุง
ผลการดำเนินการ ระบบนี้สรางความภักดีและการทำงานเปนทีม โดยอาศัยวิสัยทัศน คานิยม และการมุง
ไปสูเปาประสงครวมกัน นอกจากนี้ยังกระตุนและสนับสนุนความคิดริเริ่มและความกลาที่จะเสี่ยงในระดับ
ที่ เหมาะสม การ แยก โครงสราง สาย การ บังคับ บัญชา ตาม จุดประสงค และ หนา ที่ เพื่อ ลด ลำดับชั้น ของ
การตัดสินใจ ระบบการนำองคการที่มีประสิทธิผลตองมีกลไกที่ผูนำใชประเมินตนเอง รับขอมูลปอนกลับ และ
การปรับปรุงตนเอง

Learning : การเรียนรู
คำ ว า “ การ เรี ย นรู ” หมาย ถึ ง ความรู หรื อ ทั ก ษะ ใหม ที่ ได รั บ จาก การ ประเมิ น การ ศึ ก ษา
ประสบการณ และ นวัตกรรม นอกเหนือ จาก การ มุงเนน การ เรียนรู ของ ผูเรียน ใน เกณฑ นี้ ยัง ได เนน ถึง
การเรียนรูในอีกสองระดับ คือ การเรียนรูระดับองคการและระดับบุคคล การเรียนรูระดับองคการไดมาจาก
การวิจัยและพัฒนา วงจรการประเมินและการปรับปรุง ความคิดและขอมูลจากผูปฏิบัติงาน ผูเรียน และ
ผูมีสวน ได สวน เสีย การ แบงปน วิธีปฏิบัติ ที่ เปนเลิศ และ การ จัด ระดับ เทียบเคียง การ เรียนรู ระดับ บุคคล
(คณาจารยและบุคลากร) ไดมาจากการศึกษา การฝกอบรม และการไดรับโอกาสในการพัฒนาเพื่อความ
เจริญกาวหนาของแตละบุคคล
การเรียนรูที่ไดกลาวไปแลว ควรเปนสวนที่ฝงลึกอยูในวิธีการที่องคการดำเนินการ ซึ่งสงผล
ใหเกิดการไดเปรียบเชิงแขงขัน และความยั่งยืนสำหรับองคการและผูปฏิบัติงาน
ดู คำ อธิบาย เพิ่มเติม ของ “ การ เรียนรู ของ องคการ และ แตละบุคคล” และ “ การ ศึกษา ที่
มุงเนนการเรียนรู” ในคานิยมหลักและแนวคิด ในหนา 183 รวมถึงความหมาย “การเรียนแบบใฝรู”
ในหนา 207
การเรียนรูเปนมิติหนึ่งในการประเมินหัวขอในหมวด 1 - 6 ดูคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนรู
ในหนา 255 - 265 เรื่อง “ระบบการใหคะแนน”
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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
คำวา “ระดับ” หมายถึง สารสนเทศที่เปนตัวเลขที่ทำใหทราบวาผลลัพธและผลการดำเนินการ
ของ องค ก าร อยู ใน ตำแหน ง หรื อ อั น ดั บ ใด ใน มาตรวั ด ที่ สำคั ญ ระดั บ ผล การ ดำเนิ น การ ทำให สามารถ
ประเมินผลเปรียบเทียบกับผลการดำเนินการที่ผานมา การคาดการณ เปาประสงค และตัวเปรียบเทียบอื่นๆ
ที่เหมาะสม

Measures and Indicators : ตัววัดและตัวบงชี้
คำวา “ตัววัดและตัวบงชี้” หมายถึง สารสนเทศเชิงตัวเลขที่บอกปริมาณปจจัยนำเขา ผลผลิต
และผลการดำเนินการในมิติตางๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการ หลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรูและ
บริการทางการศึกษาอื่นๆ ที่องคการจัดใหแกผูเรียน และผลการดำเนินการโดยรวมขององคการ (ผลลัพธ)
ตัววัดและตัวบงชี้อาจเปนแบบงายๆ (ไดจากตัววัดเดี่ยว) หรือตัววัดเชิงประกอบ
เกณฑคุณภาพการศึกษาไมไดแบงแยกระหวางตัววัดและตัวบงชี้ อยางไรก็ตาม มีผูนิยมใชคำวา
“ตัวบงชี้” ในกรณีดังนี้
(1) เมื่อการวัดนั้นมีความสัมพันธกับผลการดำเนินการ แต ไมเปนตัววัดผลการดำเนินการนั้น
โดยตรง (เชน จำนวนขอรองเรียนเปนตัวบงชี้ความไมพึงพอใจแตไมใชตัววัดผลความไมพึงพอใจโดยตรง)
และ
(2) เมื่อการวัดผลเปนตัวทำนาย “ตัวบงชี้นำ” (leading indicator) ผลการดำเนินการดานอื่นๆ
ที่มีความสำคัญมากกวา (เชน ความสามารถหรือความพึงพอใจของผูเรียนที่เพิ่มขึ้น อาจเปนตัวบงชี้นำ
ถึงการคงอยูของผูเรียน

Mission : พันธกิจ
คำ ว า “พันธกิจ” หมายถึ ง หน า ที่ โดย รวม ของ สถาบั น การ ศึ ก ษา เป น การ ตอบ คำ ถาม ที่ ว า
“สถาบันตองการบรรลุอะไร” พันธกิจอาจนิยามตัวผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย หรือตลาดเปาหมายที่สถาบัน
ใหบริการ ความสามารถที่โดดเดนของสถาบัน หรือเทคโนโลยีที่ใช

Multiple Requirements : ขอกำหนดตางๆ
คำวา “ขอกำหนดตางๆ ” หมายถึง คำถามยอยๆ ที่สถาบันตองตอบในแตละประเด็นพิจารณา
คำถามเหลานีประกอบด
้
วยรายละเอียดของขอกำหนดในแตละหัวขอ ซึง่ จัดพิมพเปนตัวขนาด (Angsana New)
16 ภายใตขอกำหนดตางๆ ดังแสดงไวในเรื่องของรูปแบบหัวขอ ดังปรากฏในหนา 105
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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” relationships 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
คำวา “ขอกำหนดโดยรวม” หมายถึง เรื่องตางๆ ของเกณฑนี้ ซึ่งสถาบันการศึกษาจำเปนตอง
อธิบายเมือ่ ตอบคำถามเกีย่ วกับสาระสำคัญในแตละหัวขอนัน้ ขอกำหนดโดยรวมจะแสดงถึงนัยสำคัญทีปรากฏ
่
อยูในประเด็นพิจารณาในแตละหัวขอ
ในเกณฑนี้ ขอกำหนดโดยรวมของแตละหัวขอจะปรากฏในประโยคนำเรื่อง ซึ่งพิมพดวยตัวหนา
ขอกำหนดโดยรวมไดแสดงไวในเรื่องของรูปแบบหัวขอ ดังปรากฏในหนา 105

Partners : คูความรวมมือที่เปนทางการ
คำวา “คูความรวมมือที่เปนทางการ” หมายถึง องคการ หรือกลุมบุคคลที่สำคัญอื่นๆ ซึ่ง
ทำงานรวมกับสถาบัน เพื่อบรรลุเปาหมายรวมกันหรือเพื่อการปรับปรุงผลการดำเนินการ โดยทั่วไปจะ
มีความรวมมืออยางเปนทางการเพื่อเปาประสงคที่ชัดเจน เชน การบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ หรือการจัด
หลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศึกษาอื่นๆ คูความรวมมืออาจรวมถึง สถาบันการ
ศึกษา ผูจางงานและสถานประกอบการ องคการที่ใหบริการทางสังคม มูลนิธิ และผูปกครอง (*) ซึ่งสถาบัน
มีความสัมพันธดวย เพื่อชวยสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนใหเกิดประสิทธิผล เชน คูความรวมมืออาจรวมถึง
โรงเรียนตางๆ ซึ่งเปน “ตัวปอน” ผูเรียนใหกับสถาบัน ความเปนคูความรวมมือกับ “องคการที่ใหบริการ
ทางสังคม” อาจรวมถึงการชวยใหผูเรียนสามารถปรับตัวในชวงเปลี่ยนผานไดอยางมีประสิทธิผล
คูความรวมมืออยางเปนทางการมักมีกำหนดชวงเวลาของความรวมมือและตองมีความเขาใจที่
ชัดเจนตอบทบาทแตละฝาย และผลประโยชนของคูความรวมมือ
ดูคำจำกัดความของ “คูความรวมมือที่ไมเปนทางการ : Collaborators” ในหนา 213

Performance : ผลการดำเนินการ
คำวา “ผลการดำเนินการ” หมายถึง ผลลัพธที่ไดจากกระบวนการ หลักสูตร และบริการทาง
การศึกษา ซึ่งสามารถประเมินผลและเปรียบเทียบกับเปาประสงค มาตรฐาน ผลลัพธในอดีต และกับองคการ
อื่นๆ ได ผลการดำเนินการอาจแสดงทั้งดานการเงินและดานอื่นๆ
เกณฑนี้ กลาวถึงผลการดำเนินการ 4 ดาน ไดแก
(1) ดานหลักสูตร การศึกษาและบริการทางการศึกษา
(2) ดานการมุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย
(3) ดานงบประมาณ การเงิน และตลาด
(4) ดานการปฏิบัติการ
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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 stakeholderfocused 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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“ผลการดำเนินการดานหลักสูตรและบริการทางการศึกษา” หมายถึง ผลการดำเนินการ
ซึ่งสัมพันธกับคุณลักษณะของตัววัดและตัวบงชี้ของหลักสูตรและบริการทางการศึกษา ซึ่งมีความสำคัญตอ
ผูเรียน และผูมีสวนได สวน เสีย ตัวอยาง เชน ความ มี ประสิทธิผลของ หลักสูตร และวิธีการสอน การ วัดผล
การเรียนรูของผูเรียน การเขารวมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ และการไดงานทำเมื่อสำเร็จการศึกษา
“ ผล การ ดำเนิ น การ ด า น การ มุ ง เน น ผู เ รี ย น และ ผู มี ส ว น ได ส ว น เสี ย ” หมาย ถึ ง ผล การ
ดำเนินการซึ่งสัมพันธกับคุณลักษณะของตัววัดและตัวบงชี้ดานการรับรู การตอบสนอง และพฤติกรรมของ
ผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย ตัวอยางเชน การรับผูเรียนเขาศึกษาในสถานศึกษา การคงอยูของผูเรียน
ขอรองเรียน และผลการสำรวจ ผลการดำเนินการในหัวขอนี้มักแสดงผลเปนภาพรวมขององคการ
“ผลการดำเนินการดานงบประมาณ การเงิน และตลาด” หมายถึง ผลการดำเนินการซึ่ง
สัมพันธกับคุณลักษณะของตัววัดดานการควบคุมตนทุน การใชงบประมาณ และสวนแบงตลาด ตัวอยาง
เช น ร อ ยละ ของ ค า ใช จ า ย ต อ หั ว ผู เ รี ย น ในด า น การ บริ ห าร และ ด า น การ สอน ต อ งบประมาณ รายได
คาใชจายตางๆ เงินทุนสำรอง และกองทุน เงินรางวัลและเงินสมทบประจำป รอยละของคาใชจายหลักสูตร
ตองบประมาณ การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของงบประมาณประจำป การผันทรัพยากรมาจากแหลงอื่นเพื่อใช
ในการศึกษา ทุนการศึกษาที่เพิ่มขึ้น รอยละของงบประมาณสำหรับการวิจัย ตลอดจนงบประมาณสำหรับ
การบริการสังคม
“ ผล การ ดำเนินการ ดาน การ ปฏิบัติ การ” หมาย ถึ ง ผล การ ดำเนิ น การ ด า น องค ก าร ด า น
ผูปฏิบัติงาน ดานการนำองคการ และดานจริยธรรม ซึ่งเกี่ยวของกับตัววัดหรือตัวบงชี้ ดานประสิทธิผล
ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบ ตัวอยางเชน รอบเวลา การเพิ่มผลผลิต (ผลิตภาพ) การรับรอง
มาตรฐาน อัตราการลาออกของผูปฏิบัติงาน อัตราการฝกอบรมขามสายงานของผูปฏิบัติงาน การปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ ความรับผิดชอบดานการเงิน ตลอดจนการมีสวนรวมในชุมชน ผลการดำเนินการดาน
การปฏิบัติการอาจวัดที่ระดับองคการ/ผูนำระดับสูง ระดับกระบวนการหลัก และระดับหลักสูตร สาขาวิชา
ชั้นเรียน หรือตัวบุคคล

Performance Excellence : ผลการดำเนินการที่เปนเลิศ
คำวา “ผลการดำเนินการทีเป
่ นเลิศ” หมายถึง แนวทางการจัดการผลการดำเนินการของสถาบัน
การศึกษาแบบบูรณาการ ทำใหเกิดผลลัพธในดาน
(1) การเพิม่ คุณคาใหกับผูเ รียนและผูม สี ว นไดสวนเสียอยางตอเนือ่ ง ซึง่ นำไปสูการ
 ปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา การเรียนรูของผูเรียน ตลอดจนความยั่งยืนของสถาบัน
(2) การปรับปรุงประสิทธิผลและขีดความสามารถโดยรวมของสถาบัน
(3) การเรียนรูของสถาบันและของแตละบุคคล
เกณฑนี้ใชเปนกรอบและเครื่องมือในการประเมินผล เพื่อใหสถาบันทราบจุดแข็งและโอกาสในการ
ปรับปรุง สำหรับเปนแนวทางในการวางแผนตอไป
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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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Performance Projections : การคาดการณผลการดำเนินการ
คำวา “การคาดการณผลการดำเนินการ” หมายถึง การประมาณการณผลการดำเนินการ
ใน อนาคต การ คาดการณ อาจ ดู จาก ผล การ ดำเนินการ ในอดีต หรือ อิง ผล การ ดำเนินการ ของ สถาบัน ที่
เปรียบเทียบกันได หรือกับสถาบันคูแขงที่ตองการใหเทาเทียมหรือเหนือกวา หรือการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วของตลาดการศึกษา หรือเปาหมายของผลการดำเนินการในอนาคต นอกจากนั้น การคาดการณ
เปนการบูรณาการ การประมาณการของอัตราการปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงภายในของสถาบัน รวมทั้ง
ชี้ ให เห็ น ว า ต อ ง มี การ ปรั บ ปรุ ง อย า ง ก า ว กระโดด หรื อ สร า ง นวั ต กรรม ใน เรื่ อ ง ใด ค า คาดการณ ผล การ
ดำเนิ น การ นอกจาก จะ ใช เพื่ อ บรรลุ เป า ประสงค แล ว อาจ เป น ค า ที่ ใช ทำนาย ระดั บ ผล การ ดำเนิ น การ
ใน อนาคต ที่ แสดง ให เห็ น ถึ ง ความ ท า ทาย ที่ สถาบั น เผชิ ญ เพื่ อ บรรลุ เป า ประสงค ดั ง นั้ น การ คาดการณ
ผลการดำเนินการจึงเปนเครื่องมือในการวางแผนที่สำคัญอันหนึ่งของฝายจัดการ

Persistence : การคงอยูอยางตอเนื่อง
คำวา “การคงอยูอยางตอเนื่อง” หมายถึง การลงทะเบียนเรียนอยางตอเนื่องของผูเรียน
(จากเทอมตอเทอม ภาคตอภาค เกรดตอเกรด และจากชั้นปตอชั้นป) เพื่อใหสำเร็จการศึกษา หรือบรรลุ
วัตถุประสงคในการฝกอบรม

Process : กระบวนการ
คำวา “กระบวนการ” หมายถึง กิจกรรมที่เชื่อมโยงกันเพื่อพัฒนาเปนหลักสูตรหรือบริการ
สำหรับผูเรียน และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในหรือภายนอกสถาบัน โดยทั่วไปแลว กระบวนการเปน
ขั้นตอนหรือกิจกรรมที่มีลำดับชัดเจน ซึ่งเกิดจากการผสมผสานระหวางคน เครื่องจักร เครื่องมือ เทคนิค
วัสดุ และ การ ปรับปรุง แทบ จะ ไมมี กระบวนการ ใด เลย ที่ ดำเนินการ ได โดย ลำพัง ดัง นั้น จึง ตอง คำนึง ถึง
กระบวนการอื่นๆ ที่สงผลกระทบตอกัน
ในบางกรณี กระบวนการอาจตองดำเนินตามลำดับขั้นที่เฉพาะเจาะจง ตามเอกสารวิธีปฏิบัติการ
และขอกำหนด (ที่อาจเปนทางการ) รวมทั้งการวัดและขั้นตอนการควบคุมที่ชัดเจน
ใน การ ให บ ริ ก าร ด า น การ ศึ ก ษา โดยเฉพาะ อย า งยิ่ ง เมื่ อ ผู รั บ บริ ก าร มี ส ว นร ว ม โดย ตรง กั บ
การใหบริการ คำวา กระบวนการ จะมีความหมายที่กวางมากขึ้น เชน อาจตองขยายความวาตองทำอะไร
ซึ่งรวมถึงลำดับขั้นตอนกอนหลังที่พึงประสงคหรือคาดหวังไว ถาหากขั้นตอนนั้นมีความสำคัญ การบริการ
จะตองใหขอมูลที่ชวยใหผูรับบริการเขาใจและทำตามขั้นตอนดังกลาว กระบวนการบริการที่กลาวขางตน
จำเปนตองมีแนวทางสำหรับผูใหบริการในการจัดการกับเหตุการณที่ไมคาดฝน ที่เกี่ยวของกับการกระทำ
หรือพฤติกรรมของผูรับบริการ
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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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การทำงานที่ตองใชความรู เชน การสอน การวางแผนเชิงกลยุทธ การวิจัย การพัฒนา และ
การวิเคราะหนั้น คำวา กระบวนการ อาจไมไดหมายความถึงลำดับขั้นตอนที่กำหนดไวอยางเปนทางการ
แตหมายถึง ความเขาใจโดยรวมเกี่ยวกับการดำเนินการที่ตองใชความสามารถ เชน จังหวะเวลา วิธีการ
ตางๆ ที่ใช การประเมินและรายงานผล ทั้งนี้ลำดับขั้นตอนของกระบวนการอาจเปนผลที่เกิดขึ้นเมื่อมีความ
เขาใจดังกลาว
ในระบบการใหคะแนนของเกณฑนี้จะมีการตรวจประเมินถึงระดับความสำเร็จของกระบวนการ
ระดับความสำเร็จนี้อยูบนพื้นฐานของปจจัยทั้งสี่ประการที่ใชประเมินแตละกระบวนการที่สำคัญของสถาบัน
ไดแก แนวทาง การถายทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ การเรียนรู และการบูรณาการ
ดูคำอธิบายเพิ่มเติมในหนา 255 - 265 เรื่อง “ระบบการใหคะแนน”

Productivity : ผลิตภาพ
คำวา “ผลิตภาพ” หมายถึง วัดประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร ถึงแมคำวา “ผลิตภาพ”
นี้ มักจะใชกับปจจัยใดปจจัยหนึ่งเพียงอยางเดียว เชน ผูปฏิบัติงาน เครื่องจักร วัสดุ พลังงาน และทุน
แต แนวคิด เกี่ยวกับ ผลิต ภาพ นี้ ยัง สามารถ นำไป พิจารณา ถึง การ ใช ทรัพยากร ทั้งหมด เพื่อ ดำเนินงาน
ใหบรรลุวัตถุประสงคของสถาบัน การวัด “ผลิตภาพโดยรวม” โดยใชตัววัดหลายตัวรวมกัน ทำใหสามารถ
ประเมินไดวา ผลของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในกระบวนการ (ซึ่งอาจรวมถึงการเลือกใชทรัพยากรดวยนั้น)
มีประโยชนหรือไม
“หลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการอื่นๆ : Programs, Offerings, and Services.”
ดูที่คำวา “หลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการทางการศึกษาอื่นๆ :
Educational Programs, Offerings, and Services”

Purpose : จุดประสงค
คำ ว า “ จุ ด ประสงค ” หมาย ถึ ง เหตุ ผ ล หลั ก ที่ ทำ ให สถาบั น ดำรง อยู บทบาท สำคั ญ ของ
จุ ด ประสงค คื อ เพื่ อ เป น แรง บั น ดาล ใจ ของ สถาบั น และ ชี้ น ำ การ กำหนด ค า นิ ย ม ของ สถาบั น โดย ปกติ
จุดประสงค มัก จะ กวาง และ ใชได นาน สถาบัน ที่ ใหบริการ ทางการ ศึกษา ที่ ตาง กัน อาจ จะ มี จุดประสงค ที่
คลายกันได ในขณะเดียวกัน สถาบันที่ใหบริการทางการศึกษาที่คลายกัน อาจมีวัตถุประสงคที่ตางกันได
เชนกัน

Results : ผลลัพธ
คำวา “ผลลัพธ” หมายถึง ผลผลิตและผลที่เกิดจากการดำเนินการตามขอกำหนดของหัวขอ
ในเกณฑเลมนี้ ในการประเมินผลลัพธ จะพิจารณาผลการดำเนินการปจจุบัน ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ
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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 ตลอดจนความสัมพันธระหวางตัววัดผลลัพธกับเปาหมายหลักของผลการดำเนินการ
ดูคำอธิบายเพิ่มเติม เรื่อง ระบบการใหคะแนน ในหนา 255 - 265

Segment : สวน/กลุม
คำ วา “ สวน/ กลุม” หมาย ถึง สวน/ กลุม ใด กลุม หนึ่ง ของ ผูเรียน ผูมีสวน ได สวน เสีย ตลาด
หลั ก สู ต ร บริ ก าร ที่ ส ง เสริ ม การ เรี ย นรู และ บริ ก าร ทางการ ศึ ก ษา อื่ น ๆ หรื อ ผู ป ฏิ บั ติ 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” หมายถึง ขอมูลดานผลลัพธตามกลุม ทีแบ
่ งไว เพือ่ ใหการวิเคราะหผลการดำเนินการของสถาบัน
ใหความหมายที่ชัดเจนขึ้น จึงขึ้นอยูกับแตละสถาบันที่จะกำหนดปจจัยเฉพาะในการแบงสวน/กลุมของตนเอง
ความเขาใจในเรื่อง “สวน/กลุม” มีความสำคัญอยางยิ่งในการจำแนกความตองการและความ
คาดหวังเฉพาะของสวน/กลุมตางๆ ของผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย ตลาด ผูปฏิบัติงาน และรวมถึงการจัด
หลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศึกษาอื่นๆ เพื่อใหตอบสนองตอความตองการและ
ความคาดหวังเฉพาะของแตละกลุมได การจำแนกกลุมของผูเรียน อาจสะทอนถึงปจจัยตางๆ ที่ใช เชน
การ จั ด การ ศึ ก ษา ใน ห อ งเรี ย น หรื อ ผ า น ทาง เว็ บ ไซต หรื อ ความ สน ใจ ด า น วิ ช าชี พ สไตล การ เรี ย นรู
ที่อยูอาศัย (อยูหอพักหรือไปกลับ) ความคลองตัวของผูเรียน หรือ ความตองการพิเศษ การจำแนก
ผูปฏิบัติงานอาจแบงตาม ภูมิศาสตร ทักษะ ความตองการ การมอบหมายงาน หรือการจำแนกงาน

Senior Leaders : ผูนำระดับสูง
คำวา “ผูนำระดับสูง” หมายถึง กลุมบุคคลที่มีความรับผิดชอบหลักในการจัดการองคการ
โดยรวม ผูนำระดับสูงรวมถึง อธิการบดี คณบดี คณะผูบริหาร และหัวหนาภาควิชา ในหลายสถาบัน ผูนำ
ระดับสูง หมายถึง ผูบริหารระดับสูงสุดของสถาบัน และผูที่รายงานโดยตรงตอผูบริหารระดับสูงสุดของ
สถาบันนั้น

Stakeholders : ผูมีสวนไดสวนเสีย
คำวา “ผูมีสวนไดสวนเสีย” หมายถึง กลุมตางๆ ที่ไดรับผลกระทบ หรืออาจไดรับผลกระทบ
จากการดำเนินการและความสำเร็จของสถาบัน ตัวอยางของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่สำคัญ เชน ผูปกครอง
สมาคมผูปกครอง ผูปฏิบัติงาน คูความรวมมือทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ คณะกรรมการกำกับ
ดู แล สถาบั น ในด า น ต า งๆ ศิ ษ ย เ ก า นายจ า ง สถาบั น การ ศึ ก ษา อื่ น ๆ องค ก าร ที่ ทำ หน า ที่ กำกั บ ดู แล
กฎระเบียบ องคการที่ใหเงินสนับสนุน ผูเสียภาษี ผูกำหนดนโยบาย ผูสงมอบ ตลอดจนชุมชนในทองถิ่น
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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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และชุมชนวิชาการ/วิชาชีพ แมวาโดยปกติแลวมักจะถือวาผูเรียนเปนกลุมผูมีสวนไดสวนเสียกลุมหนึ่ง แต
เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติ เกณฑนี้ไดแยกผูเรียนออกมาเปนกลุมตางหาก

Strategic Advantages : ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ
คำวา “ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ” หมายถึง ความไดเปรียบในเชิงตลาดตางๆ ที่เปนตัวตัดสิน
วา สถาบัน จะ ประสบ ความ สำเร็จ ใน อนาคต หรือ ไม ซึ่ง โดย ทั่วไป มัก จะ เปน ปจจัย ที่ ชวย ให สถาบัน ประสบ
ความสำเร็จในการแขงขันเมื่อเทียบกับสถาบันอื่นที่คลายคลึงกันในดานหลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรู
และบริการทางการศึกษา ความไดเปรียบเชิงกลยุทธมักมาจาก
(1) สมรรถนะหลัก ที่เกิดจากการพัฒนาและเพิ่มพูนความสามารถภายในสถาบัน และ/หรือ
(2) ทรัพยากรภายนอกที่สำคัญในเชิงกลยุทธซึ่งเกิดจากการสรางและสงเสริมความสัมพันธกับ
องคการภายนอกและกับคูความรวมมือ
เมื่อสถาบันเขาใจถึงที่มาของความไดเปรียบเชิงกลยุทธทั้ง 2 แหลง ก็สามารถเสริมสรางความ
แข็งแกรงของความสามารถจำเพาะของสถาบันไดโดยการใชประโยชนจากความสามารถที่เสริมกันที่มาจาก
องคการอื่นๆ
ดูคำจำกัดความของ “ความทาทายเชิงกลยุทธ” และ “วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ” เพื่อให
เขาใจความเชื่อมโยงของความไดเปรียบเชิงกลยุทธ ความทาทายเชิงกลยุทธ และ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
ซึ่งสถาบันกำหนดเพื่อตอบสนองความทาทายและความไดเปรียบดังกลาว

Strategic Challenges : ความทาทายเชิงกลยุทธ
คำวา “ความทาทายเชิงกลยุทธ” หมายถึง ความกดดันตางๆ ที่เปนตัวตัดสินวาสถาบันจะ
ประสบความสำเร็จในอนาคตหรือไม ความทาทายดังกลาวมักเกิดจากแรงผลักดันของตำแหนงในการแขงขัน
ในอนาคตเมื่อเทียบกับสถาบันอื่นที่มีหลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศึกษาอื่นๆ
ที่คลายคลึงกัน โดยทั่วไปความทาทายเชิงกลยุทธจะมาจากแรงผลักดันภายนอก อยางไรก็ตาม ในการ
ตอบสนองตอแรงผลักดันภายนอกดังกลาว สถาบันอาจตองเผชิญกับความทาทายเชิงกลยุทธภายในดวย
ความ ทาทาย เชิง กลยุทธ ภายนอก อาจ เกี่ยวกับ ความ ตองการ หรือ ความ คาดหวัง ของ ผูเรียน
ผูมีสวนไดสวนเสีย ตลาด การเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรหรือบริการที่สงเสริมการศึกษา การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี หรือความเสี่ยงทางดานงบประมาณ การเงิน สังคม ตลอดจนความเสี่ยงหรือความตองการ
ดานอื่นๆ ความทาทายเชิงกลยุทธภายใน อาจเกี่ยวกับขีดความสามารถของสถาบัน หรือคณาจารย รวมทั้ง
บุคลากร และทรัพยากรอื่นๆ ของสถาบัน
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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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ใหดูคำจำกัดความของ “ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ” และ “วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ” เพื่อ
ใหทราบความสัมพันธระหวางความทาทายเชิงกลยุทธ ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ และวัตถุประสงคเชิง
กลยุทธที่สถาบันกำหนดเพื่อตอบสนองตอความความทาทาย และความไดเปรียบดังกลาว

Strategic Objectives : วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
คำวา “วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ” หมายถึง เปาหมายที่ชัดเจนของสถาบัน หรือการตอบสนอง
ตอการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงที่สำคัญ ความสามารถในการแขงขันหรือประเด็นทางสังคม และ
ขอไดเปรียบของสถาบัน โดยทั่วไปวัตถุประสงคเชิงกลยุทธมักมุงเนนทั้งภายนอกและภายในสถาบัน และ
เกี่ยวของกับโอกาสและความทาทายเชิงกลยุทธที่เกี่ยวกับผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย ตลาด หลักสูตรและ
บริการ หรือเทคโนโลยี ถาจะกลาวอยางกวางๆ ก็คือ สถาบันตองบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เพื่อคงไว
หรือทำใหมีความสามารถในการแขงขัน และความยั่งยืนของสถาบันในระยะยาว วัตถุประสงคเชิงกลยุทธเปน
ตัวกำหนดทิศทางระยะยาว และเปนแนวทางในการจัดสรรและปรับการกระจายทรัพยากร
ใหดูคำจำกัดความของ “แผนปฏิบัติการ” ในหนา 207 เพื่อใหทราบความสัมพันธระหวางวัตถุ
ประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการ รวมทั้งตัวอยางของแตละหัวขอ

Summative Assessment : การประเมินผลรวม
คำวา “การประเมินผลรวม” หมายถึง การวิเคราะหการเรียนรูและความสำเร็จของผูเรียนและ
ศิษยเกาในระยะยาว การประเมินผลรวมนีมั้ กจัดทำอยางเปนทางการ และครอบคลุมประเด็นเนือ้ หาวิชาตางๆ
อยางกวางขวาง การประเมินดังกลาวอาจเกิดขึ้นตอนจบรายวิชาหรือหลักสูตร และอาจเกิดจากการเปรียบ
เทียบกับผลของการทดสอบกอนเขาเรียน เพื่อดูวามีการพัฒนาหรือไม และเพื่ออธิบายความเกี่ยวของระหวาง
การจัดการศึกษาและการเรียนรูของผูเรียน การประเมินผลนี้อาจใชสำหรับตัดสินระดับคะแนนตอนปลายภาค
การจัดชั้นเรียน การเลื่อนชั้น และการออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง

Sustainability : ความยั่งยืน
คำวา “ความยั่งยืน” หมายถึง ความสามารถโดยรวมของสถาบันที่ตอบสนองตอความตองการ
ทางดานการศึกษาในปจจุบัน มีความคลองตัวและมีการจัดการเชิงกลยุทธทีจะ
่ ทำใหสถาบันสามารถเตรียมตัว
ใหพรอมตอสภาพแวดลอมทางการศึกษา การดำเนินการและตลาดในอนาคต สถาบันจำเปนตองพิจารณาถึง
ปจจัยภายนอกและภายใน ทั้งที่เปนปจจัยเฉพาะของสถาบันและของภาคสวนการศึกษา
ประเด็นทีควร
่ พิจารณาอาจครอบคลุมถึงขีดความสามารถและอัตรากำลังของผูป ฏิบตั งาน
ิ ทรัพยากร
ที่มี เทคโนโลยี ความรู สมรรถนะหลัก ระบบงาน อุปกรณและอาคารสถานที่ นอกจากจะตอบสนองตอการ
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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.
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เปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการศึกษา การตลาดและการดำเนินการแลว ความยั่งยืนยังรวม
ถึงการเตรียมพรอมตอเหตุฉุกเฉินที่กำลังเกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นในระยะอันใกล
ในเกณฑนี้ผลกระทบของหลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอื่นๆ ของ
สถาบันที่มีตอสังคมและการสนับสนุนชวยเหลือเพื่อใหเกิดสภาวะที่ดีของระบบเศรษฐกิจ สังคม และสภาพ
แวดลอมนี้ เปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบโดยรวมตอสังคมของสถาบัน การที่สถาบันจะพิจารณาเรื่อง
ดังกลาวหรือไมและอยางไร อาจจะมีผลตอความยั่งยืนของสถาบัน

Systematic : มีความเปนระบบ
คำวา “มีความเปนระบบ” หมายถึง แนวทางซึ่งมีขั้นตอนเปนลำดับ ดำเนินการซ้ำได รวมทั้ง
มีการใชขอมูลและสารสนเทศเพื่อใหเกิดการเรียนรู หรืออาจกลาวไดวา แนวทางมีความเปนระบบหากมีการ
ประเมิน การปรับปรุงและการแบงปนจนสงผลใหแนวทางนั้นมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
ในการใชคำนี้ สามารถอานเพิ่มเติมในแนวทางการใหคะแนน ในหนา 263 - 265

Trends : แนวโนม
คำวา “แนวโนม” หมายถึง สารสนเทศที่เปนตัวเลขที่แสดงใหเห็นทิศทางและอัตราการเปลี่ยน
แปลงของผลลัพธของสถาบัน แนวโนมแสดงผลการดำเนินการของสถาบันตามชวงเวลาที่เปลี่ยนไป
โดยทั่วไป การแสดงบอกแนวโนมไดจะตองมีขอมูลในอดีตอยางนอยสามจุด (มิใชการคาดการณ)
ทั้งนี้ อาจจำเปนตองแสดงขอมูลมากขึ้นเพื่อยืนยันผลในเชิงสถิติชวงเวลาที่ใชเพื่อใหเห็นแนวโนมจะสามารถ
กำหนดไดจากรอบเวลาในการวัดกระบวนการ รอบเวลาทีสั่ น้ ขึน้ ทำใหตองมีการวัดบอยขึน้ ในขณะทีรอบ
่ เวลา
ที่ยาวกวา อาจตองใชชวงเวลานานกวา จึงจะทราบแนวโนมที่สื่อความหมายไดชัดเจน
ตัวอยาง ของ แนวโนม ที่ กำหนด ไว ใน เกณฑ นี้ ครอบคลุม ถึง ผลลัพธ ดาน การ เรียนรู ของ ผูเรียน
ผลการดำเนินการดานกระบวนการออกแบบและการจัดการศึกษา รวมทั้งบริการที่ใหแกผูเรียน นอกจากนี้
ยังครอบคลุมถึงผลลัพธดานความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูปฏิบัติ
งาน ผลการดำเนินการดานงบประมาณ การเงิน และตลาด รวมทั้งผลการดำเนินการดานการปฏิบัติงาน
เชน รอบเวลา กระบวนการสนับสนุน ผูสงมอบ/คูความรวมมือที่เปนทางการ และผลการดำเนินการดาน
ความปลอดภัย

Value : คุณคา
คำวา “คุณคา” หมายถึง การยอมรับในความคุมคาของหลักสูตร บริการ กระบวนการ สินทรัพย
หรือการใชงาน เมื่อเทียบกับคาใชจายและทางเลือกอื่น 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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สถาบันมักจะพิจารณาคุณคาเพื่อประเมินผลประโยชนของทางเลือกตางๆ เมื่อเทียบกับคาใชจาย
เชน คุณคาของบริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศึกษาตางๆ สำหรับผูเรียนหรือผูมีสวนได
สวนเสีย สถาบันตองเขาใจวาอะไรคือคุณคา ที่ผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียตางกลุมกันใหความสำคัญ เพื่อ
เสนอคุณคาใหแตละกลุม การกระทำดังนี้ จำเปนตองสรางความสมดุลของคุณคาตอผูเรียนและผูมีสวนได
สวนเสียอื่นๆ เชน ธุรกิจ ผูปฏิบัติงาน และชุมชน

Values : คานิยม
คำ วา “ คานิยม” หมาย ถึง หลักการ ชี้นำ และ พฤติกรรม ที่ สื่อ ถึง ความ คาดหวัง ที่ สถาบัน และ
บุคลากรควรปฏิบัติ คานิยมสะทอนและเสริมสรางวัฒนธรรมที่พึงประสงคของสถาบัน คานิยมสนับสนุนและ
ชี้นำการตัดสินใจของผูปฏิบัติงานทุกคน ชวยใหสถาบันบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศนดวยวิธีการที่เหมาะสม
ตัวอยางของคานิยมอาจรวมถึงการแสดงถึงความมีคุณธรรมและความยุติธรรมในการปฏิสัมพันธทุกกรณี
การทำใหเหนือความคาดหมายของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย การใหคุณคาตอแตละบุคคลและตอความ
หลากหลาย การพิทักษสิ่งแวดลอม และความมานะบากบั่นใหมีผลการดำเนินการที่เปนเลิศทุกวัน

Vision : วิสัยทัศน
คำวา “วิสัยทัศน” หมายถึง สภาวะที่สถาบันตองการเปนในอนาคต วิสัยทัศนอธิบายถึงทิศทาง
ที่สถาบันจะมุงไป สิ่งที่สถาบันตองการจะเปน หรือภาพลักษณในอนาคตที่สถาบันตองการใหผูอื่นรับรู

Voice of the Customer : เสียงของลูกคา
คำวา “เสียงของลูกคา” หมายถึง กระบวนการรวบรวมสารสนเทศที่เกี่ยวของกับผูเรียนและ
ผูมีสวน ได สวน เสีย กระบวนการ เหลานี้ ควร จะ เปน เชิง รุก และ มี นวัตกรรม อยาง ตอเนื่อง เพื่อ ให ไดความ
ตองการ ความคาดหวัง และความปรารถนา (ทั้งที่ระบุอยางชัดเจน ไมไดระบุและที่คาดการณไว) ของ
ผูเ รียนและผูม สี ว นไดสวนเสีย โดยมีเปาหมายเพือ่ ใหไดความผูกพันของลูกคา การรับฟง “เสียงของลูกคา”
รวมถึงการรวบรวมและบูรณาการ ขอมูลชนิดตางๆ ของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ขอมูลจาก
การสำรวจ ขอมูลจากการสนทนากลุม ขอมูลความพึงพอใจและขอรองเรียนที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจ
สานความผูกพันของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียกับสถาบัน
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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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Work Processes : กระบวนการทำงาน
คำวา “กระบวนการทำงาน” หมายถึง กระบวนการสรางคุณคาที่สำคัญที่สุดภายในองคการ
ซึ่งอาจรวมถึงการออกแบบและการสงมอบหลักสูตร การสนับสนุนผูเรียนผูมีสวนไดสวนเสีย การจัดระบบ
และ กระบวนการ สนับสนุน ตางๆ “ กระบวนการ ทำงาน” เปน กระบวนการ ซึ่ง เกี่ยวของ กับ ผูปฏิบัติ งาน
สวนใหญของสถาบันและสรางคุณคาใหกับผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย และตลาด กระบวนการทำงานที่
สำคัญของสถาบันมักจะเกี่ยวของกับ
l
l

l

สมรรถนะหลัก
ป จ จั ย ที่ กำหนด ความ สำเร็ จ เมื่ อ เที ย บกั บ คู แข ง และ สถาบั น อื่ น ที่ จั ด หลั ก สู ต ร และ บริ ก าร
ในลักษณะเดียวกัน
ปจจัยที่ผูนำระดับสูงไดพิจารณาแลววามีความสำคัญตอการเติบโตของสถาบัน

Work Systems : ระบบงาน
คำวา “ระบบงาน” หมายถึง วิธีการที่สถาบันใชเพื่อใหบรรลุผลสำเร็จ ระบบงานตองเกี่ยวของ
กับผูปฏิบัติงาน ผูสงมอบและคูความรวมมืออยางเปนทางการที่สำคัญ ผูรับเหมา คูความรวมมืออยาง
ไมเปนทางการ และองคประกอบอื่นๆ ที่จำเปนในการสรางและจัดหลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรู
บริการทางการศึกษาอื่นๆ และกระบวนการสนับสนุน ระบบงานจะตองประสานกระบวนการภายในและ
ภายนอก และทรัพยากรที่จำเปนเพื่อทำใหสถาบันประสบความสำเร็จในชุมชนวิชาการ
การตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงานเปนเรื่องเชิงกลยุทธ ซึ่งครอบคลุมถึงการระบุและใชประโยชนจาก
สมรรถนะหลักของสถาบัน และตัดสินวาสิง่ ใดทีสถาบั
่
นไมตองดำเนินงานเองหรือใหหนวยงานภายนอกเขามา
ดำเนินงาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและความยั่งยืนในตลาดของสถาบัน

Workforce : ผูปฏิบัติงาน
คำ วา “ผูปฏิบัติงาน” หมาย ถึง บุคลากร ทุกคน ที่ มี สวนรวม โดย ตรง ใน การ ทำ ให งาน ของ
สถาบันบรรลุผลสำเร็จ รวมถึงพนักงานที่สถาบันจาง (เชน พนักงานประจำ พนักงานที่ทำงานไมเต็มเวลา
พนักงาน ชั่วคราว พนักงาน ที่ทำงาน ผาน ระบบ สื่อสาร ทางไกล ผูรับเหมา ที่ วาจาง ตาม สัญญาภาย ใต การ
กำกับดูแลของสถาบัน) และอาสาสมัคร (*) ผูปฏิบัติงาน ยังรวมถึง ผูบริหารและหัวหนางานทุกระดับ
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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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Workforce Capability : ขีดความสามารถของผูปฏิบัติงาน
คำวา “ขีดความสามารถของผูปฏิบัติงาน” หมายถึง ความสามารถของสถาบันที่จะทำให
กระบวนการตางๆ บรรลุผลสำเร็จโดยอาศัย ความรู ทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะของคนในสถาบัน
ขีดความสามารถนี้อาจรวมถึงความสามารถในการสรางและคงความสัมพันธกับผูเรียนและผูมี
สวนไดสวนเสีย การสรางนวัตกรรมและการเปลี่ยนผานไปสูเทคโนโลยีใหมๆ การพัฒนาหลักสูตร บริการ
ที่สงเสริมการเรียนรู บริการทางการศึกษา และกระบวนการทำงานใหมๆ รวมทั้งทันตอความตองการของ
ตลาดและกฎระเบียบขอบังคับดานการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป

Workforce Capacity : อัตรากำลังของผูปฏิบัติงาน
คำวา “อัตรากำลังของผูปฏิบัติงาน” หมายถึง ความสามารถของสถาบันที่จะทำใหมั่นใจได
วาสถาบันมีจำนวนผูปฏิบัติงานที่เพียงพอตอการทำใหกระบวนการบรรลุผลสำเร็จและสามารถจัดหลักสูตร
บริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศึกษาอื่นๆ ใหแกผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียใหสำเร็จ

Workforce Engagement : ความผูกพันของผูปฏิบัติงาน
คำ วา “ ความ ผูกพัน ของ ผูปฏิบัติ งาน” หมาย ถึง ระดับ ความ มุงมั่น ของ ผูปฏิบัติ งาน ทั้ง
ในดานความรูสึกและสติปญญา เพื่อใหสถาบันบรรลุผลสำเร็จของงาน พันธกิจ และวิสัยทัศน องคการที่
ผูปฏิบัติงานมีความผูกพันสูง มักจะมีบรรยากาศการทำงานที่สงใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี ทำใหบุคลากร
มีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานอยางเต็มที่ เพื่อประโยชนของผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย และ ความสำเร็จของ
สถาบัน
โดยทั่วไปผูปฏิบัติงานจะรูสึกผูกพันกับสถาบัน เมื่อมีแรงจูงใจและไดทำงานที่มีความหมายตอตน
และเมื่อไดรับการสนับสนุนที่ดีจากผูรวมงานและที่ทำงาน การที่ผูปฏิบัติงานมีความผูกพันตอสถาบันนั้น
จะไดประโยชนจากความสัมพันธบนพื้นฐานของความไวเนื้อเชื่อใจกัน สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและมีความ
รวมมือรวมใจกัน มีการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนสารสนเทศที่ดี มีอำนาจในการตัดสินใจ และการมีความ
รับผิดชอบตอผลการดำเนินการของตน ปจจัยแหงความสำเร็จที่สงผลใหเกิดความผูกพันนั้น ครอบคลุมถึง
การฝกอบรมและการพัฒนาความกาวหนาในงาน ระบบการยกยองชมเชยและการใหรางวัลที่มีประสิทธิผล
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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ระบบการใหคะแนน
การใหคะแนนคำตอบในแตละหัวขอ และการใหขอมูลปอนกลับแกผูสมัครรับรางวัล จะขึ้นอยูกับ
การประเมินใน 2 มิติ คือ
(1) กระบวนการ
(2) ผลลัพธ
ผูที่นำเกณฑไปใชจะตองใหขอมูลที่สัมพันธกับมิติเหลานี้ ปจจัยของแตละมิติมีดังนี้

กระบวนการ
“ กระบวนการ” หมาย ถึ ง วิ ธี ก าร ที่ สถาบั น ใช และ ปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ตอบสนอง ข อ กำหนด ของ
หัวขอตางๆ ในหมวด 1 - 6 ปจจัยทั้ง 4 ที่ใชในการประเมินกระบวนการ ไดแก A (Approach ) – แนวทาง
D (Deployment) – การถายทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ L (Learning) – การเรียนรู และ I (Integration) –
การบูรณาการ
A (Approach ) – “แนวทาง” หมายถึง
n วิธีการที่ใชเพื่อใหบรรลุผลตามกระบวนการ
n ความเหมาะสมของวิธีการที่ใชเพื่อตอบสนองขอกำหนดของหัวขอตางๆ และสภาพแวดลอม
การปฏิบัติการของสถาบัน
n ความมีประสิทธิผลของการใชวิธีการเหลานั้น
n การ ที่ แนวทาง ถูก นำไป ใช ซ้ำ ได เพียง ใด และ การ ที่ แนวทาง นั้น อาศัย ขอมูล และ สารสนเทศ ที่
เชื่อถือไดเพียงใด (ซึ่งหมายถึง การดำเนินการอยางเปนระบบ)
D (Deployment) – “การถายทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ” หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึงของ
n การ ใช แนวทาง เพื่อ ตอบสนอง ขอกำหนด ของ หัวขอ ตางๆ ที่ มี ความ เกี่ยวของ และ สำคัญตอ
สถาบัน
n การใชแนวทางอยางคงเสนคงวา
n การใชแนวทางในทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
L (Learning) – “การเรียนรู” หมายถึง
n การปรับปรุงแนวทางใหดีขึ้น ผานวงรอบของการประเมินและการปรับปรุง
n การกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวทางอยางกาวกระโดด ผานการสรางนวัตกรรม
n การแบงปนความรูที่ไดจากการปรับปรุงและการสรางนวัตกรรมกับหนวยงานและกระบวนการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของภายในสถาบัน
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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 (Integration) – “การบูรณาการ” หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึงของ
n แนวทาง ที่ ใช สอดคล อ งกั บ ความ ต อ งการ ของ สถาบั น ตาม ที่ ระบุ ไว ใน โครงร า ง องค ก าร และ
ขอกำหนดของหัวขอตางๆ ในหมวด 1 ถึง หมวด 6
n การ ใช ตั ว วั ด สารสนเทศ และ ระบบ การ ปรั บ ปรุ ง ที่ ช ว ย เสริ ม ซึ่ ง กั น และ กั น ทั้ ง ระหว า ง
กระบวนการ และหนวยงานตางๆ ของสถาบัน
n การ ที่ แผนงาน กระบวนการ ผลลัพธ การ วิเคราะห การ เรียนรู และ การ ปฏิบัติ การ มี ความ
สอดคลองกลมกลืนกัน ในทุกกระบวนการและหนวยงาน เพื่อสนับสนุนเปาประสงคระดับ
สถาบัน

ผลลัพธ
“ผลลัพธ” หมายถึง ผลผลิตและผลลัพธของสถาบัน ในการบรรลุตามขอกำหนดในหัวขอ 7.1 ถึง 7.6
ปจจัยทั้ง 4 ที่ใชในการประเมินผลลัพธ ไดแก L (Level) – ระดับ T (Trends) – แนวโนม C (Comparisons)
– การเปรียบเทียบ และ I (Integration) – การบูรณาการ
L (Level) – “ระดับ” หมายถึง
n ระดับของผลการดำเนินการในปจจุบัน
T (Trends) – “แนวโนม” หมายถึง
n อั ต รา ของ การ ปรั บ ปรุ ง ผล การ ดำเนิ น การ หรื อ การ คงไว ของ ผล การ ดำเนิ น การ ที่ ดี ( เช น
ความลาดชันของแนวโนมของขอมูล)
n ความ ครอบคลุม ของ ผล การ ดำเนินการ ( เชน ความ ครอบคลุม ของ การ ถายทอด เพื่อ นำไป
ปฏิบัติ)
C (Comparisons) – “การเปรียบเทียบ” หมายถึง
n ผลการดำเนินการของสถาบันโดยเทียบกับขอมูลเชิงเปรียบเทียบทีเหมาะสม
่
เชน เปรียบเทียบ
กับคูแขงหรือสถาบันที่คลายคลึงกัน
n ผล การ ดำเนิ น การ ของ สถาบั น เมื่ อ เที ย บกั บ มาตรฐาน เที ย บเคี ย ง หรื อ กั บ สถาบั น การ ศึ ก ษา
ที่เปนผูนำ
I (Integration) – “การบูรณาการ” หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึงของ
n ตั ว วั ด ผลลั พ ธ ต า งๆ ที่ ระบุ ผล เกี่ ย วกั บ กลุ ม ผู เ รี ย น และ ผู มี ส ว น ได ส ว น เสี ย ที่ สำคั ญ ( โดย
อาจจำแนกตามกลุม) หลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศึกษาอื่นๆ
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- your results include valid indicators of future performance
- your results are harmonized across processes and work units to support organizationwide 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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n
n

ตลาด กระบวนการและแผนปฏิบัติการที่สำคัญตามที่ระบุไวในโครงรางองคการและในหัวขอ
ในหมวด 1 – 6
ผลลัพธของสถาบันรวมถึงตัวชี้วัดที่ใชวัดผลการดำเนินการในอนาคตได
ผลลั พ ธ มี ความ สอดคล อ ง กลมกลื น กั น ใน ทุ ก กระบวนการ และ หน ว ยงาน เพื่ อ สนั บ สนุ น
เปาประสงคระดับสถาบัน

การจำแนกหัวขอและมิติการใหคะแนน
หัวขอตางๆ จำแนกตามชนิดของสารสนเทศและขอมูลที่สถาบันตองนำเสนอตามมิติการประเมิน
ทั้ง 2 ดังกลาวขางตน
หัวขอการประเมินแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก
1. กระบวนการ
2. ผลลัพธ
ในหัวขอหมวด 1 – 6 นั้น “A (Approach ) – แนวทาง D (Deployment) – การถายทอดเพื่อ
นำไปปฏิบัติ L (Learning) – การเรียนรู และ I (Integration) – การบูรณาการ” มีความเชื่อมโยงกัน เพื่อ
เนนวาในการอธิบายถึงแนวทางทุกครั้ง ควรชี้ใหเห็นถึงการนำแนวทางนั้นๆ ไปถายทอดเพื่อนำไปสูการ
ปฏิบัติดวย และตองตรงกับขอกำหนดที่ระบุไวในหัวขอนั้นๆ และความตองการของสถาบัน เมื่อกระบวนการ
มี การ พั ฒ นา มากขึ้ น ควร อธิ บ าย ให เห็ น ว า วงรอบ การ เรี ย นรู ( รวม ทั้ ง การ สร า ง นวั ต กรรม) และ การ
บูรณาการกับกระบวนการและหนวยงานอื่นๆ เกิดขึ้นไดอยางไร ถึงแมวาปจจัยทั้ง 4 ซึ่งไดแก -แนวทาง
- การถายทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ - การเรียนรู - การบูรณาการ (ADLI) จะมีความเชื่อมโยงกันก็ตาม รายงาน
ปอนกลับที่สงใหแกผูสมัครขอรับการประเมินจะสะทอนถึงจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงในปจจัยใดปจจัย
หนึ่งหรือทุกปจจัยก็ได
หัวขอในหมวด 7 กำหนดใหตองแสดงผลของตัววัดหรือดัชนีชี้วัดที่สำคัญของผลการดำเนินการ
ขององคการ ในรูปแบบของ “ระดับ” “แนวโนม” และ“ขอมูลเปรียบเทียบ” รวมทั้ง “การบูรณาการ” ของ
ผลลัพธกับขอกำหนดหลักๆ ของสถาบัน นอกจากนี้ยังใหนำเสนอขอมูลที่แสดงความครอบคลุมของผลลัพธ
การดำเนินการ ซึ่งสัมพันธโดยตรงกับจากการนำแนวทางปฏิบัติไปใช และการเรียนรูของสถาบัน นั่นคือ
หากกระบวนการปรับปรุงไดถูกนำมาแบงปนและถายทอดเพื่อนำไปปฏิบัติอยางกวางขวางแลวผลลัพธที่ได
ก็ควรจะดีขึ้นดวย ดังนั้นคะแนนของแตละหัวขอในหมวด 7 จะเปนตัวเลขเชิงรวมโดยพิจารณาองคประกอบ
ในปจจัยทั้ง 4 (LeTCI) ของผลการดำเนินการทั้งหมด
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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 organizational 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 organization or mission.
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“ความสำคัญ” อีกหนึ่งประเด็นที่ควรพิจารณา
การประเมิน 2 มิติดังกลาวขางตน เปนหัวใจสำคัญในการประเมินและใหขอมูลปอนกลับ ประเด็น
สำคัญที่ตองพิจารณา คือ “ความสำคัญ” ของกระบวนการและผลลัพธที่ไดแสดงไวในรายงานการประเมิน
ตนเองตอปจจัยทีสำคั
่ ญตอสถาบัน สถาบันควรระบุเรือ่ งทีสถาบั
่
นเห็นวาสำคัญทีส่ ดุ ไวในโครงรางองคการและ
หัวขอตางๆ เชน 2.1, 2.2, 3.1, 5.1, 5.2 และ 6.1 โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องความตองการที่สำคัญของผูเรียน
และผูมีสวนไดสวนเสีย สภาพแวดลอมดานการแขงขัน ความตองการของผูปฏิบัติงาน วัตถุประสงคเชิง
กลยุทธที่สำคัญ และแผนปฏิบัติการ

การใหคะแนนในแตละหัวขอ ควรยึดแนวทางดังตอไปนี้
n

n

n

n

คำตอบของแตละหัวขอ ควรอธิบายประเด็นพิจารณาทั้งหมดและควรสะทอนสิ่งที่สำคัญตอ
สถาบัน
การใหคะแนนในแตละหัวขอ กอนอื่นใหกำหนดวาชวงคะแนนใดอธิบายระดับความสำเร็จของ
สถาบันไดใกลเคียงที่สุด (เชน รอยละ 50 ถึง 65) คำตอบในรายงานการประเมินตนเองของ
สถาบัน อาจยังมีความไมสมบูรณในบางปจจัยที่ใชในการตรวจประเมินในหมวด 1 - 6 (ADLI)
หรือในหมวด 7 (LeTCI) ก็ได การประเมินระดับความสำเร็จของสถาบันเปนการประเมิน
ภาพรวมของปจจัยทั้ง 4 ของกระบวนการหรือปจจัยทั้ง 4 ของผลลัพธ โดยไมเปนการแจงนับ
หรือการเฉลี่ยผลของการตรวจประเมินทีละปจจัย เมื่อกำหนดชวงคะแนนแลว การตัดสินใจ
วาจะใหคะแนนจริงเทาไร ตองประเมินวาคำตอบในหัวขอนั้นๆ ใกลเคียงกับเนื้อหาที่อธิบาย
ในชวงคะแนนที่สูงขึ้นไปหรือต่ำลงเพียงใด
หัวขอที่อยูในหมวด 1-6 ที่ไดคะแนนรอยละ 50 แสดงวามีแนวทางที่ตอบสนองขอกำหนด
โดยรวมของหัวขอนั้น มีการถายทอดเพื่อนำไปปฏิบัติอยางคงเสนคงวาในหนวยงานสวนใหญ
และไดผานรอบของการปรับปรุงและการเรียนรูมาบางแลว รวมทั้งตอบสนองความตองการ
ที่สำคัญของสถาบัน หากจะใหไดรับคะแนนสูงขึ้นตองมีการถายทอดเพื่อนำไปปฏิบัติอยาง
ครอบคลุม มากขึ้น มี การ เรียนรู ของ สถาบัน อยาง มี นัยสำคัญ/ ชัดเจน และมี การ บูรณาการ
มากขึ้น
หัวขอที่อยูในหมวด 7 ที่ไดคะแนนรอยละ 50 แสดงวา มีผลการดำเนินการในระดับที่ดีอยาง
ชัดเจน มีแนวโนมที่ดี พรอมดวยขอมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสมในผลลัพธเกือบทุกหัวขอ
ทีมี่ ความสำคัญตอสถาบันหรือตอพันธกิจ หากจะใหไดรบั คะแนนสูงขึน้ ตองมีอัตราการปรับปรุง
และ/หรือระดับของผลการดำเนินการทีดี่ ขึ้น มีผลการดำเนินการเชิงเปรียบเทียบทีดี่ ขึ้น รวมทั้ง
มีความครอบคลุม และมีการบูรณาการกับความตองการของสถาบันหรือพันธกิจของสถาบัน
มากขึ้น
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แนวทางการใหคะแนนกระบวนการ
แนวทางการใหคะแนน สำหรับหมวด 1 - 6
³Â

0% ®¦º° 5%

¦³ªµ¦ (®¤ª 1-6)
A
D
L
I

Å¤n¤¸Âªµ°¥nµÁ}¦³Ä®oÁ®È ¤¸µ¦Á«Á¡¸¥·ªÁ·
Å¤n¤¸µ¦ÎµÂªµÅnµ¥°Á¡ºÉ°ÎµÅ·´ · ®¦º°¤¸Á¡¸¥Á¨Èo°¥
Å¤nÂÄ®oÁ®Èªnµ¤¸Âª·Äµ¦¦´¦» ¤¸µ¦¦´¦»Á¤ºÉ°Á·{®µ
Å¤nÂÄ®oÁ®Èªnµ¤¸ªµ¤°¨o°ÅÄÂªµÁ¸¥ª´Ä¦³´µ´
Ân¨³nª®¦º°®nª¥µÎµÁ·µ¦°¥nµÁ°Á«

A ÂÄ®oÁ®ÈªnµÁ¦·É¤¤¸Âªµ°¥nµÁ}¦³¸É°°n° o°Îµ®¡ºÊµ °®´ª o°
10%, 15%, 20% ®¦º° D µ¦ÎµÂªµÅnµ¥°Á¡ºÉ°ÎµÅ·´ ·Á¡¸¥°¥¼nÄ ´ÊÁ¦·É¤oÄÁº°»nª
®¦º°®nª¥µ ¹ÉÁ}°»¦¦n°µ¦¦¦¨» °o Îµ®¡ºÊµ °®´ª o°´Ê
25%
L ÂÄ®oÁ®ÈªnµÁ¦·É¤¤¸µ¦Á¨¸É¥Â¨µµ¦´Ê ¦´{®µ¤µÁ}Âª·Äµ¦¦´¦»
Â¡ºÊÇ
I ¤¸Âªµ¸É°¨o°ÅÄÂªµÁ¸¥ª´´nª®¦º°®nª¥µ°ºÉ Ã¥nª
Ä®nÁ·µµ¦¦nª¤´Âo{®µ
A ÂÄ®oÁ®Èªnµ¤¸Âªµ°¥nµÁ}¦³Â¨³¤¸¦³··¨¸É°°n° o°Îµ®¡ºÊµ °
30%, 35%, 40% ®¦º° ®´ª o°
D ¤¸µ¦ÎµÂªµÅnµ¥°Á¡ºÉ°ÎµÅ·´ · ¹Â¤oªnµµnª®¦º°µ®nª¥µÁ¡·É°¥¼nÄ ´Ê
45%
Á¦·¤É o
L ÂÄ®oÁ®ÈªnµÁ¦·É¤¤¸Âªµ °¥nµÁ}¦³Äµ¦¦³Á¤·Â¨³¦´¦»¦³ªµ¦¸ÉµÎ ´
I ÂªµÁ¦·É¤¤¸ªµ¤°¨o°´ªµ¤o°µ¦¡ºÊµ °µ´ µ¤¸É¦³»Åªo
ÄÃ¦¦nµ°rµ¦Â¨³Ár®¤ª°ºÉ Ç
A ÂÄ®oÁ®Èªnµ¤¸Âªµ°¥nµÁ}¦³Â¨³¤¸¦³··¨¸É°°n° o°Îµ®
50%, 55%, 60% ®¦º°
Ã¥¦ª¤ °®´ª o°
D ¤¸µ¦ÎµÂªµÅnµ¥°Á¡ºÉ°ÎµÅ·´ ·Á}°¥nµ¸ ¹Â¤oµ¦·´·°µ
65%
Ânµ´Äµnª®¦º°µ®nª¥µ
L ¤¸¦³ªµ¦¦³Á¤·Â¨³¦´¦»°¥nµÁ}¦³Ã¥Äo o°¤¼¨¦· Â¨³Á¦·É¤¤¸µ¦
Á¦¸¥¦¼Äo ¦³´µ´¹É¦ª¤¹ª´¦¦¤ Á¡ºÉ°¦´¦»¦³··£µ¡Â¨³
¦³··¨ °¦³ªµ¦¸ÉµÎ ´
- 16 I Âªµ¤¸ªµ¤°¨o°´ªµ¤o°µ¦ °µ´ µ¤¸É¦³»ÅªoÄÃ¦¦nµ
°rµ¦Â¨³Ár®¤ª°ºÉ Ç
A ÂÄ®oÁ®Èªnµ¤¸Âªµ°¥nµÁ}¦³Â¨³¤¸¦³··¨¸É°°n° o°Îµ®Ã¥¦ª¤
70%, 75%, 80% ®¦º°
°®´ª °o
D ¤¸µ¦ÎµÂªµÅnµ¥°Á¡ºÉ°Å·´ ·Á}°¥nµ¸Ã¥Å¤n¤¸ªµ¤Ânµ °µ¦·´·
85%
°¥nµ¤¸´¥Îµ´
L ¤¸¦³ªµ¦¦³Á¤·Â¨³¦´¦»°¥nµÁ}¦³Ã¥Äo o°¤¼¨¦· Â¨³¤¸µ¦Á¦¸¥¦¼oÄ¦³´
µ´¹É¦ª¤¹ª´¦¦¤ Á}Á¦ºÉ°¤º°Îµ´Äµ¦´µ¦ ¤¸®¨´µ´Á °µ¦
¡´µ°´Á}¨ÁºÉ°¤µµµ¦ª·Á¦µ³®r Â¨³µ¦Á¦¸¥¦¼¦o ³´°rµ¦
I Âªµ¤¸¼¦µµ¦´ªµ¤o°µ¦ °µ´ µ¤¸É¦³»ÅªoÄÃ¦¦nµ°rµ¦Â¨³
Ár®¤ª°ºÉ Ç
90%, 95% ®¦º°
100%

A ÂÄ®oÁ®Èªnµ¤¸Âªµ°¥nµÁ}¦³Â¨³¤¸¦³··¨¸É°°n° o°Îµ®Ã¥¦ª¤
°®´ª o°°¥nµ¤¼¦r
D ¤¸µ¦ÎµÂªµÅnµ¥°Á¡ºÉ°ÎµÅ·´ ·°¥nµ¤¼¦rÃ¥Å¤n¤¸»°n°®¦º°ªµ¤Ânµ¸É
Îµ´¦³®ªnµnª®¦º°®nª¥µ
L ¤¸¦³ªµ¦¦³Á¤·Â¨³¦´¦»°¥nµÁ}¦³Ã¥Äo o°¤¼¨¦· Â¨³¤¸µ¦Á¦¸¥¦¼oÄ¦³´
µ´nµª´¦¦¤ Á}Á¦ºÉ°¤º°Îµ´¸ÉÄo´Éª´Ê°rµ¦Äµ¦´µ¦ ¤¸®¨´µ´Á
°µ¦¡´µÂ¨³ª´¦¦¤´Éª´Ê°rµ¦ °´Á}¨ÁºÉ°¤µµµ¦ª·Á¦µ³®rÂ¨³Ân{
I Âªµ¤¸¼¦µµ¦°¥nµ¤¼¦r´ ªµ¤o°µ¦ °µ´ µ¤¸É¦³»ÅªoÄÃ¦¦nµ
°rµ¦Â¨³Ár®¤ª°ºÉ Ç
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แนวทางการใหคะแนนผลลัพธ
แนวทางการใหคะแนน สำหรับหมวด 7
³Â

¨¨´¡r (®¤ª 7)

0% ®¦º° 5% Le Å¤n¤¸µ¦¦µ¥µ¨µ¦ÎµÁ·µ¦ °µ´ Â¨³/ ®¦º°¤¸¨¨´¡r¸ÉÅ¤n¸ÄÁ¦ºÉ°¸É¦µ¥µÅªo
T Å¤n¤¸µ¦¦µ¥µ o°¤¼¨¸ÉÂÂªÃo¤ ®¦º°¤¸ o°¤¼¨¸ÉÂÂªÃo¤Äµ¨
C Å¤n¤¸µ¦¦µ¥µµ¦Á«Á·Á¦¸¥Á¸¥
I Å¤n¤¸µ¦¦µ¥µ¨¨´¡rÄÁ¦ºÉ°¸É¤¸ªµ¤Îµ´n°µ¦¦¦¨»¡´· °µ´
10%, 15%,
20% ®¦º°
25%

Le ¤¸µ¦¦µ¥µ¨µ¦ÎµÁ·µ¦ °µ´Á¡¸¥µÁ¦ºÉ° Â¨³Á¦·É¤¤¸¦³´¨µ¦ÎµÁ·µ¦¸É¸
ÄµÁ¦ºÉ°
T ¤¸µ¦¦µ¥µÂªÃo¤ ° o°¤¼¨µÁ¦ºÉ° µÁ¦ºÉ°ÂÂªÃo¤Äµ¨
C ÂÅ¤n¤¸ ®¦º°Å¤n¤¸µ¦¦µ¥µµ¦Á«Á·Á¦¸¥Á¸¥
I ¤¸µ¦¦µ¥µ¨¨´¡rÁ¡¸¥µÁ¦ºÉ°¸É¤¸ªµ¤Îµ´n°µ¦¦¦¨»¡´· °µ´

30%, 35%,
40% ®¦º°
45%

Le ¤¸µ¦¦µ¥µ¹¦³´¨µ¦ÎµÁ·µ¦¸É ¸ÄµÁ¦ºÉ°¸ÉÎµ´n°µ´ µ¤¸É¦³»ÅªoÄ
o°Îµ® °®´ª o°
T ¤¸µ¦¦µ¥µÂªÃo¤ ° o°¤¼¨µÁ¦ºÉ° Â¨³ o°¤¼¨nªÄ®n¸ÉÂ´Ê¤¸ÂªÃo¤¸É¸
C Á¦·É¤¤¸µ¦Á«Á·Á¦¸¥Á¸¥
I ¤¸µ¦¦µ¥µ¨¨´¡rÄ®¨µ¥Á¦ºÉ°¸É¤¸ªµ¤Îµ´n°µ¦¦¦¨»¡´· °µ´

50%, 55%,
60% ®¦º°
65%

Le ¤¸µ¦¦µ¥µ¹¦³´¨µ¦ÎµÁ·µ¦¸É ¸ÄÁº°»Á¦ºÉ°¸É¤¸ªµ¤Îµ´n°µ´ µ¤¸É
¦³»ÅªoÄ o°Îµ® °®´ª o°
T Â¹ÂªÃo¤¸É¸°¥nµ´ÁÄÁ¦ºÉ°nµ Ç ¸¤É ¸ªµ¤Îµ´n°µ¦¦¦¨»¡´· °µ´
C ¨µ¦ÎµÁ·µ¦Ä{»´ÄµÁ¦ºÉ°¸ Á¤ºÉ°Á¸¥´´ªÁ¦¸¥Á¸¥ Â¨³/®¦º°¦³´Á¸¥Á¸¥
I ¤¸µ¦¦µ¥µ¨µ¦ÎµÁ·µ¦ °µ´Ä o°Îµ®¸ÉÎµ´Á}nªÄ®n Á¸É¥ª´¼oÁ¦¸¥
¼o¤¸nªÅonªÁ¸¥ ¨µ Â¨³¦³ªµ¦

70%, 75%,
80% ®¦º°
85%

Le ¤¸µ¦¦µ¥µ¨µ¦ÎµÁ·µ¦¸É ¸¹¸Á¨·«ÄÁ¦ºÉ°¸É¤¸ªµ¤Îµ´n° o°Îµ® °®´ª o°Á}
nªÄ®n
T µ¤µ¦¦´¬µÂªÃo¤¸É¸°¥nµn°ÁºÉ°ÄÁ¦ºÉ°Îµ´¸É³¦¦¨»¡´· °µ´ÅªoÅoÁ}
nªÄ®n
C ¤¸µ¦Á¦¸¥Á¸¥ÂªÃo¤Â¨³¦³´¨µ¦ÎµÁ·µ¦Ä{»´Á}Îµª¤µ®¦º°nª¤µ
´´ªÁ¦¸¥Á¸¥ Â¨³/®¦º°¦³´Á¸¥Á¸¥ ¦ª¤´ÊÂ¹ªµ¤Á}¼oÎµÄÁ¦ºÉ°nµ Ç Â¨³
¤¸¨µ¦ÎµÁ·µ¦¸É ¸¤µ
I ¤¸µ¦¦µ¥µ¨µ¦ÎµÁ·µ¦ °µ´Ä o°Îµ®¸ÉÎµ´Á}nªÄ®n Á¸É¥ª´¼oÁ¦¸¥
¼o¤¸nªÅonªÁ¸¥ ¨µ ¦³ªµ¦ Â¨³Â·´ ·µ¦ ¦ª¤´Êµ¦µµ¦r¨µ¦
ÎµÁ·µÄ°µÄµÁ¦ºÉ°oª¥

90%, 95%
®¦º° 100%

Le ¤¸µ¦¦µ¥µ¨µ¦ÎµÁ·µ¦¸É ¸Á¨·«ÄÁ¦ºÉ°¸É¤¸ªµ¤Îµ´n° o°Îµ® °®´ª o°Á}nª
Ä®n
T µ¤µ¦¦´¬µÂªÃo¤¸É¸ÅªoÅo°¥nµn°ÁºÉ°ÄÁ¦ºÉ°Îµ´»Á¦ºÉ°¸É³¦¦¨»¡´· °µ´
C Â¹ªµ¤Á}¼oÎµÄªµ¦«¹¬µÂ¨³Á}¦³´Á¸¥Á¸¥Ä®oµ´°ºÉÄ®¨µ¥Á¦º°É 
I ¤¸µ¦¦µ¥µ¨µ¦ÎµÁ·µ¦ °µ´Ä o°Îµ®¸ÉÎµ´´Ê®¤ ¸ÉÁ¸É¥ª´¼oÁ¦¸¥ ¼o¤¸
nªÅonªÁ¸¥ ¨µ ¦³ªµ¦ Â¨³Â·´ ·µ¦ ¦ª¤´Ê£µ¡¦ª¤µ¦µµ¦r¨µ¦
ÎµÁ·µÄ°µ
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ขั้นตอนการพัฒนากระบวนการไปสูความสมบูรณอยางเต็มที่
สิ่งที่ชวยในการประเมินและใหคะแนนในหมวด 1- 6

(1) ตั้งรับปญหา (0-25%)

การปฏิบัติงานมีลักษณะเปนกิจกรรมมากกวาเปนกระบวนการ และสวนใหญจะตอบสนองความ
ตองการหรือแกปญหาเฉพาะหนา ขาดการกำหนดเปาประสงคที่ดี

(2) แนวทางเริ่มเปนระบบ

สถาบัน เพิ่ง เริ่มตน ปฏิบัติ งาน ดวย การ ใช กระบวนการ ที่ สามารถ ทำซ้ำ ได มี การ ประเมินผล
การปรับปรุง และเริ่มมีการประสานงานบางระหวางหนวยงานตางๆ ภายในสถาบัน มีการกำหนดกลยุทธ
และเปาประสงคเชิงปริมาณ
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(3) แนวทางสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน

การปฏิบัติงานมีลักษณะเปนกระบวนการที่สามารถทำซ้ำได และมีการประเมินผลอยางสม่ำเสมอ
เพื่อ การ ปรับปรุง โดย มี การ แบงปน ความรู และ การ ประสานงาน ระหวาง หนวยงาน ตางๆ ภาย ใน สถาบัน
กระบวนการตอบสนองกลยุทธและเปาประสงคที่สำคัญของสถาบัน

(4) แนวทางที่มีการบูรณาการ

การปฏิบัติงานมีลักษณะเปนกระบวนการที่สามารถทำซ้ำได และมีการประเมินผลอยางสม่ำเสมอ
เพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุง โดยความรวมมือกับหนวยงานอื่นที่ไดรับผลกระทบ
การวิเคราะห การมีนวัตกรรม และการแบงปนสารสนเทศและความรู สงผลใหการทำงานขามหนวยงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการใชกระบวนการและตัววัดในการติดตามความกาวหนาของเปาประสงค
เชิงกลยุทธและเปาประสงคของการปฏิบัติงานที่สำคัญ
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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
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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)
ผูอำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
(นางวราภรณ สีหนาท)

คณะผูทำงาน
นางสมสมร วงศรจิต
นายเมธัส บรรเทิงสุข

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

