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 COREVALUES AND CONCEPTS

Criteria Purposes
 The Education Criteria are the basis for conducting organizational self-assessments, for 
making Awards, and for giving feedback to applicants. In addition, the Criteria have three important 
roles in strengthening U.S. competitiveness: 
 -  to help improve organizational performance practices, capabilities, and results
 -  to facilitate communication and sharing of information on best practices among 
  education organizations and among U.S. organizations of all types 
 -  to serve as a working tool for understanding and managing performance and for 
  guiding organizational planning and opportunities for learning

Education Criteria for Performance Excellence Goals
 The Education Criteria are designed to help provide organizations with an integrated 
approach to organizational performance management that results in 
 -  delivery of ever-improving value to students and stakeholders, contributing to education 
  quality and organizational stability 
 -  improvement of overall organizational effectiveness and capabilities
 -  organizational and personal learning

CoreValues and Concepts
 The Education Criteria are built on the following set of interrelated Core Values and 
Concepts:
 -  visionary leadership
 -  learning-centered education
 -  organizational and personal learning
 -  valuing workforce members and partners
 -  agility
 -  focus on the future
 -  managing for innovation
 -  management by fact
 -  societal responsibility
 -  focus on results and creating value
 -  systems perspective
 These values and concepts, described below, are embedded beliefs and behaviors found 
in high-performing organizations. They are the foundation for integrating key performance and 
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 คานิยมหลักและแนวคิด

 จุดประสงคของเกณฑ

 เก ณฑ นี้ เปน พื้นฐาน สำคัญ ของ การ ประเมิน ตน เอง ของ สถาบัน และ มี บทบาท สำคัญ 3 ประการ 
ใน การ เสริมสราง ความ สามารถ ใน การ แขงขัน ดัง ตอไปนี้

 n  ชวย ใน การ ปรับปรุง วิธีการ ดำเนินการ ขีด ความ สามารถ และ ผลลัพธ ของ สถาบัน

 n    กระตุน ให มี การ สื่อสาร และ แบงปน สารสนเทศ เกี่ยวกับ วิธีปฏิบัติ ที่ เปนเลิศ ระหวางสถาบัน

 การ ศึกษา และ สถาบัน อื่นๆ 

 n  เปน เครือ่งมอื ที ่สามารถ นำมา ใช เพือ่ ทำ ให เกดิ ความ เขา ใจ และ ใช ใน การ จดัการ ผล การ ดำเนนิการ

ของ สถาบัน  รวม ทั้ง เปน แนว ทาง ใน การ วาง แผน และ เปน โอกาส ใน การ เรียนรู ของ สถาบัน

  เปาประสงค ของ เกณฑ

  เกณฑ นี ้ ออก แบบ ขึน้ เพือ่ ชวย ให สถาบนั ใช เปน แนวทาง ที ่บรูณาการ ใน การ จดัการ ผล การ ดำเนนิการ

ของ สถาบัน  ซึ่ง จะ ให ผลลัพธ ดังนี้

 n  การ จดัการ ศกึษา ที ่ม ีการ ปรบัปรงุ อยาง สมำ่เสมอ ให แก ผูเรยีน และ ผูมสีวน ได สวน เสยี  ซึง่ สงผลตอ

คุณภาพ การ ศึกษา และ ความ ยั่งยืน ของ สถาบัน

 n  การ ปรับปรุง ประสิทธิผล และ ขีด ความ สามารถ โดย รวม

 n  การ เรียนรู ระดับ สถาบัน และ ระดับ บุคคล

  คานิยม หลัก และ แนวคิด

  เกณฑ นี้  จัด ทำขึ้น โดย อาศัย คานิยม หลัก และ แนวคิด ตางๆ   1 1   ขอ  ดัง ตอไปนี้

 n  การนำ องคการ อยาง มี วิสัยทัศน

 n  การ ศึกษา ที่ มุงเนน การ เรียนรู

 n  การ เรียนรู ระดับ องคการ และ ระดับ บุคคล

 n  การ เห็น คุณคา ของ ผูปฏิบัติ งาน  และ คูความ รวมมือ

 n  ความ คลองตัว

 n  การ มุงเนน อนาคต

 n  การ จัดการ เพื่อ นวัตกรรม

 n  การ จัดการ โดย ใช ขอมูล จริง

 n  ความ รับผิดชอบ ตอ สังคม

 n  การ มุงเนน ที่ ผลลัพธ และ การ สราง คุณคา

 n  มุมมอง เชิง ระบบ

  คานิยม หลัก และ แนวคิด ดังกลาว  เปนความ เชื่อ และ พฤติกรรม หยั่งลึก ที่ พบ ใน สถาบัน ที่ มี ผล การ 

ดำเนินการ ชั้นเลิศ  คานิยม หลัก และ แนวคิด จึง  เปน รากฐาน ที่ กอ ให เกิด ความ เชื่อมโยง ระหวาง ความ ตองการ 
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operational requirements within a results-oriented framework that creates a basis for action and 
feedback.

Visionary Leadership

 Your organization’s senior leaders should set directions and create a student-focused, 
learning-oriented climate; clear and visible values; and high expectations. The directions, values, 
and expectations should balance the needs of all your stakeholders. Your leaders should ensure 
the creation of strategies, systems, and methods for achieving performance excellence, stimulating 
innovation, building knowledge and capabilities, and ensuring organizational sustainability. The defined 
values and strategies should help guide all of your organization’s activities and decisions. Senior 
leaders should inspire and encourage your entire workforce to contribute, to develop and learn, to 
be innovative, and to embrace change. Senior leaders should be responsible to your organization’s 
governance body for their actions and performance. The governance body should be responsible 
ultimately to all your stakeholders for the ethics, actions, and performance of your organization and 
its senior leaders. 
 Senior leaders should serve as role models through their ethical behavior and their 
personal involvement in planning, communicating, coaching the workforce, developing future 
leaders, reviewing organizational performance, and recognizing members of your workforce. As role 
models, they can reinforce ethics, values, and expectations while building leadership, commitment, 
and initiative throughout your organization. 
 In addition to their important role within the organization, senior leaders have other 
avenues to strengthen education throughout the institution. Reinforcing the learning environment 
in the organization might require building community support and aligning community and business 
leaders and community services with this aim.

Learning-Centered Education

 In order to develop the fullest potential of all students, education organizations need to 
afford them opportunities to pursue a variety of avenues to success. Learning-centered education 
supports this goal by placing the focus of education on learning and the real needs of students. 
Such needs derive from market and citizenship requirements. 
 A learning-centered organization needs to fully understand these requirements and 
translate them into appropriate curricula and developmental experiences. For example, changes 
in technology and in the national and world economies have increased demands on employees to 
become knowledge workers and problem solvers, keeping pace with the rapid market changes. 
Most analysts conclude that to prepare students for this work environment, education 
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หลกั ของ องคการ และ กระบวนการ ปฏบิตั ิงาน ภาย ใน ภาย ใต กรอบ การ จดัการ ที ่เนน ผลลพัธ  ซึง่ นำไปสู การ ปฏบิตั ิ

การ และ การ ให ขอมูล ปอน กลับ

  การนำ องคการ อยาง มี วิสัยทัศน  

  ผูนำ ระดับสูง ของ สถาบัน  ควร กำหนด ทิศทาง  และ สราง บรรยากาศ ที่ มุงเนน ผูเรียน และ การ 

เรียนรู  สราง คานิยม ที่ มี ความ ชัดเจน และ เปน รูปธรรม  รวม ทั้ง กำหนด ความ คาดหวัง ที่สูง  การ กำหนด ทิศทาง  

คานิยม  และ ความ คาดหวัง ของ สถาบัน ควร มี ความ สมดุล ของ ความ ตองการ ของ ผูมีสวน ได สวน เสีย ทุก กลุม  

ผูนำ ของ สถาบัน ตอง กำกับ ให มี การ สราง กลยุทธ  ระบบ และ วิธีการ ตางๆ     เพื่อ ให เกิดผล การ ดำเนินการ ที่ เปน

เลิศ  กระตุน ให เกิด นวัตกรรม  สราง องคความรู และ เพิ่ม ขีด ความ สามารถ และ นำไปสู ความ ยั่งยืน ของ สถาบัน  

คานิยม และ กลยุทธ ที่ ได กำหนด ไว ควร ชวย ชี้นำ การ ดำเนิน กิจกรรม และ การ ตัดสิน ใจ ของ สถาบัน  ผูนำ

 ระดับสูง ของ สถาบัน ควร สราง แรง บันดาล ใจ    และ สงเสริม ให ผูปฏิบัติ งาน ทั้งหมด มี สวนรวม  มี การ พัฒนา และ 

เรียนรู    มี ความคิด สรางสรรค    และ พรอม รับ การ เปลี่ยน แปลง  ผูนำ ระดับสูง ตอง มี ความ รับผิดชอบ ตอ การ 

ปฏิบัติ การ และ ผล การ ดำเนินการ  ของ คณะกรรมการ สภา มหาวิทยาลัย/ สภา สถาบัน    โดย คณะกรรมการ ชุด นี้ 

ตอง รับผิดชอบ อยาง เต็ม ที่ตอ ผูมีสวน ได สวน เสีย ทุก กลุม ในดาน จริยธรรม   การ ปฏิบัติ การ และ ผล การ 

ดำเนินการ ทั้ง ของ สถาบัน  และ ของ ผูนำ ระดับสูง

  ผูนำ ระดับสูง  ควร ปฏิบัติตน เปน แบบอยาง ที่ ดี  โดย การ ประพฤติ ปฏิบัติ อยาง มี จริยธรรม    และ ลงมือ 

ดวย ตน เอง ใน การ วาง แผน  การ สื่อสาร  การ สอน งาน แก ผูปฏิบัติ งาน  การ พัฒนา ผูนำ ใน อนาคต  การ ทบทวน 

ผล การ ดำเนินการ ของ สถาบัน  และ การ ยกยอง ชมเชย ผูปฏิบัติ งาน  ใน การ เปน แบบอยาง ที่ ดี  ผูนำ ระดับสูง 

สามารถ เสริมสราง เรื่อง จริยธรรม  คานิยม  และ ความ คาดหวัง ไป พรอมๆ   กับ การ สราง ภาวะผูนำ  ความ มุงมั่น  

และ ความคิด ริเริ่ม ให เกิดขึ้น ทั่ว ทั้ง องคการ

  นอกจาก บทบาท ที่ สำคัญภาย ใน สถาบัน แลว  ผูนำ ระดับสูง ควร มี ลูทาง อื่น ใน การ สราง ความ เขม แข็ง 

ในดาน การ ศึกษา ทั่ว ทั้ง สถาบัน  ใน การ สงเสริม บรรยากาศ การ เรียนรู ใน สถาบัน  อาจ ตอง สราง ให เกิด แรง 

สนับสนุน จาก ชุมชน  และ ทำ ให ผูนำ ชุมชน    ผูนำทาง ธุรกิจ  และ การ บริการ ชุมชน มุง ไปสู ทิศ ทางเดียว กัน

  การ ศึกษา ที่ มุงเนน การ เรียนรู          

   เพื่อ ให ผูเรียน ทุกคน สามารถ พัฒนา ศักยภาพ อยาง เต็ม ที่  สถาบัน ตอง จัด ให มี ทางเลือก ที่ หลากหลาย 

เพื่อ นำไปสู ความ สำเร็จ    การ ศึกษา ที่ มุงเนน การ เรียนรู สนับสนุน เปาหมาย นี้ โดย การ มุงเนน การ ศึกษา ไป ที่ การ 

เรียนรู และ ความ ตองการ อัน แทจริง ของ ผูเรียน  ซึ่ง ได มาจาก ความ ตองการ ของ ตลาด และ สังคม  

  สถาบัน ที่ เนน การ เรียนรู ควร ตอง เขา ใจ อยาง ถอง แท ถึง ความ ตองการ เหลานี้ และ แปลง มา เปน

หลักสูตร และ การ จัด ประสบการณ การ เรียนรู ที่ เหมาะสม  ตัวอยาง เชน  การ เปลี่ยน แปลง ทาง เทคโนโลยี

 และ เศรษฐกิจ ของ ประเทศ และ ของโลก ทำ ให เพิ่ม ความ ตองการ บุคลากร ที่ เปน ผูปฏิบัติ งาน ที่ มีความรู

 มี ความ สามารถ ใน การ แกปญหา  สามารถ ติดตาม สถานการณ ที่ เปลี่ยน แปลง อยาง รวดเร็ว ของ ตลาด 

นัก วิเคราะห สวน ใหญ สรุปวา  การ เตรียม ผูเรียน ให พรอม สำหรับ สภาพ แวดลอม การ ทำงาน เชนนี้  สถาบัน 
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organizations of all types need to focus more on students’ active learning and on the 
development of problem-solving skills. Educational offerings also need to be built around effective 
learning, and effective teaching needs to stress the promotion of learning and achievement. 
 Learning-centered education is a strategic concept that demands constant sensitivity 
to changing and emerging student, stakeholder, and market requirements and to the factors that 
drive student learning, satisfaction, and persistence. It demands anticipation of changes in the 
education market. Therefore, learning-centered education demands awareness of developments 
in technology and competitors’ programs and offerings, as well as rapid and flexible responses 
to student, stakeholder, and market changes. In addition to providing programs, offerings, and 
services that meet student and stakeholder requirements, learning-centered education addresses 
those features and characteristics that differentiate the organization from its competitors. Such 
differentiation may be based on innovative offerings; combinations of programs, offerings, and 
services; customization of offerings; multiple access mechanisms; rapid responses; or special 
relationships. 

Key characteristics of learning-centered education include the following: 

 -  High expectations and standards are set for all students and incorporated into 
assessments.

 -  Faculty members understand that students may learn in different ways and at different 
rates. Student learning rates and styles may differ over time and may vary depending
on subject matter. Learning may be influenced by support, guidance, and climate 
factors, including factors that contribute to or impede learning. Thus, the learning-
centered organization needs to maintain a constant search for alternative ways to 
enhance learning. Also, the organization needs to develop actionable information on 
individual students that affects their learning.

 -  A primary emphasis on active learning is provided. This may require the use of a wide 
range of techniques, materials, and experiences to engage student interest. Techniques, 
materials, and experiences may be drawn from external sources, such as businesses, 
community services, or social service organizations.

 -  Formative assessment is used to measure learning early in the learning process 
and to tailor learning experiences to individual needs and learning styles. 

 -  Summative assessment is used to measure progress against key, relevant external 
standards and norms regarding what students should know and should be able to do.

 -  Students and families are assisted in using self-assessment to chart progress and 
to clarify goals and gaps. 

 -  Key transitions, such as school-to-school and school-to-work, are emphasized.
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การ ศึกษา ทุก ประเภท จำตอง เนน การ เรียนรู แบบ ใฝรู    และ การ พัฒนา ทักษะ การ แกปญหา  นอกจากนี้ หลักสูตร

ที่ สอน ควร ตอง อยู บน พื้นฐาน ของ การ เรียนรู และ การ สอน ที่ มี ประสิทธิผล  เพื่อ สงเสริม ให เกิด การ เรียนรู และ 

สัมฤทธิผล    

  การ ศึกษา ที่ เนน การ เรียนรู เปน แนวคิด เชิง กลยุทธ ที่ ตอง เทาทัน ตอ ความ ตองการ ทั้ง ที่ เกิดขึ้น 

ใหม และ เปลี่ยน แปลง ไป ของ ผูเรียน  ผูมีสวน ได สวน เสีย  และ ตลาด  และ ตอ ปจจัย ที่ สงผล ให เกิด การ เรียนรู  

ความ พึง พอ ใจ  และ การ คง อยู ของ ผูเรียน  สถาบัน ตอง คาดการณ ความ เปลี่ยน แปลง ของ ตลาด ทางการ ศึกษา  

ดัง นั้น การ จัดการ ศึกษา ที่ เนน การ เรียนรู จำเปน ตอง ตระหนัก ถึง พัฒนาการ ทาง เทคโนโลยี  ตลอดจน หลักสูตร 

และ บริการ ของ คู แขง    ทั้ง ยัง ตอง ตอบสนอง ความ ตองการ ของ ผูเรียน  ผูมีสวน ได สวน เสีย  และ ความ เปลี่ยน 

แปลง ของ ตลาด ได อยาง รวดเร็ว และ ยืดหยุน    การ ศึกษา ที่ เนน การ เรียนรู นั้น นอกจาก เปนการ จัด ตาม หลักสูตร 

 การ จัดการ ศึกษา  และ การ บริการ ทางการ ศึกษา อื่นๆ   เพื่อ ตอบสนอง ตอ ความ ตองการ ของ ผูเรียน และ ผูมี

สวน ได สวน เสีย แลว    ตอง เนน คุณลักษณะ และ รูป แบบ ที่ สราง ความ แตกตางจาก คู แขง    ความ แตกตาง ดังกลาว 

อาจ เปนการ นำเสนอ บริการ การ ศึกษา ที่ แปลก ใหม    การ ผสมผสาน ของ หลักสูตร  การ จัดการ ศึกษา  และ 

การ บริการ ทางการ ศึกษา อื่นๆ     การ บริการ การ ศึกษา ที่ สนอง ความ ตองการ เฉพาะราย    กลไก การ เขา ถึง บริการ 

การ ศึกษา ที่ หลากหลาย  การ ตอบสนอง ที่ ฉับไว    หรือ การ สราง สัมพันธ พิเศษ

  การ ศึกษา แบบ เนน การ เรียนรู มี ลักษณะ สำคัญ ดัง ตอไปนี้

 n  มี การ กำหนด ความ คาดหวัง และ มาตรฐาน ที่สูง สำหรับ ผูเรียน ทุกคน และ รวม ไว ใน กระบวนการ

ประเมินผล

 n  คณาจารย ตอง รูวา ผูเรียน อาจ เรียนรู ดวย วิธี และ ความเร็ว ที่ แตกตาง กัน  ความเร็ว และ รูป แบบ 

การ เรียนรู อาจ แตกตาง ไปตาม กาล เวลา และ เนื้อหา วิชา    การ เรียนรู อาจ ไดรับ อิทธิพล จากปจจัย 

ตางๆ   เชน  การ สนับสนุน  การ แนะ แนว  และ บรรยากาศ การ เรียนรู  ทั้ง ที่ เอื้อ ตอ หรือ ที่ ขัดขวาง 

การ เรียนรู  ดวย เหตุนี้  สถาบัน จึง ตอง คนหา ทางเลือก อื่นๆ   อยาง ตอเนื่อง  เพื่อ ผลักดัน ให เกิด 

การ เรียนรู  และ ตอง พัฒนา สารสนเทศ ของ ผูเรียน เปน รายบุคคล ที่ จะ นำไป ใช ดำเนินการ เพื่อ ให 

เกิดผล ตอ การ เรียนรู ได

 n  มุงเนน การ เรียนรู แบบ ใฝรู  ซึ่ง ทำได โดย ใช เทคนิค วิธี ตางๆ     สื่อการสอน  และ ประสบการณ 

ที่ หลากหลาย  เพื่อ ดึง ความ สน ใจ ของ ผูเรียน  ซึ่ง อาจ ได จาก แหลง ทรัพยากร ภายนอก  เชน  ธุรกิจ  

หรือ องคการ บริการ ชุมชน และ สังคม ตางๆ 

 n  ใช การ ประเมิน ความ กาวหนา  เพื่อ วัด ผลการเรียน รู ตั้ง แต ระยะตน ของ กระบวนการ  และ เพื่อ ปรับ 

ประสบการณ การ เรียนรู ให เหมาะกับ ความ ตองการ และ รูป แบบ การ เรียนรู ของ แตละบุคคล

 n  ใช การ ประเมิน ผลรวม  เพื่อ วัด ความ กาวหนา ของ ผูเรียน  วา ได เรียนรู หรือ สามารถ ทำ อะไรได 

เพียงไร  โดย เทียบกับ มาตรฐาน ภายนอก และ เกณฑ ปกติ ที่ เกี่ยวของ

 n ชวย ให ผูเรียน และ ครอบครัว สามารถ ประเมิน ผูเรียน เพื่อ ติดตาม ความ กาวหนา  และ เพื่อ ให เห็น  

เปาประสงค และ ชองวาง ได ชัดเจน ขึ้น

 n  เนน จุด เปลี่ยน ผาน ที่ สำคัญ  เชน  การ ยาย สถาบัน การ ศึกษา  หรือ เมื่อ จบ การ ศึกษา และ เริ่ม ชีวิต 

การ ทำงาน
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Organizational and Personal Learning

 Achieving the highest levels of organizational performance requires a well-executed approach 
to organizational and personal learning that includes sharing knowledge via systematic processes. 
Organizational learning includes both continuous improvement of existing approaches and significant 
change or innovation, leading to new goals and approaches. Learning needs to be embedded in the 
way your organization operates. This means that learning 
 (1)  is a regular part of daily work; 
 (2)  is practiced at personal, work unit, department, and organizational levels; 
 (3)  results in solving problems at their source (“root cause”); 
 (4)  is focused on building and sharing knowledge throughout your organization; and 
 (5) is driven by opportunities to effect significant, meaningful change and to innovate. Sources for 
  learning include ideas from faculty and staff, education and learning research findings, 
  students’ and stakeholders’ input, best-practice sharing, and benchmarking. 

 Organizational learning can result in 

 (1)  enhancing value to students and stakeholders through new and improved programs, 
  offerings, and services; 
 (2)  developing new educational opportunities; 
 (3)  developing new and improved processes and, as appropriate, business models; 
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 การ เรียนรู ระดับ องคการ และ ระดับ บุคคล    

  การ ที่ สถาบัน จะ มี ระดับ ผล การ ดำเนินการ ที่ ดีเยี่ยม ได นั้น  จำเปน ตอง มี วิธีการ ที่ กอ ให เกิด การ
เรียนรู ระดับ องคการ และ ระดับ บุคคล  ซึ่ง รวม ถึง การ แลกเปลี่ยน เรียนรู โดย ผาน กระบวนการ ที่ เปนระบบ 
 การ เรียนรู ระดับ องคการ ตอง ประกอบดวย การ ปรับปรุง แนวทาง ที่ มี อยู แลว อยาง ตอเนื่อง  และ การ เปลี่ยน แปลง
ที่ สำคัญ หรือ นวัตกรรม ที่ นำไปสู เปาประสงค และ แนวทาง ใหม  การ เรียนรู ตอง ฝงลึก เขาไปใน วิถี การ ปฏิบัติ งาน
ของ สถาบัน  นั่น คือ  การ เรียนรู ควร เปน
  ( 1 )  สวนหนึ่ง ของ การ ปฏิบัติ งานประจำ ที่ ทำ จน เปน กิจวัตร
  ( 2 ) สิ่ง ที่ ปฏิบัติ ใน ทุก ระดับ ตั้ง แต  บุคคล  หนวยงาน  หรือ ภาควิชา  และ สถาบัน
  ( 3 )  สิ่ง ที่ สงผลตอ การ แกปญหา ที่ ตนเหตุ โดย ตรง  
  ( 4 )  การ เนน การ สราง องคความรู และ แลกเปลี่ยน เรียนรู ทั่ว ทั้ง สถาบัน
  ( 5 )  สิ่ง ที่เกิด จาก การ มองเห็น โอกาส ใน การ เปลี่ยน แปลง ที่ สำคัญ  และ มีความหมาย รวม ทั้ง
   การ สราง นวตักรรม  แหลง เรยีนรู ตางๆ   รวม ถงึ แนวความคดิ จาก อาจารย และ บคุลากร  ผลการวจิยั
  ดาน การ ศึกษา และ การ เรียนรู  ขอมูล จาก ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย  การ แลกเปลี่ยน เรียน รู
  เรื่อง วิธีปฏิบัติ ที่ เปนเลิศ  ตลอดจน การ จัด ระดับ เทียบเคียง

  การ เรียนรู ของ องคการ สงผล  ดังนี้
  ( 1 )  เพิ่ม คุณคา ให แก ผูเรียน  และ ผูมีสวน ได สวน เสีย อื่นๆ   ดวย หลักสูตร    บริการ ที่ สงเสริม การ
   เรียนรู และ บริการ ทางการ ศึกษา ใหมๆ   หรือ ที่ ไดรับ การ ปรับปรุง
  ( 2 ) สราง โอกาส ใหม ทางการ ศึกษา
  ( 3 ) สราง กระบวนการ  และ รูป แบบ ธุรกิจ  ( * )   ใหม    และ ที่ ไดรับ การ ปรับปรุง
  ( 4 )  ลด ความ ผิดพลาด  ความ คลาด เคลื่อน  ความ สูญเสีย  และ ตนทุน ที่ เกี่ยวของ

 บทบาท ของ คานิยม หลัก และ แนวคิด
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 (4)  reducing errors, variability, waste, and related costs; 

 (5)  improving responsiveness and cycle time performance; 

 (6)  increasing productivity and effectiveness in the use of all your resources; and 

 (7)  enhancing your organization’s performance in fulfilling its societal responsibilities and 

  its service to your community. 

 The success of members of your workforce depends increasingly on having opportunities 

for personal learning and for practicing new skills. Leaders’ success depends on access to these 

kinds of opportunities, as well. In organizations that rely on volunteers, the volunteers’ personal 

learning also is important, and their learning and skill development should be considered with that 

of the faculty and staff. Organizations invest in personal learning through education, training, and 

other opportunities for continuing growth and development. Such opportunities might include job 

rotation and increased pay for demonstrated knowledge and skills. Education and training programs 

may have multiple modes, including computer- and Web-based learning and distance learning. 

 Personal learning can result in 

 (1) a more engaged, satisfied, and versatile workforce that stays with your organization; 

 (2)  organizational cross-functional learning; 

 (3)  the building of your organization’s knowledge assets; and 

 (4)  an improved environment for innovation. 

 Thus, learning is directed not only toward better educational programs, offerings, and 

services but also toward being more adaptive, innovative, flexible, and responsive to the needs 

of students, stakeholders, and the market. Learning also is directed toward giving your workforce 

satisfaction and the motivation to excel.

Valuing Workforce Members and Partners

 An organization’s success depends increasingly on an engaged workforce that 

benefits from meaningful work, clear organizational direction, and performance accountability 

and that has a safe, trusting, and cooperative environment. Additionally, the successful 

organization capitalizes on the diverse backgrounds, knowledge, skills, creativity, and motivation 

of its workforce and partners. 

 Valuing the people in your workforce means committing to their engagement, satisfaction, 

development, and well-being. Increasingly, this involves more flexible, high-performance work 

practices tailored to varying workplace and home life needs. For staff, development might 

include classroom and on-the-job training, job rotation, and pay for building not only discipline 
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  ( 5 ) ปรับปรุง ความ สามารถ ใน การ ตอบสนอง  และ การ ลด รอบ เวลา

  ( 6 )  เพิ่ม ผลิต ภาพ และ ประสิทธิผล ใน การ ใช ทรัพยากร ทั้งหมด ของ สถาบัน

  ( 7 )  สงเสริม ผล การ ดำเนินการ ของ สถาบัน ในดาน ความ รับผิดชอบ ตอ สังคม  และ การ ใหบริการ ตอ 

  ชุมชน

  ความ สำเร็จ ของ ผูปฏิบัติ งาน ขึ้น อยู กับ การ มี โอกาส เรียนรู และ ฝกฝน ทักษะ ใหมๆ   มากขึ้น  

ความ สำเร็จ ของ ผูนำ ขึ้นกับ การ เขา ถึง โอกาส ดังกลาว เชน กัน  ใน สถาบัน ที่ ตอง พึ่งพา อาสาสมัคร  การ เรียนรู 

ของ อาสาสมัคร เหลานี้ ก็ มี ความ สำคัญ    จึง ควร พิจารณา การ เรียนรู และ การ พัฒนา ทักษะ ของ อาสาสมัคร ไป 

พรอมๆ   กับ ของ คณาจารย และ บุคลากร ดวย  สถาบัน ลงทุน เพื่อ การ เรียนรู ระดับ บุคคล ได ดวย การ ใหการ ศึกษา    

การ ฝกอบรม  และ โอกาส อื่นๆ   เพื่อ การ เติบโต และ พัฒนา ที่ ตอเนื่อง  โอกาส เหลานี้ รวม ถึง การ หมุนเวียน งาน  

และ การ เพิ่มคา ตอบ แทน ตาม ความรู และ ทักษะ ที่ นำมา ใช เพิ่มขึ้น  การ พัฒนา และ การ ฝกอบรม อาจ ใชได หลาย 

รูป แบบ  เชน    การ ใช คอมพิวเตอร และ การ เรียนรู ผาน เว็ป  และ การ เรียน ทางไกล  

  การ เรียนรู ระดับ บุคคล สงผล ให

  ( 1 )   ผูปฏิบัติ งาน ยังคง อยู กับ สถาบัน    โดย มี ความ ผูกพัน    ความ พึง พอ ใจ  และ ความ สามารถ รอบดาน  

  มากขึ้น    

  ( 2 )   เกิด การ เรียนรู ระหวาง หนวยงานภาย ใน สถาบัน  

  ( 3 )   มี การ สราง สินทรัพย ทาง ความรู ของ สถาบัน มี การ ปรับปรุง สภาพ แวดลอม เพื่อ ให เกิด 

  นวัตกรรม

  ดัง นั้น  การ เรียนรู จึง มิ ใช เพื่อ ให มี หลักสูตร    บริการ ที่ สงเสริม การ เรียนรู และ บริการ ทางการ ศึกษา 

อื่นๆ   ที่ ดีขึ้น เทา นั้น  แต ยัง ชวย ให สถาบัน  มี ความ ยืดหยุน  สราง นวัตกรรม  สามารถ ปรับตัว  และ ตอบสนอง 

ความ ตองการ ของ ผูเรียน  ผูมีสวน ได สวน เสีย  และ ตลาด  ไดดี ยิ่งขึ้น ดวย  การ เรียนรู ยัง ชวย ชี้นำ ใหผูปฏิบัติ งาน 

มี ความ พึง พอ ใจ และ แรง จูง ใจ ที่ จะ มุงมั่น ไปสู ความ เปนเลิศ

  การ เห็น คุณคา ของ ผูปฏิบัติ งาน  และ คูความ รวมมือ    

  ความ สำเร็จ ของ สถาบัน นับวัน จะ ขึ้นกับ ผูปฏิบัติ งาน ที่ มี ความ ผูกพัน ซึ่ง ได รับประโยชน จาก การ

ทำงาน ที่ มีความหมาย  เห็น ทิศทาง ของ สถาบัน อยาง ชัดเจน    และ มี ความ รับผิด รับ ชอบ ตอ ผล การ ดำเนินการ 

ใน บรรยากาศ การ ทำงาน ที่ มี ความ ปลอดภัย  มี ความ ไว เนื้อ เชื่อ ใจ  และ การ ให ความ รวมมือ ซึ่ง กัน และ กัน  

นอกจาก นั้น  สถาบัน ที่ ประสบ ความ สำเร็จ ตอง สามารถ ใช ประโยชน จาก พื้นฐาน ความ หลากหลาย ของ

ผูปฏิบัติ งาน และ คูความ รวมมือ ในดาน  ความรู  ทักษะ  ความคิด สรางสรรค  และ แรง จูง ใจ

  การ ให ความ สำคัญตอ ผูปฏิบัติ งาน  หมาย ถึง  ความ มุงมั่น ตอ การ สราง ความ ผูกพัน  ความ พึง พอ ใจ

การ พัฒนา  และ ความ ผาสุก ของ บุคลากร  สิ่ง เหลานี้ นับวัน จะ ตอง อาศัย การ ออก แบบ กระบวนการ ให มี ความ

ยืดหยุน และ มี ประสิทธิภาพ สูง เพื่อ ให เหมาะสมกับ สถาน ที่ทำงาน และ ความ ตองการ ใชชีวิต ครอบครัว ที่ 

แตกตาง กัน    สำหรับ บุคลากร ทั่วไป  การ พัฒนา อาจ รวม ถึง การ ฝกอบรม ใน หองเรียน และ การ สอน งาน 

การ หมุนเวียน งาน  และ การ ใหคา ตอบ แทน ตาม ทักษะ ที่ มี    สำหรับ คณาจารย การ พัฒนา ไมได หมาย ถึง ความรู
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knowledge but also knowledge of student learning styles and of assessment methods. Faculty 

participation might include contributing to the organization’s policies and working in teams to develop 

and execute programs and curricula. Increasingly, participation is becoming more student 

focused and more multidisciplinary. Organization leaders should work to eliminate disincentives for 

groups and individuals to sustain these important, learning-focused professional development 

activities. 

 Major challenges in the area of valuing members of your workforce include 

 (1) demonstrating your leaders’ commitment to their success, 

 (2)  providing recognition that goes beyond the regular compensation system, 

 (3)  offering development and progression within your organization, 

 (4)  sharing your organization’s knowledge so your workforce can better serve your 

  students and stakeholders and contribute to achieving your strategic objectives, 

 (5)  creating an environment that encourages creativity and innovation, and 

 (6)  creating a supportive environment for a diverse workforce. 

 Organizations need to build internal and external partnerships to better accomplish 

overall goals. Internal partnerships might include cooperation among senior leaders, faculty, and 

staff; they might also include workforce bargaining unit cooperation. Partnerships with members of 

your workforce might entail developmental opportunities, cross-training, or new work organizations, 

such as high-performance work teams. Internal partnerships also might involve creating network 

relationships among your work units or between faculty and staff and volunteers to improve 

flexibility, responsiveness, and knowledge sharing. 

 External partnerships might be with other schools, suppliers, businesses, business 

associations, and community and social service organizations—all stakeholders and potential 

contributors. Strategic partnerships or alliances are increasingly important kinds of external 

partnerships. Such partnerships might offer entry into new markets or a basis for new programs 

or services. Also, partnerships might permit the blending of your organization’s core competencies 

or leadership capabilities with the complementary strengths and capabilities of partners to address 

common issues. Such partnerships may be a source of strategic advantage for your organization. 

 Successful internal and external partnerships develop longer-term objectives, thereby 

creating a basis for mutual investments and respect. Partners should address the key requirements 

for success, means for regular communication, approaches to evaluating progress, and means for 

adapting to changing conditions. In some cases, joint education and training could offer a cost-effective 

method for workforce development.
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ดาน วิชาการ เทา นั้น  แต หมายรวม ถึง ความ รูเรื่อง รูป แบบ การ เรียนรู ของ ผูเรียน  และ วิธีการ ประเมินผล ดวย

การ มี สวนรวม ของ คณาจารย อาจ รวม ถึง การ มี สวนรวม ใน การ กำหนด นโยบาย ของ องคการ  และ รวม 

ใน คณะทำงาน พัฒนา และ บริหาร โครงการ และ หลักสูตร ตางๆ   การ มี สวนรวม นี้ นับวัน จะ ตอง เนน ความ สำคัญ 

ของ ผูเรียน และ ความ รวมมือ ใน ลักษณะ สหวิทยาการ มาก ยิ่งขึ้น  ผูนำ สถาบัน ควร มุง คนหา เพื่อ ขจัดปญหา 

อุปสรรค ตางๆ   เพื่อ สงเสริม ให บุคลากร และ คณะทำงาน    ยังคงมี กำลัง ใจ ใน การ ทำ ให  กิจกรรม พัฒนา วิชาชีพ 

ซึ่ง มุงเนน การ เรียนรู ที่ สำคัญ เหลานี้ มี ความ ยั่งยืน

  ความ ทาทาย หลัก ใน การ ให ความ สำคัญกับ คุณคา ของ สมาชิก ใน กลุม ผูปฏิบัติ งาน  รวม ถึง

  ( 1 ) การ พิสูจน ให เห็น ถึง พันธ สัญญา ของ ผูนำ ที่ จะ ทำ ให คณาจารย และ บุคลากร ประสบ ความ สำเร็จ

  ( 2 )  การ สราง ระบบ การ ยกยอง ชมเชย หรือ ใหรางวัล ที่ นอกเหนือ ไปจาก ระบบ การ ใหผล ตอบ แทน 

  ตามปกติ

  ( 3 )  ขอเสนอ ดาน การ พัฒนา และ ความ กาวหนา ที่ มี ใน สถาบัน

  ( 4 )  การ แบงปน ความรู ของ สถาบัน  เพื่อ ให ผูปฏิบัติ งาน สามารถ ใหบริการ แก ผูเรียน และ ผูมีสวน ได

   สวน เสีย  ตลอดจน ชวย ให สถาบัน บรรลุ เปาหมาย เชิง กลยุทธ ไดดี ยิ่งขึ้น

  ( 5 )  การ สราง สภาพ แวดลอม ที่ สงเสริม ให เกิด ความคิด สรางสรรค และ นวัตกรรม

  ( 6 )   การ สราง สภาพ แวดลอม ที่ สนับสนุน ผูปฏิบัติ งาน ที่ หลากหลาย

  สถาบัน ตอง สราง คูความ รวมมือ ทั้งภาย ใน และ ภายนอก สถาบัน  เพื่อ ให บรรลุ เปาประสงค โดย รวม

 ได ดีขึ้น  คูความ รวมมือภาย ใน สถาบัน อาจ หมาย ถึง  ความ รวมมือ ระหวาง ผูนำ  คณาจารย และ บุคลากร  ซึ่ง 

อาจ รวม ถึง ความ รวมมือ กับ กลุม ที่ ทำ หนา ที่ ตอรอง ให ผูปฏิบัติ งาน  การ เปน คูความ รวมมือ กับ สมาชิก ของ กลุม 

ผูปฏิบัติ งาน อาจ นำมาซึ่ง โอกาส ใน การ พัฒนา    การ ฝกอบรม ขาม สายงาน    หรือ การ ปรับ ระบบ งาน ใหม    เชน  

การ สราง ทีมงาน ที่ มี ประสิทธิภาพ สูง  นอกจากนี้  คูความ รวมมือภาย ใน สถาบัน ยัง อาจ เกี่ยวของ กับ การ สราง 

เครือขาย ความ สัมพันธ ระหวาง หนวยงาน  หรือ ระหวาง คณาจารย  บุคลากร และ อา สมัคร  เพื่อ เสริมสราง ความ 

ยืดหยุน  การ ตอบสนอง ตลอดจน การ แบงปน ความรู ระหวาง กัน

  คูความ รวมมอื ภายนอก อาจ เปน สถาบนั การ ศกึษา อืน่  ผู สงมอบ  บรษิทั หางราน  สมาพนัธ ธรุกจิ  ชมุชน  

และ องคการ บริการ สังคม ตางๆ   ตลอดจน ผูมีสวน ได สวน เสีย    และ ผู ที่ อาจ ใหการ สนับสนุน อื่นๆ   พันธมิตร หรือ 

คูความ รวมมือ เชิง กลยุทธ กับ ภายนอก องคการ นับวัน จะ เปน คูความ รวมมือ ภายนอก อีก แบบ หนึ่ง ที่ มี ความ 

สำคัญมาก ยิ่งขึ้น  ซึ่ง อาจ เปน ชองทาง สู ตลาด ใหม  หรือ เปน พื้นฐาน สำหรับ การ พัฒนา หลักสูตร หรือ บริการ ใหม    

นอกจากนี้  การ มี คูความ รวมมือ ภายนอก จะ ชวย เสริม ความ แข็ง แกรง และ ขีด ความ สามารถ ของ สถาบัน ทั้งสอง 

ใน ประเด็น ที่ เปนความ สน ใจ รวม กัน    ความ รวมมือ เชนนี้ อาจ นำมาซึ่ง ความ ไดเปรียบ เชิง กลยุทธ ของ สถาบัน 

อีกดวย      

  ความ สำเร็จ ของ การ สราง ความ รวมมือ ทั้งภาย ใน และ ภายนอก สถาบัน จะ ชวย พัฒนา วัตถุ ประสงค 

ใน ระยะยาว  ซึ่ง เปน บอเกิด แหง การ ลงทุน และ การ ยอมรับ นับถือ ซึ่ง กัน และ กัน  ดัง นั้น  คูความ รวมมือ ควร ระบุ 

เงื่อนไข แหง ความ สำเร็จ  กลไก ใน การ สื่อสาร อยาง สม่ำเสมอ  แนวทาง ประเมิน ความ กาวหนา    ตลอดจน วิธีการ 

ใน การ ปรับ เปลี่ยน ตาม สถานการณ ที่ เปลี่ยน แปลง ไป    ใน บางกรณี หลักสูตร และ โครงการ ฝกอบรม ที่ จัด รวม กัน 

อาจ เปน ชองทาง หนึ่ง ที่ ชวย ลดคา ใชจาย ใน การ พัฒนา ผูปฏิบัติ งาน
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Agility

 Success in today’s ever-changing, globally competitive environment demands agility—a 

capacity for faster and more flexible responses to the needs of your students and stakeholders. 

Many organizations are learning that an explicit focus on and measurement of response times 

help drive the simplification of the organizational structure and work processes, and major 

improvements in response times often require new work systems. 

 Education organizations are increasingly being asked to respond rapidly to new or 

emerging social issues. A cross-trained and empowered workforce is a vital asset in such a 

demanding environment. 

 All aspects of time performance are becoming increasingly important and should be 

among your key process measures. Other important benefits can be derived from this focus on 

time; time improvements often drive simultaneous improvements in work systems, organization, 

quality, cost, student and stakeholder focus, and productivity.

Focus on the Future

 Creating a sustainable organization requires understanding the short- and longer-term 

factors that affect your organization and the education market. The pursuit of education excellence, 

sustainable growth, and sustained performance requires a strong future orientation and a 

willingness to make long-term commitments to students and key stakeholders— your community, 

parents, employers, workforce, suppliers, partners, and the public.

 Your organization’s planning should anticipate many factors, such as changes in 

educational requirements and instructional approaches, resource availability, students’ and 

stakeholders’ expectations, new partnering opportunities, workforce development and hiring 

needs, technological developments, changes in demographics and in student and market 

segments, new business models (as appropriate), changes in community and societal 

expectations and needs, and strategic moves by comparable organizations. Strategic objectives 

and resource allocations need to accommodate these influences. 

 A major longer-term investment associated with your organization’s improvement is the 

investment in creating and sustaining a mission-oriented assessment system focused on learning. 

This entails faculty education and training in assessment methods. In addition, the organization’s 

leaders should be familiar with research findings and practical applications of assessment methods 

and learning style information. A focus on the future includes developing your leaders, workforce, 

and suppliers; accomplishing effective succession planning; creating opportunities for innovation; 

and anticipating societal responsibilities and concerns.
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  ความ คลองตัว  

  ความ คลองตัว เปนตัว วัด ความ มี ประสิทธิผล ของ สถาบัน ที่ นับวัน จะ มี ความ สำคัญ ยิ่งขึ้น  ความ 

คลองตัว  หมาย ถึง  ความ ฉับไว และ ความ ยืดหยุน ใน การ ตอบสนอง ความ ตองการ ของ ผูเรียน และ ผูมีสวน ได 

สวน เสีย  สถาบัน หลาย แหง เริ่ม ตระหนัก วา    การ ใส ใจ และ การ วัด เวลา ที่ ใช ใน การ ตอบสนอง  ชวย ปรับ โครงสราง

การ บริหาร และ กระบวนการ ทำงาน ให งาย ขึ้น      รวม ทั้ง การ ปรับปรุง เวลา ใน การ ตอบสนอง มัก ตอง อาศัย ระบบ

งาน ใหม  

  ใน ปจจุบัน สังคม เรียกรอง ให สถาบัน การ ศึกษา มี การ ตอบสนอง อยาง รวดเร็ว ตอ ประเด็น ใหมๆ   ที่ อยู

ใน ความ สน ใจ ของ สังคม    ดัง นั้น ใน บรรยากาศ ที่ มี การ เปลี่ยน แปลง และ มี การ แขงขัน ที่รุน แรง  ผูปฏิบัติ งาน 

ที่ ไดรับ การ อบรม ขาม หนวยงาน และ ไดรับ การ เอื้อ อำนาจ ใน การ ตัดสิน ใจ จึง มี คา อยางยิ่ง ตอ สถาบัน

  เวลา ที่ ใช ใน การ ดำเนินการ ใน ทุก มิติ มี ความ สำคัญ มากขึ้น  และ ควร เปนตัว วัด หลัก ประการ หนึ่ง

ของ กระบวนการ  การ ให ความ สำคัญ เรื่อง เวลา ยัง กอ ให เกิด ประโยชน สำคัญ อื่นๆ   เชน  การ ปรับปรุง เวลา ที่ ใช

ใน การ ดำเนินการ  จะ สงผลตอ การ ปรับปรุง  สถาบัน ระบบ งาน คุณภาพ ตนทุน การ มุงเนน ผูเรียน และ

ผูมีสวน ได สวน เสีย    และ ผลิต ภาพ ไป พรอมๆ   กัน  

  การ มุงเนน อนาคต

  การ สรางอนาคต ที่ ยั่งยืน ตอง อาศัย ความ เขา ใจ ใน ปจจัย ตางๆ   ที่ มี ผลกระทบ ตอ สถาบัน และ ตลาด 

การ ศึกษา ทั้ง ระยะสั้น และ ระยะยาว  การ แสวง หาความ เปนเลิศ ทางการ ศึกษา    การ เติบโต อยาง ยั่งยืน และ ผล 

การ ดำเนินการ ที่ ดี อยาง ตอเนื่อง    ตอง มี แนวทาง ที่ มุงเนน อนาคต อยาง ชัดเจน  ทั้ง ยัง ตอง มี ความ ตั้ง ใจ ที่ จะ สราง

พันธะ ระยะยาว กับ ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย ที่ สำคัญๆ     ได แก  ชุมชน  ผูปกครอง  ผู จางงาน  ผูปฏิบัติ งาน 

ผู สงมอบ  คูความ รวมมือ  และ สังคม

  การ วาง แผน ของ สถาบัน ตอง คาดการณ ปจจัย หลาย ประการ  เชน  การ เปลี่ยน แปลง ความ ตองการ

ทางการ ศึกษา  และ รูป แบบ การ สอน  ความ พรอม ของ ทรัพยากร  ความ คาดหวัง ของ ผูเรียน  ผูมีสวน ได 

สวน เสีย  โอกาส ใหมๆ   ใน การ สราง คูความ รวมมือ  ความ ตองการ ใน การ จาง และ การ พัฒนา ผูปฏิบัติ งาน 

การ พัฒนา ทาง ดาน เทคโนโลยี    การ เปลี่ยน แปลง ของ ประชากร    กลุม ของ ผูเรียน และ ตลาด    โมเดล ทาง ธุรกิจ

ใหมๆ   ( * )     ความ คาดหวัง และ ความ ตองการ ของ ชุมชน และ สังคม  ตลอดจน กลยุทธ ใหมๆ   ของ สถาบัน ทาง

การ ศึกษา ใน ระดับ เดียว กัน    ดัง นั้น ใน การ จัดทำ วัตถุ ประสงค เชิง กลยุทธ และ จัดสรร ทรัพยากร  จึง ตอง

คำนึง ถึง อิทธิพล ของ ปจจัย ตางๆ   เหลานี้  

  การ ลงทุน ระยะยาว ที่ สำคัญ เพื่อ ปรับปรุง องคการ  จึง เปนการ ลงทุน เพื่อ สราง และ ดำรง ระบบ

ประเมิน สถาบัน ตาม พันธกิจ หลัก ที่ มุงเนน การ เรียนรู    ซึ่ง หมาย ถึง ตอง ให ความรู และ อบรม คณาจารย ใน เรื่อง 

วิธีการ ประเมิน สถาบัน ดังกลาว    นอกจากนี้  ผูนำ องคการ ควร มี ความ สามารถ ใน การ แปล ผล การ ประเมิน 

และ การ ใช ประโยชน จาก สารสนเทศ ดาน วิธีการ ประเมินผล    และ รูป แบบ การ เรียนรู    การ มุงเนน อนาคต ตอง

 มี การ พัฒนา ผูนำ องคการ และ บุคลากร ของ สถาบัน  การ สราง ผูนำ รุน ใหม ที่ มี ประสิทธิผล    การ สราง โอกาส เพื่อ 

นวัตกรรม    และ การ คำนึง ถึง ความ รับผิดชอบ ตอ สังคม และ ความ กังวล ของ สวนรวม
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Managing for Innovation

 Innovation means making meaningful change to improve an organization’s programs, 
services, processes, operations, and business model, if appropriate, to create new value for the 
organization’s stakeholders. Innovation should lead your organization to new dimensions of 
performance. Innovation is no longer strictly the purview of research; innovation is important for 
all aspects of your operations and all work systems and work processes. Organizations should 
be led and managed so that innovation becomes part of the learning culture. Innovation should 
be integrated into daily work and should be supported by your performance improvement system. 
Systematic processes for innovation should reach across your entire organization. 
 Innovation builds on the accumulated knowledge of your organization and its people. 
Therefore, the ability to rapidly disseminate and capitalize on this knowledge is critical to driving 
organizational innovation.

Management by Fact

 Organizations depend on the measurement and analysis of performance. Such 
measurements should derive from the organization’s needs and strategy, and they should 
provide critical data and information about key processes and results. Many types of data and 
information are needed for performance management. Performance measurement should focus 
on student learning, which requires a comprehensive and integrated fact-based system—one 
that includes input data, environmental data, performance data, comparative/competitive data, 
workforce data, cost data, process performance, and operational performance measurement. 
Measurement areas might include students’ backgrounds, learning styles, aspirations, academic 
strengths and weaknesses, educational progress, classroom and program learning, satisfaction with 
instruction and services, extracurricular activities, dropout/matriculation rates, and postgraduation 
success. Examples of appropriate data segmentation include, but are not limited to, segmentation 
by student learning results, student demographics, and workforce groups.
 Analysis refers to extracting larger meaning from data and information to support 
evaluation, decision making, improvement, and innovation. Analysis entails using data to determine 
trends, projections, and cause and effect that might not otherwise be evident. Analysis supports a 
variety of purposes, such as planning, reviewing your overall performance, improving operations, 
accomplishing change management, and comparing your performance with that of organizations 
providing similar programs and services or with “best practices” benchmarks. 
 A major consideration in performance improvement and change management involves 
the selection and use of performance measures or indicators. The measures or indicators you 
select should best represent the factors that lead to improved student, operational, financial, and 
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  การ จัดการ เพื่อ นวัตกรรม

  นวัตกรรม    หมาย ถึง  การ เปลี่ยน แปลง ที่ สำคัญ เพื่อ ปรับปรุง หลักสูตร  การ ใหบริการ  กระบวนการ

และ การ ปฏิบัติ งาน ของ องคการ  รวม ถึง โมเดล ทาง ธุรกิจ  ( * )  เพื่อ สราง คุณคา ใหม ให แก ผูมีสวน ได สวน เสีย

 ซึ่ง นำไปสู มิติ ใหม ของ การ ดำเนินการ นวัตกรรม ไมจำกัด อยู ใน ขอบเขต ของ การ วิจัย เทา นั้น    แต ยังมี ความ

สำคัญตอ ระบบ งาน  กระบวนการ  และ การ ปฏิบัติ การ ของ สถาบัน ใน ทุกๆ   ดาน ผูนำ จึง ควร ชี้นำ และ บริหาร

สถาบัน เพื่อ ให นวัตกรรม กลาย เปน สวนหนึ่ง ของ วัฒนธรรม การ เรียนรู ของ องคการ  รวม ทั้ง บูรณาการ

 เขา ไว ใน การ ปฏิบัติ งาน ประจำวัน    โดย มี ระบบ การ ปรับปรุง ผล การ ดำเนินการ ชวย เกื้อหนุน  กระบวนการ

สราง นวัตกรรม อยาง เปนระบบ ตอง มี การ ปฏิบัติ อยาง ทั่ว ถึง ทั้ง สถาบัน

  นวัตกรรม เกิด จาก การ สั่งสม ความรู ของ สถาบัน และ ผูปฏิบัติ งาน  ดัง นั้น  ความ สามารถ ใน การ

 เผย แพร และ ใช ประโยชน จาก ความรู เหลานี้ อยาง รวดเร็ว จึง มี ความ สำคัญตอ การ ผลักดัน การ สราง นวัตกรรม

ของ สถาบัน

  การ จัดการ โดย ใช ขอมูล จริง

  การ วัด และ การ วิเคราะห ผล การ ดำเนินการ เปน สวนสำคัญ ของ สถาบัน  การ วัดผล ควร พัฒนาจาก

ความ ตองการ และ กลยทุธ ของ สถาบนั  และ ควร สือ่ ถงึ ขอมลู และ สารสนเทศ ที ่สำคญั อยางยิง่ เกีย่วกบั กระบวนการ

หลกั และ ผลลพัธ  การ บรหิาร จดัการ ของ สถาบนั ตอง อาศยั ขอมลู และ สารสนเทศ หลากหลาย รปู แบบ ประกอบ กนั 

ระบบ การ วดัผล การ ดำเนนิการ โดย มุงเนน การ เรยีนรู ของ ผูเรยีน  ตอง อาศยั ขอมลู จรงิ ที ่ครอบคลมุ และ บรูณาการ 

ใน ทุก ดาน  เชน  ปจจัย นำเขา  สภาพ แวดลอม  ผล การ ดำเนินการ  ขอมูล เชิง เปรียบเทียบ/ แขงขัน  ผูปฏิบัติ งาน  

คา ใชจาย  ผลลัพธ ของ กระบวนการ  และ การ วัดผล การ ดำเนินการ ของ สถาบัน  เปนตน  ทั้งนี้  อาจ รวม ถึง ภูมิหลัง 

ของ ผูเรียน  รูป แบบ การ เรียนรู  แรง บันดาล ใจ  จุดออน และ จุด แข็ง ในดาน วิชาการ    ความ กาวหนา ทางการ 

ศึกษา    การ เรียนรู ใน ชั้นเรียน และ การ เรียนรู ตาม หลักสูตร  ความ พึง พอ ใจ ตอ การ สอน และ บริการ ตางๆ   กิจกรรม

 นอก หลักสูตร  อัตรา การ ลาออก กลางคัน  การ เรียนจบ  และ ความ สำเร็จ หลัง จบ การ ศึกษา    ตัวอยาง การ จำ แนก 

กลุม ขอมูล ที่ เหมาะสม  ได แก  การ จำ แนก กลุม ตาม ผลการเรียน รู ของ ผูเรียน  ขอมูล ประชากร ของ ผูเรียน  ( เพศ 

อายุ  ที่มา)   และ กลุม ผูปฏิบัติ งาน  เปนตน  

  การ วิเคราะห  หมาย ถึง  การ กลั่นกรอง ใจความ สำคัญ จาก ขอมูล และ สารสนเทศ เพื่อ ใช สนับสนุน

การ วัดผล    การ ตัดสิน ใจ    การ ปรับปรุง และ นวัตกรรม      การ วิเคราะห ตอง ใช ขอมูล เพื่อ กำหนด แนวโนม  

 การ คาดการณ  ตลอดจน ความ เปน เหตุ เปนผล ซึ่ง โดย ปกติ แลว อาจ ไมเห็น เดนชัด  การ วิเคราะห อาจ ใช 

สนับสนุน จุด มุงหมาย ตางๆ   เชน  การ วาง แผน  การ ทบทวน ผล การ ดำเนินการ โดย รวม  การ ปรับปรุง การ ปฏิบัติ 

งาน  และ การ บรรลุ เปาหมาย ของ การ บริหาร ความ เปลี่ยน แปลง    และ การ เปรียบเทียบ ผล การ ดำเนินการ กับ 

สถาบัน อื่น ซึ่ง มี หลักสูตร หรือ การ บริการ ใน ระดับ เดียว กัน  หรือ เทียบเคียง กับ วิธีปฏิบัติ ที่ เปนเลิศ

  สิ่ง สำคัญ ที่ ตอง พิจารณา ใน การ ปรับปรุง ผล การ ดำเนินการ  และ การ บริหาร ความ เปลี่ยน แปลง  

ได แก  การ เลือก และ ใช ตัว วัด หรือ ตัวบงชี้ ผล การ ดำเนินการ  ทั้งนี้  ตัว วัด หรือ ตัวบงชี้ ที่ เลือก มา ตอง เปนตัว ที่ ดี 

ที่สุด ที่ สะทอน ถึง ปจจัย ที่ นำไปสู การ ปรับปรุง ผล การ ดำเนินการ ดาน ผูเรียน  การ ปฏิบัติ การ  การเงิน  และ ดาน
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societal performance. A comprehensive set of measures or indicators tied to student, stakeholder, 
and organizational performance requirements provides a clear basis for aligning all processes with 
your organization’s goals. Measures and indicators may need to support decision making in a 
rapidly changing environment. Through the analysis of data from your tracking processes, your 
measures or indicators themselves may be evaluated and changed to better support your goals.

Societal Responsibility

 An organization’s leaders should stress responsibilities to the public, ethical behavior, 
and the need to consider societal well-being and benefit. Leaders should be role models for 
your organization in focusing on ethics and the protection of public health, safety, and the 
environment. The protection of health, safety, and the environment includes any impact of your 
organization’s operations. Also, organizations should emphasize resource conservation and 
waste reduction at the source. Planning should anticipate adverse impacts that might arise in 
facilities management, laboratory operations, and transportation. Effective planning should prevent 
problems, provide for a forthright response if problems occur, and make available the information 
and support needed to maintain public awareness, safety, and confidence. 
 Organizations should not only meet all local, state, and federal laws and regulatory 
requirements, but they should treat these and related requirements as opportunities for 
improvement “beyond mere compliance.” Organizations should stress ethical behavior in all 
stakeholder transactions and interactions. Highly ethical conduct should be a requirement of 
and should be monitored by the organization’s governance body. 
 “Societal well-being and benefit” refers to leadership and support—within the limits of 
an organization’s resources— of publicly important purposes. Such purposes might include 
improving education in your community, pursuing environmental excellence, practicing resource 
conservation, performing community service, and sharing quality-related information. Leadership 
as a role-model organization also entails influencing other organizations, private and public, to partner 
for these purposes. 
 Managing societal responsibilities requires the organization to use appropriate measures 
and leaders to assume responsibility for those measures.

Focus on Results and CreatingValue

 An organization’s performance measurements need to focus on key results. Results 
should be used to create and balance value for your students and for your key stakeholders—the 
community, parents, employers, your workforce, suppliers, partners, and the public. By creating 
value for your students and your key stakeholders, your organization contributes to society 
and to improving overall education performance, and it builds loyalty. To meet the sometimes 
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สังคม    กลุม ตัว วัด หรือ ตัวบงชี้ ที่ ครอบคลุม และ เชื่อมโยง กับ ความ ตองการ ของ ผูเรียน  ผูมีสวน ได สวน เสีย 

และ ผล การ ดำเนินการ ของ สถาบัน จะ ชวย ทำ ให กระบวนการ ทั้งหมด สอดคลอง ไป ใน แนว ทางเดียว กัน กับ

เปาประสงค ของ สถาบัน  ตัว วัด และ ตัวบงชี้ เหลานี้ อาจ จำเปน ใน การ สนับสนุน การ ตัดสิน ใจ ใน สภาพ แวดลอม

ที่ มี การ เปลี่ยน แปลง อยาง รวดเร็ว  จาก การ วิเคราะห ขอมูล ที่ ได ผาน กระบวนการ ติดตาม อาจ สงผล ให เกิด 

การ ประเมิน และ ปรับ เปลี่ยนตัว วัด หรือ ตัวบงชี้ เหลา นั้น  เพื่อ ให สอด รับ กับ เปาประสงค ของ สถาบัน ไดดี ยิ่งขึ้น

  ความ รับผิดชอบ ตอ สังคม

  ผูนำ ของ สถาบัน ควร ให ความ สำคัญกับ ความ รับผิดชอบ ตอ สังคม    พฤติกรรม ที่ แสดง ถึง คุณธรรม/ 

จริยธรรม    รวม ทั้ง ตอง คำนึง ถึง ความ ผาสุก และ ประโยชน ของ สังคม    ผูนำ ควร เปน แบบอยาง ที่ ดี ใน การ ให ความ 

สำคญั ใน เรื่อง คุณธรรม/ จริยธรรม    การ คุมครอง ปอง กัน สุข ภาวะ    ความ ปลอดภัย    และ สิ่ง แวดลอม  ของ สวนรวม    

รวม ถึง ผลกระทบ ที่ มี ตอ การ ปฏิบัติ การ ของ สถาบัน    นอกจาก นั้น สถาบัน ควร เนน การ อนุรักษ ทรัพยากร และ 

การ ลด ของเสีย ที่ แหลงเกิด  ใน การ วาง แผน ควร คำนึง ถึง ผลกระทบ ดาน ลบ  ที่ อาจ เกิดขึ้น จาก การ จัดการ อาคาร 

สถาน ที่  การ ปฏิบัติงา นภาย ใน หองทดลอง  และ การ เดินทาง  ใน การ วาง แผน ที่ มี ประสิทธิผล ควร ปอง กัน มิ ให เกิด 

ปญหา ตางๆ     มี การ เตรียมการ เพื่อ ตอบสนอง อยาง ฉับพลัน ใน กรณี ที่เกิด ปญหา ขึ้น  และ จัด ให มี สารสนเทศ  และ 

การ สนับสนุน ที่ จำเปน ให พรอม  เพื่อ สราง ความ ตื่นตัว    ความ ปลอดภัย  และ ความ มั่น ใจ แก สังคม

  สถาบัน ไม เพียง ตอง ปฏิบัติ ตามกฎหมาย และ ขอกำหนด ของ ทองถิ่น  จังหวัด  หรือ ประเทศ เทา นั้น  

แต ควร ถอืเอา ขอบงัคบั เหลานี ้เปน โอกาส เพือ่ การ ปรบัปรงุ  “ ให เหนอืกวา สิง่ ที ่จำเปน ตอง ปฏบิตั ิตาม กฎ ระเบยีบ”     

สถาบัน ควร ยึดถือ การ ประพฤติ ปฏิบัติ อยาง มี จริยธรรม ใน การ ดำเนินการ และ การ มี ปฏิสัมพันธ กับ ผูมีสวน ได 

สวน เสีย ใน ทุกกรณี  ควร มี การ กำหนด ขอ พึงปฏิบัติ ดาน จริยธรรม ระดับสูง และ ตอง มี การ ติดตาม โดย กรรมการ 

ธรรมาภิบาล ของ สถาบัน

  ความ ผาสุก และ ประโยชน ของ สังคม    หมาย ถึง  การ แสดง ภาวะผูนำ และ การ สนับสนุน ความ 

ตองการ ที่ สำคัญ ของ สังคม  เทา ที่ ทำได ตาม ขอจำกัด ของ สถาบัน    ความ ตองการ ดังกลาว อาจ รวม ถึง 

ความ ตองการ ทางการ ศึกษา ใน ชุมชน  การ ปรับปรุง สภาพ แวดลอม ที่ ดีเลิศ  การ อนุรักษ ทรัพยากร  การ บริการ 

ชุมชน  และ การ แลกเปลี่ยน ขอมูล สารสนเทศ ดาน คุณภาพ    การ แสดง ภาวะผูนำ ใน ฐานะ องคการ ตน แบบ 

สามารถ สงผลตอ สถาบัน อื่น ทั้ง ภาครัฐ และ เอกชน    ใน การ สราง ความ รวมมือ เพื่อ ให บรรลุ วัตถุ ประสงค 

ดังกลาว ดวย

  การ จัดการ ดาน การ รับผิดชอบ ตอ สังคม จำเปน ตอง อาศัย มาตรการ ที่ เหมาะสม  ตลอดจน ความ 

รับผิดชอบ ของ ผูนำ องคการ ตอ มาตรการ ตางๆ   ดังกลาว

  การ มุงเนน ที่ ผลลัพธ  และ การ สราง คุณคา

  การ วัดผล การ ดำเนินการ ของ สถาบัน  ควร มุงเนน ที่ ผลลัพธ ที่ สำคัญ    ซึ่ง นำไป ใช สราง คุณคา และ

 รักษา สมดุล ของ คุณคา ให แก ผูเรียน    และ ผูมีสวน ได สวน เสีย ที่ สำคัญ  ได แก  ชุมชน  ผูปกครอง  ผู จางงาน 

ผูปฏิบัติ งาน    ผู สงมอบ  คูความ รวมมือ  และ สังคม    เมื่อ สถาบัน สราง คุณคา เพื่อ ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน

เสีย  เทากับ ได ชวยเหลือ สังคม  และ ปรับปรุง ผล การ ดำเนินการ ดาน การ ศึกษา โดย รวม  นอกจาก นั้น ยัง เปนการ
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conflicting and changing aims that balancing value implies, organizational strategy explicitly 
should include key stakeholder requirements. This will help ensure that plans and actions meet 
differing stakeholder needs and avoid adverse impacts on any stakeholders. The use of a balanced 
composite of leading and lagging performance measures offers an effective means to communicate 
short- and longer-term priorities, monitor actual performance, and provide a clear basis for improving 
results.

Systems Perspective

 The Baldrige Education Criteria provide a systems perspective for managing your 

organization and its key processes to achieve results—and to strive for performance excellence. The 

seven Baldrige Criteria Categories, the Core Values, and the Scoring Guidelines form the building 

blocks and the integrating mechanism for the system. However, successful management of overall 

performance requires organization-specific synthesis, alignment, and integration. 

 Synthesis means looking at your organization as a whole and builds on key educational 

attributes, including your core competencies, strategic objectives, action plans, and work systems. 

 Alignment means using the key linkages among requirements given in the Baldrige 

Criteria Categories to ensure consistency of plans, processes, measures, and actions. 

 Integration builds on alignment, so that the individual components of your performance 

management system operate in a fully interconnected manner and deliver anticipated results. 

 These concepts are depicted in the Baldrige Criteria framework on page 6. A systems 

perspective includes your senior leaders’ focus on strategic directions and on your students and 

stakeholders. It means that your senior leaders monitor, respond to, and manage performance 

based on your results. A systems perspective also includes using your measures, indicators, core 

competencies, and organizational knowledge to build your key strategies. It means linking these 

strategies with your work systems and key processes and aligning your resources to improve your 

overall performance and your focus on students and stakeholders. 

 Thus, a systems perspective means managing your whole organization, as well as its 

components, to achieve success.
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 สราง ความ ภักดี ตอ สถาบัน    เปาหมาย ของ การ สราง สมดุล ทาง คุณคา บางครั้ง อาจ เปลี่ยน แปลง  และ อาจ

ขัด แยง กัน ได  ฉะ นั้น กลยุทธ ของ สถาบัน จึง ควร พิจารณา ถึง ความ ตองการ ของ ผูมีสวน ได สวน เสีย ที่ สำคัญ ไว 

ให ชัดเจน  เพื่อ ชวย ให มั่น ใจ ได วา  แผน และ การ ปฏิบัติ ตางๆ   สนอง ความ ตองการ ของ ทุกฝาย  และ เพื่อ เลี่ยง

 การ เกิด ผลกระทบ ดาน ลบ ตอ ผูมีสวน ได สวน เสีย กลุม ใด กลุม หนึ่ง    การ ใช ตัว วัดผล การ ดำเนินการ ทั้ง แบบ นำ 

และ แบบ ตามอยาง สมดุล  เปน วิธี ที่ มี ประสิทธิผล วิธี หนึ่ง ใน การ    สื่อสาร ถึง ลำดับ ความ สำคัญ ของ เรื่อง ตางๆ   

ใน ระยะสั้น และ ระยะยาว      ติดตาม ผล การ ดำเนินการ จริง    และ เปน พื้นฐาน เพื่อ การ ปรับปรุง ผลลัพธ

  มุมมอง เชิง ระบบ      

  เกณฑ นี้ เสนอ มุมมอง เชิง ระบบ เพื่อ การ จัดการ สถาบัน และ กระบวนการ ที่ สำคัญ ตางๆ     เพื่อ ให 

บรรลุ ผลลัพธ และ มุงสู ผล การ ดำเนินการ ที่ เปนเลิศ  หมวด ตางๆ     ทั้ง  7   หมวด ของ เกณฑ นี้    คานิยม หลัก  และ 

เกณฑ การ ใหคะ แนน    ประกอบ กัน เปน รากฐาน และ กลไก ที่ บูรณาการ กัน ทั้ง ระบบ    อยางไร ก็ตาม  การ จัดการ 

และ ผล การ ดำเนินการ โดย รวม จะ ประสบ ความ สำเร็จ ได ตอง อาศัย การ สังเคราะห  การ มุงไป ใน แนว ทางเดียว กัน  

และ การ บูรณาการ ซึ่ง มี ลักษณะ เฉพาะ ใน แตละ สถาบัน

  การ สังเคราะห  หมาย ถึง  การ มอง ภาพรวม ของ สถาบัน  โดย ใช คุณลักษณะ ที่ สำคัญ ทางการ ศึกษา    

รวม ถึง สมรรถนะ หลัก    วัตถุ ประสงค เชิง กลยุทธ    แผน ปฏิบัติ การ  และ ระบบ งาน

  การ มุงไป ใน แนว ทางเดียว กัน  หมาย ถึง    การ อาศัย ความ เชื่อมโยง ระหวาง ขอกำหนด ตางๆ                                 

ดัง ระบุ ไว ใน เกณฑ นี้  เพื่อ ให แผนงาน  กระบวนการ  ตัว วัด  ตลอดจน กิจกรรม ตางๆ   ดำเนิน ไป อยาง คง เสน

 คงวา

  การ บูรณาการ    หมาย ถึง    การ ที่ องคประกอบ ทุก ภาค สวน ใน ระบบ การ บริหาร จัดการ ของ สถาบัน

มี การ เชื่อมโยง ปฏิสัมพันธ กัน อยาง สมบูรณ และ ให ผลลัพธ ตาม ที่ ตั้งไว    ซึ่ง เปนการ ตอ ยอดจาก การ มุงไป

 ใน แนว ทางเดียว กัน

  แนวคิด ดังกลาว ขางตน ปรากฏ ใน เกณฑ นี้    ดัง แสดง ใน หนา  7   มุมมอง เชิง ระบบ รวม ถึง การ ที่ ผูนำ 

ระดับสูง ของ สถาบัน  ให ความ สำคัญตอ ทิศทาง เชิง กลยุทธ    ตอ ผูเรียน และ ผูมีสวน ได สวน เสีย ทุกฝาย  

 ซึ่ง หมาย ถึงวา  ผูนำ ระดับสูง ตอง ติดตาม  ตอบสนอง  และ บริหารงาน  โดย อาศัย ผลลัพธ ทั้งหลาย เปน พื้นฐาน  

นอกจากนี้  มุมมอง เชิง ระบบ ยัง หมายรวม ถึง การ ใช ตัว วัด และ ตัวบงชี้    สมรรถนะ หลัก    และ ความรู ของ สถาบัน 

เพื่อ กำหนด กลยุทธ ที่ สำคัญ    นอกจากนี้ ยัง หมาย ถึง การ เชื่อมโยง กลยุทธ เหลา นั้น กับ ระบบ งาน    กระบวนการ 

หลัก  และ การ จัดสรร ทรัพยากร ให สอดคลอง    เพื่อ ปรับปรุง ผล การ ดำเนินการ โดย รวม และ ทำ ให ผูเรียน และ 

ผูมีสวน ได สวน เสีย มี ความ พึง พอ ใจ

  ดวย เหตุนี้  มุมมอง เชิง ระบบ  จึง หมาย ถึง  การ จัดการ สถาบัน และ องคประกอบ ทั้งหมด เพื่อ บรรลุ 

ความ สำเร็จ
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