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 EDUCATION CRITERIA FOR PERFORMANCE EXCELLENCE

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

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

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

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

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

 Preface: Organizational Profile

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

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

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

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

PROGRAMS, OFFERINGS, AND SERVICES?

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

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

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

 โครงราง องคการ  มี ความ สำคัญ อยางยิ่ง เนื่องจาก เหตุผล ตางๆ  ดัง ตอไปนี้

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

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

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

  แผน ปฏิบัติ การ ของ สถาบัน ได

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

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

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

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

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

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

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

b. Organizational Relationships

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

สำหรับ ผู สงมอบ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

องคการ นี้ จะ สราง ความ ไดเปรียบ ใน การ แขงขัน ที่ ยั่งยืน 

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

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

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

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

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

อื่นๆ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ลักษณะ ตางๆ ที่ เกี่ยวของ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STRATEGIC CHALLENGES and ADVANTAGES, PERFORMANCE improvement.

Within your response, include answers to the following questions:

a.  Competitive Environment

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

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

 b.  Strategic Context

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

อาจกระทำในลักษณะการติดตอโดยบุคคล จดหมายอิเลคทรอนิกส (e-mail) เวบไซต 

(Web-based)  หรือ โดยทางโทรศัพทในหลายสถาบันกลไกเหลานี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตาม

การเปลี่ยนแปลงความตองการของผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย  และชุมชนวิชาการ

โปรด ดู คำ อธิบาย เพิ่มเติม ของ หัวขอ นี้ ใน หนา 117

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

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

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

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

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

ตางๆ  ของ สถาบัน

 หมายเหตุ  ใน เกณฑ นี้ มี วัตถุ ประสงค 3 ประการ คือ

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

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

 (3) ระบุ ความ เชื่อมโยง หลัก กับ หัวขอ อื่นๆ 

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

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

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

ที่ สำคัญ และ ระบบ การ ปรับปรุง ผล การ ดำเนินการ ของ สถาบัน

โดย ตอบ คำ ถาม ตอไปนี้:

 ก. สภาพ ดาน การ แขงขัน

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

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

  คูแขง และ คูความ รวมมือ อยาง ไม เปนทางการ ที่ สำคัญ เปน อยางไร

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

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

   ที่ เกิดขึ้น ซึ่ง สงผลกระทบ ตอ สภาพ การแขงขันของสถาบัน รวมถึงโอกาสในการสราง

   นวัตกรรมและความรวมมือ (*)

  (3) แหลงขอมลูสำคญัทีม่อียูสำหรบัขอมลูเชงิเปรยีบเทยีบและเชงิแขงขนัภายในชมุชนวชิาการ

   มีอะไรบาง แหลงขอมูลสำคัญที่มีอยูสำหรับขอมูลเชิงเปรียบเทียบสำหรับกระบวนการ

   ทีค่ลายคลงึกนัภายนอกชมุชนวชิาการคอือะไร และมขีอจำกดัอะไรบาง    ในการรวบรวมขอมลู

   เหลานั้น (*)

 ข. ความทาทายเชิงกลยุทธ

  ความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธที่สำคัญดานการศึกษา  และการเรียนรู  

ดานการปฏิบัติการ ดานทรัพยากรบุคคล และดานชุมชนของสถาบันคืออะไร  ความทาทายเชิงกลยุทธ  

และความไดเปรียบที่สำคัญที่เกี่ยวของกับความยั่งยืนของสถาบันคืออะไร
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c. PERFORMANCE Improvement System

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

Notes:

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

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

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

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

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

  สวนประกอบที่สำคัญของระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ ซึ่งรวมถึงการประเมินผล  

การเรียนรูระดับองคการ  และกระบวนการสรางนวัตกรรมของสถาบันมีอะไรบาง

หมายเหตุ :

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

ดานหลักสูตร การบริการ อัตราสวนผูเรียนตอคณาจารย  ความพึงพอใจของผูเรียนและ

ผูมีสวนไดสวนเสีย การสรรหาและรักษาคณาจารยและบุคลากร ทำเลที่ตั้งที่ใกลผูเรียน 

ชื่อเสียง และมีหลักสูตรใหเลือก 

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

บริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการทางการศึกษาอื่นๆ การปฏิบัติงานของสถาบัน

การสนับสนุนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย การแบงสวนภายใตกลุมการศึกษา โลกาภิวัตน 

การสรางคุณคาเพิ่มโดยผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชน ประชาชน รวมทั้งคูความรวมมืออยาง

เปนทางการและไมเปนทางการ 

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

คะแนน เพื่อประเมินความสมบูรณของแนวทาง  และวิธีการนำไปปฏิบัติ (หนา 255 ถึง 

265) คำถามนี้ชวยใหสถาบันและผูประเมินคุณภาพกำหนดบริบทในภาพรวม ของแนวทาง

ที่ใชปรับปรุงผลการดำเนินการของสถาบัน  แนวทางในการปรับปรุงผลการดำเนินการซึ่ง

ตรงกับแนวทางที่เปนระบบตามกรอบของเกณฑนี้ อาจรวมถึง 

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

 – A (ปรับปรุงพัฒนา) 

  l  การจัดทำรายงานประเมินตนเองเพื่อการรับรองคุณภาพ  

  l  การสมัครเขาสูระบบการรับรองระดับชาติเพื่อปรับปรุงการสอน 

  l  การดำเนินการประเมินอยางอิสระในระดับสถาบัน ภาควิชา หรือหลักสูตร 

  l  การใชเครื่องมือปรับปรุงกระบวนการและสรางนวัตกรรมตางๆ  

   มีจำนวนสถาบันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ที่ไดใชกระบวนการเฉพาะตางๆ เพื่อใหบรรลุ

 เปาหมายการสรางนวัตกรรมของหลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทาง

 การศึกษาอื่นๆ

หมายเหตุ 4 :  สถาบันการศึกษาอยูในสภาพแวดลอมที่มีการแขงขัน นอกเหนือจากดานการรับผูเรียนแลว

ยังตองมีการแขงขันกับสถาบันอื่นๆ เพื่อทำใหเกิดความมั่นคงดานการเงินและทรัพยากร

บุคคล การแขงขันนี้อาจเปนภายในกลุ มสถาบันการศึกษาดวยกัน  เพื่อใหไดรับเงิน

งบประมาณสนับสนุน หรือโอกาสที่จะใหการบริการเสริมดานอื่นๆ ในกรณีสถาบัน

การศึกษาภาครัฐ อาจเปนการแขงขันกับองคการภาครัฐ หรือหนวยงานอื่นๆ ภายใต

งบประมาณที่จำกัด  

โปรดดูคำอธิบายเพิ่มเติมของหัวขอนี้ในหนา 119 - 121
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