⌫     
งานด้านการศึกษา เป็นงานสำคัญทีส่ ดุ อย่างหนึง่ ของชาติ เพราะความเจริญและความเสือ่ มของชาตินน้ั ขึน้ อยูก่ บั การศึกษา
ของพลเมืองเป็นข้อใหญ่ จึงต้องจัดการศึกษาให้เข้มแข็งยิง่ ขึน้
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
12 ธันวาคม 2512
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QA NEWS ฉบับนีเ้ สนอตัวบ่งชีก้ ารประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา ของ สกอ. อีกจำนวน 2 ตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชีท้ ่ี 7.2 ภาวะผูน้ ำของผูบ้ ริหารทุกระดับของสถาบัน
พิจารณาจากการที่ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำที่ดีมีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี
เปิดโอกาสให้ชมุ ชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจ แก้ปญ
ั หาและกำกับดูแล ติดตามผลการทำงาน
ของสถาบันไปในทิศทางที่ถูกต้อง
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีกระบวนการสรรหาผูบ้ ริหารทีเ่ ป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. ผู้บริหารดำเนินการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลและใช้ศักยภาพภาวะผู้นำที่มีอยู่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของสถาบันและ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารทีช่ ดั เจนและเป็นทีย่ อมรับในสถาบัน
4. มีการจัดทำแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบ้ ริหารตามผลการประเมิน และดำเนินการตามแผนอย่างครบถ้วน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดำเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก

มีการดำเนินการ 3 ข้อแรก

มีการดำเนินการครบทุกข้อ

ตัวบ่งชีท้ ่ี 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูอ่ งค์การเรียนรู้
พิจารณาจากการที่สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้
เพื่อมุ่งสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร
มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการทบทวนและจัดทำแผนการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาคม
ของสถาบันรับทราบ
2. มีการดำเนินการตามแผนจัดการความรูแ้ ละประสบความสำเร็จตามเป้าหมายไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 50
3. มีการดำเนินการตามแผนจัดการความรูแ้ ละประสบความสำเร็จตามเป้าหมายร้อยละ 100
4. มีการติดตามประเมินผลความสำเร็จของการจัดการความรู้
5. มีการนำผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนงานปกติและ
ปรับปรุงแผนการจัดการความรู้
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดำเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดำเนินการ 3 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดำเนินการอย่างน้อย 4 ข้อแรก

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธำรงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
พิจารณาจากแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน การพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ และการธำรงรักษาบุคลากร
ที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กับองค์กรตลอดไป
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลทีเ่ ป็นรูปธรรม ภายใต้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงประจักษ์
2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลทีเ่ ป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบตั งิ าน เช่น การสรรหา การจัดวางคนลง
ตำแหน่ ง การกำหนดเส้ น ทางเดิ น ของตำแหน่ ง การสนั บ สนุ น เข้ า ร่ ว มประชุ ม ฝึ ก อบรมและหรื อ เสนอผลงานทางวิ ช าการ
การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน มาตรการสร้างขวัญกำลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทัง้ การพัฒนา และรักษาบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพทีด่ ี และสร้างบรรยากาศทีด่ ใี ห้บคุ ลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยูอ่ ย่างมี
ความสุข
4. มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มีโอกาสประสบความสำเร็จและก้าวหน้าในอาชีพอย่างรวดเร็ว
ตามสายงาน
5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ
6. มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบ้ ริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพือ่ ให้ดขี น้ึ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดำเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก

มีการดำเนินการ 3-4 ข้อแรก

มีการดำเนินการอย่างน้อย 5 ข้อแรก

นิยามศัพท์เฉพาะ : หลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาล มาจากคำว่า “ธรรมะ” + “อภิบาล” หมายความว่า หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมทีด่ ี (Good
Governance) ประกอบด้วยหลักพืน้ ฐาน 6 ประการ คือ
1. หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับทั้งผู้ออกกฎและ
ผูป้ ฏิบตั ติ าม ตลอดจนทุกคนในสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบตั ติ าม
2. หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมัน่ ในความถูกต้องดีงาม ซือ่ สัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ ตลอดจนมีความชอบธรรม
ในการใช้อำนาจ
3. หลักความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้สะดวก เปิดเผยข้อมูลทีถ่ กู ต้อง รวดเร็ว ไม่บดิ เบือนหรือปิดบังบางส่วน
4. หลักความมีสว่ นร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ทกุ คนในสังคมมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทีเ่ ราทำทัง้ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข
และร่วมรับผิดชอบ
5. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ นอกจากจะต้องมีความรับผิดชอบแล้วยังต้องสร้างกระบวนการให้หน่วยงานต่าง ๆ
มาตรวจสอบได้วา่ การทำงานโปร่งใสจริง
6. หลักความคุม้ ค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรทีม่ จี ำกัดให้เกิดประโยชน์สงู สุด คุม้ เงิน คุม้ เวลา คุม้ แรงงาน
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