แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา มีความครอบคลุมทุกมิติของการประเมินคุณภาพทั้ง
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์และเป็นตัวบ่งชี้ที่ครอบคลุมทุกองค์ประกอบคุณภาพตามกฏ
กระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดั บอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๖ นอกจากนั้นยังตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรฐานการศึกษาของชาติมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับตัวบ่งชี้การประกันคุ ณภาพภายนอกของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือเรียกโดยย่อว่า “สมศ.” และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)อย่างไรก็ตาม เพื่อช่วยให้หน่วยงานมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้น ในการพัฒนาคุณภาพจึงได้นําเสนอตัวอย่างแนวทางการพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินด้าน
กระบวนการขึ้น โดยมุ่งหวังให้การพัฒนาคุณภาพที่เป็นรูปธรรมและสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
แนวทางการพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งชี้
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
หน่วยงาน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของสถาบัน
แนวปฏิบัติที่ดี
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานของสถาบัน สถาบันวิจัยและพัฒนาได้กําหนดปรัชญาหรือ
ปณิธานอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้น ควรทบทวนว่าปรัชญาหรือปณิธานยังมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
หรือไม่ หากเหมาะสมต้องดําเนินการให้แน่ใจว่าบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน
1.2 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปรัชญาหรือปณิธาน และนโยบายของสถาบันตาม
สภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป ควรเป็นการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานร่วมกันทั้งผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่
เพื่อเป็น ที่ย อมรั บของทุกฝ่ าย อัน จะนํ าไปสู่ความร่ว มมือร่ว มใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุ ผลตามปรัชญาหรือ
ปณิธานที่ได้กําหนด ร่วมกัน และได้รับความเห็นชอบจากสถาบัน
1.3 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของสภาสถาบัน
พระราชบัญญัติสถาบัน จุดเน้นของสถาบัน และแผนอุดมศึกษาระยะยาว รวมทั้งหลักการและมาตรฐานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยทําตารางวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าปรัชญาหรือปณิ ธานและนโยบายของสภาสถาบันและกลยุทธ์
สอดคล้องกันในประเด็นใด อย่างไร หากมีประเด็นที่ไม่สอดคล้องควรพิจารณาปรับแก้ให้สอดคล้อง
1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ (strategy) เพื่อนําสถาบันไปสู่ความสําเร็จที่พึง
ประสงค์ ประกอบด้ว ย วิสัย ทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission) เป้าประสงค์ (goal) และวัตถุประสงค์
(objective) คณะกรรมการควรวิเคราะห์จุดแข็ง (strength) จุดอ่อน (weakness) โอกาส (opportunity)
และภัยคุกคาม (threat) เพื่อนําไปสู่การกําหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน อัน
ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่สถาบันกําหนดควรผ่านการประชาพิจารณ์ร่วมกันจากทั้งผู้บริหาร อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย อันจะนําไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้ บรรลุผลตาม
ความมุ่งหวังของสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
มีการชี้แจงทําความเขาใจกับบุคลากรภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาถึงวิสัยทัศน กลยุทธ
และเปาหมายของกลยุทธ และมีการกําหนดผูรับผิดชอบการดําเนินงานตามแผนกลยุทธอยางชัดเจน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3.1 มีการจั ดทําแผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) เพื่อช่ว ยในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่
แผนปฏิบัติการตามกระบวนการของ Balance scorecard
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3.2 มีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการ
ประจําปีทั้ง 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
4.1 มี ก ารจั ด ทํ า ตั ว บ่ ง ชี้ (KPI) พร้ อ มทั้ ง เป้ า หมาย (target) ของแต่ ล ะตั ว บ่ ง ชี้ ที่ จ ะใช้ วั ด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี ทั้งนี้ ควรจัดทําพร้อมกับ การ
จัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี
4.2 มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการตาม
ตัวบ่งชี้เข้ามีส่วนร่วมในการจัดทําตัวบ่งชี้และค่ าเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย อันจะนําไปสู่
ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้กําหนดร่วมกัน
5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 4 พันธกิจ
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทั้ง 4 พันธกิจเพื่อใช้เป็น
แนวทางการดําเนินงานและสร้างความเชื่อมั่นว่าได้มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม
6.
มีการติ ด ตามผลการด าเนิน งานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่า งน้อย
ปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
มีการพัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ และ
ควรมีการรายงานผลการดําเนินตามตัวบ่งชี้เทียบกับค่าเป้าหมายเสนอต่อผู้บริหาร ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เช่น 3
เดือน หรือ 6 เดือน หากไม่เป็นไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและนําเสนอแนวทาง การแก้ไข
ปรับปรุง
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์โดยการเปรียบเทียบผลของตัวบ่งชี้
การ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์กับค่าเป้าหมาย และนําผลการประเมินที่ได้บรรจุเข้าวาระเพื่อพิจารณาในที่ประชุม
ผู้บริหารสถาบันและที่ประชุมสภาสถาบันเป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจาปี
8.1 มีการมอบหมายผู้รั บผิดชอบในการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับมา และมี การ
จัดทําแผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
8.2 มีการนําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีที่ได้รับการปรับปรุงเสนอสภาสถาบัน
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
แนวปฏิบัติที่ดี
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการ
วิจัยของสถาบัน และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
1.1 สถาบันวิจัยและพัฒนาวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกําหนดหน่วยงาน
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบ และมีงบประมาณสนับสนุ นการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่าง
เพียงพอ ในการบริหารควรมีการวางแผน ตรวจสอบติดตาม ประเมินและปรับปรุงอย่างสม่ําเสมอเพื่อบรรลุ
ตามเป้าหมายของแผนการวิจัยของสถาบัน
1.2 การบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้บรรลุผลสําเร็จควรจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
บริหารงานวิจัย เช่น งบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มวิจัย หรือศูนย์วิจัยเพื่อให้สามารถดําเนินการ
วิจัยหรือผลิตงานสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการจัดสรรทุนวิจัย นอกจากนั้นอาจจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา หรืองบประมาณสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกให้ปฏิบัติงานใน
กลุ่มหรือศูนย์วิจัย เป็นต้น
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน
มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เช่น 1) การกําหนดให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในทีมวิ จัยของอาจารย์ 2) การกําหนดให้นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีทําโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์
3) การกําหนดให้นักศึกษาทุกระดับเข้าฟังการบรรยายหรือสัมมนาเกี่ยวกับผลความก้าวหน้าในงานวิจัยของ
อาจารย์ หรือของศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) หรือเข้าร่วมการจัด
แสดงงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ 4) การจัดให้มีการประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือแสดงงานสร้างสรรค์ของ
นั ก ศึ ก ษา หรื อ ส่ ง เสริ มนั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มประชุ ม การเสนอผลงานวิจั ย และงานสร้า งสรรค์ ร ะดั บชาติ แ ละ
นานาชาติ 5) การส่งเสริมให้อาจารย์นําผลลัพธ์ที่เกิดจากการวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการเรียน
การสอน เป็นต้น
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย
แก่อาจารย์ประจาและนักวิจัย
3.1 จั ด ระบบการรั บ เข้ า และกํ า กั บ ดู แ ลอาจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย เช่ น วิ เ คราะห์ กํ า ลั ง คน
วางแผน และรั บ เข้ า บุ ค คล (ทั้ ง อาจารย์ นั ก วิ จั ย และนั ก ศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา) ทั้ ง จากในประเทศและ
ต่างประเทศที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับจุดเน้นด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบัน ทําการกําหนด
กฎเกณฑ์ แนวทางกํากับ และส่งเสริมให้อาจารย์ทํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และตีพิมพ์ผลงานในวารสาร
หรือจัดแสดงผลงาน ที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ โดยกําหนดเป็นภาระงานที่ชัดเจนที่ต้อง
ปฏิบัติ
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3.2 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผ่านกระบวนการที่เหมาะสมกับประสบการณ์ของแต่ละกลุ่มบุคคล
กรณีนักวิจัยรุ่นใหม่อาจเริ่มจากการฝึกอบรม การทํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดยได้รับ การแนะนําหรือการ
ร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโส การเข้าร่วมประชุมวิชาการ การช่วยให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
กรณีนักวิจัยทั่วไป ควรส่งเสริมให้มีโอกาสไปทํางานในห้องปฏิบัติการวิจัย หรือร่วมที มวิจัยกับนักวิจัยชั้นนํา
นอกสถาบันทั้งในและต่างประเทศ เป็นแนวทางหนึ่งที่ทําให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่า
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือ การส่งเสริมการ
ทํางานวิจัยเป็นทีมที่ประกอบด้วยนักวิจัยอาวุโส นักวิจัยระดับกลาง นักวิจัยหรือนักศึกษาหลังปริญญาเอก และ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยวิจัย ทั้งนี้เพื่อให้สามารถทํางานวิจัยอย่างลุ่มลึกและต่อเนื่อง
3.3 ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องแก่อาจารย์และนักวิจัย
ตลอดจนจัดระบบควบคุมให้นักวิจัยปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
3.4 สร้างแรงจูงใจให้นักวิจัย เช่น การยกย่อง การให้ผลตอบแทน หรือการให้รางวัลสําหรับ
นั กวิจั ย ที่มีผ ลงานดี เด่น การจั ด บรรยากาศและการบริก ารต่า งๆในสถาบั นให้ เหมาะสมและจูงใจแก่การ
ค้นคว้าวิจัยและผลิตงานสร้างสรรค์ เป็นต้น
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบันเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในกรณีของนักวิจัยรุ่นใหม่ การแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกอาจทําได้ยาก ดังนั้น สถาบันจึงควร
จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็ น ทุน วิจั ย หรื อผลิตงานสร้างสรรค์เพื่อให้ นักวิจัยเหล่ านี้มีโอกาสสร้างผลงาน ที่
สามารถนําไปใช้ประกอบการเสนอโครงการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันในโอกาสต่อไป
สําหรับการเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกนั้น สถาบันอาจจัดให้มีระบบสนับสนุน เช่น
การจั ด ให้ มี ข้ อ มู ล รายละเอี ย ด และเงื่ อ นไขของแหล่ ง ทุ น วิ จั ย ต่ า งๆ ทั้ ง แหล่ ง ทุ น ภายในประเทศและ
ต่ า งประเทศ ที่ อ าจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย สามารถเข้ า ดู ไ ด้ อ ย่ า งสะดวกรวดเร็ ว นอกจากนั้ น อาจจั ด ให้ มี ค ณะ
ผู้เชี่ยวชาญเป็นพี่เลี้ยงตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่เสนอขอทุนไปยังแหล่งทุน
ต่างๆ และช่วยเหลือปรับปรุงโครงการเหล่านั้นให้เหมาะสม เพื่อมีโอกาสได้รับทุนวิจัยมากยิ่งขึ้น
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
สถาบั น ควรจั ด หาทรั พ ยากรและหรื อ จั ด หาแหล่ ง สนั บ สนุ น ทรั พ ยากรอย่ า งเพี ย งพอ ทั้ ง
งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัย แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ และระบบสารสนเทศเพื่อ การ
วิจัย ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมการวิจัย ดังนี้
5.1 งบประมาณสนั บ สนุ น การวิ จั ย ควรประกอบด้ ว ย 1) งบประมาณสนั บ สนุ น
การบริหารงานวิจัยของกลุ่มวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัย หรือศูนย์วิจัยเพื่อให้สามารถผลิตผลงานระดับสากล
หรื อผลงานตามความต้องการของประเทศ หรือของท้องถิ่น อย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากเงินทุนวิจัย 2)
งบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ 3) งบประมาณสนับสนุน
การวิจัย และงานสร้ างสรรค์ของนั กศึกษาบั ณฑิตศึกษา และของนักวิจัยหลั งปริญญาเอก 4) งบประมาณ
สนับสนุนศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) เป็นต้น
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5.2 ห้องปฏิบัติการวิจัยที่เหมาะสมกับงานวิจัยแต่ละประเภทที่เป็นจุดเน้นของสถาบัน
ระบบรักษาสุขภาพและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ศูนย์เครื่องมือระดับสูงที่จําเป็นที่หลาย
หน่วยวิจัย หรือกลุ่มวิจัย หรือศูนย์วิจัย สามารถใช้ร่วมกันได้ หรือหากไม่มีศูนย์เครื่องมือระดับสูงดังกล่าว ก็
ต้องจัดระบบผ่านเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศให้สามารถเข้าใช้ของหน่วยงานอื่นได้ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรค
ต่อการวิจัยของนักวิจัย
5.3 แหล่ งค้น คว้าทางวิ ช าการ ซึ่งนอกจากหนังสื อและวารสารทั้ง ในรูปของเอกสาร
(hard copy) และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอแล้ว ยังหมายรวมถึงการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ
การสนับสนุนศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) การสนับสนุนการไปร่วม
ทํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับหน่วยงานอื่นที่มีชื่อเสียงทั้ งในและต่างประเทศ ที่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
อาจารย์ โดยเฉพาะในช่วงลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาการ (sabbatical leave) ของอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยวิจัย
5.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยที่ครอบคลุมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย 5 ด้านต่อไปนี้
1) ข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 2) ข้อมูลด้านการวิจัยและงาน
สร้ างสรรค์ของสถาบั น ทั้งปั จ จุ บั น และผลงานที่ผ่ านมา 3) ข้อมูล ด้านแหล่ งเผยแพร่ผ ลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทั้งวารสารและการประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ต่างๆ ตลอดจนข้อมูลการสนับสนุน
ของสถาบันในการเผยแพร่ผลงาน 4)ข้อมูลด้านระบบและกลไกของสถาบันในการส่งเสริมการนําผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการส่งเสริมด้านการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการซื้อขาย
ทรัพย์สินทางปัญญา 5) ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติอื่นๆ ของสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการ
วิจัยและงานสร้างสรรค์
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น
สถาบันจัดให้มีระบบประเมินผลสําเร็จของการสนับสนุนทุกด้านอย่างสม่ําเสมอ โดยการมีส่วน
ร่วมของอาจารย์และนักวิจัย เช่น การประเมินผลสําเร็จ ของการให้ทุนวิจัย ทั้งในประเด็น งานวิจัยเสร็จทัน
ตามกําหนดเวลา คุณภาพของผลงานวิจัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ผู้รับทุนสามารถแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอกได้ในโอกาสต่อมา หรือการประเมินแหล่งค้นคว้าสนับสนุนงานวิจัยในประเด็นความเหมาะสมและ
เพียงพอเทียบกับงานวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัยในปัจจุบัน หรือการประเมินระบบสารสนเทศในประเด็น
ความเหมาะสมกับความต้องการใช้ของอาจารย์และนักวิจัย เป็นต้น
7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน
สถาบันนําผลการประเมินไปจัดทําแผนการปรับปรุง โดยกําหนดกิจกรรมที่ต้องทําเพื่อ การ
ปรับปรุ ง กําหนดบุคคลหรือหน่วยงานรับผิ ดชอบในการปรับปรุง กําหนดงบประมาณที่ต้องใช้หากจําเป็น
กําหนดระยะเวลาที่การปรับปรุงต้องแล้วเสร็จ จากนั้นจึงดําเนินการปรับปรุงการสนับสนุน พันธกิจด้านการ
วิจัยตามที่กําหนด
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8. มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือจาก
สภาพปัญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และดาเนินการตามระบบที่
กาหนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค 2)
สถาบันหรือคณะวิชาวางแนวทางและขั้นตอน ตลอดจนกําหนดผู้รับผิดชอบในการสร้างความ
ร่วมมือกับองค์กรภายนอกโดยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดหาข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มเป้าหมายการสนทนากับ
กลุ่มเป้าหมายที่สําคัญ (focus group) การติดต่อสร้างสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก การใช้ข้อมูลป้อนกลับ
(feed back) จากความร่วมมือที่มีอยู่เดิม
วัตถุประสงค์ของความร่วมมือดังกล่าวควรมีทั้งการร่วมทํางานวิจัยและงานสร้างสรรค์บนพื้นฐาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือเพื่อตอบโจทย์ของหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก รวมถึงการร่วมใช้ทรัพยากรทั้งสถานที่
บุคคล อุปกรณ์ หรือทรัพยากรอื่นๆ
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
แนวปฏิบัติที่ดี
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกําหนดผู้รับผิดชอบในการสนับสนุน การตีพิมพ์
หรือการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในวารสารหรือในที่ประชุมวิชาการที่มี peer review ใน
ประเด็นต่อไปนี้ เช่น 1) การจัดให้มีพี่เลี้ยงแก่นักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อช่วยเขียนรายงานการวิจัยสําหรับนําเสนอในที่
ประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสาร 2) การสนับสนุนการตรวจสอบภาษาอังกฤษของบทความวิจัยของ
อาจารย์และนักวิจัย ที่จะนําเสนอในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 3) การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเข้าร่วม
ประชุมเสนอผลงานวิจัย หรือเผยแพร่ งานสร้างสรรค์ 4) การจ่ายค่าตอบแทนสํ าหรับผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 5) การจ่ายค่าตีพิมพ์กรณีวารสารเรียกเก็บเงิน เป็นต้น ทั้งนี้การ
สนับสนุนดังกล่าวอาจแตกต่างกันตามสถานภาพและจุดเน้นของแต่ละสถาบัน
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสั งเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกําหนดผู้รับผิดชอบในการ รวบรวม คัดสรร
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้ เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลเป้าหมายโดย
ยังคงความเชื่อถือได้ในเชิงวิชาการและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เช่น กําหนดผู้รับผิดชอบติดตามผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัย คัดสรรค์ผลงานที่น่าจะเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไป จัดให้มี การ
สัมภาษณ์อาจารย์เจ้าของผลงาน วิ เคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลให้เป็นความรู้ที่น่าสนใจซึ่งสาธารณชนสามารถ
เข้าใจได้ จัดหมวดหมู่ความรู้ที่ได้ให้เหมาะสมต่อการเผยแพร่
3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง
นําองค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์สังเคราะห์ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในข้อ 2 เผยแพร่สู่
สาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ อย่างเป็นระบบในเชิงรุก โดยเริ่มจากการวางแผนประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย ดําเนินการประชาสัมพันธ์ตามแผนตลอดจนการติดตามข้อมูลป้อนกลับ นอกจากนั้นการ
ประชาสัมพันธ์อาจรวมถึงการสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์โดยเชื่อมโยงกับศิษย์เก่า
ชุมชน และองค์กรภายนอกทั้งรัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะสามารถสนับสนุนงานวิจัย
หรือร่วมวิจัย หรือนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 4. มีการนาผลงานงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
สนับสนุนการนําผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ เช่น 1) กําหนดขั้นตอน วิธีการ
และผู้รับผิดชอบเพื่อเป็นสื่อกลางสานสัมพันธ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างอาจารย์ และนักวิจัยกับองค์กร
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ภ า ย น อ ก ที่ มี ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร นํ า ผ ล ก า ร วิ จั ย แ ล ะ ง า น ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์
2) ผู้รับผิดชอบแสวงหางานวิจัยจากภาครัฐและเอกชนทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการ ที่ต้องการรับบริการ
วิ จั ย ในเรื่ อ งเฉพาะใดๆ จากสถาบั น ( consultancy)
และประสานงานต่ อ ไปยั ง ผู้ วิ จั ย
3) ผู้รับผิดชอบริเริ่ม ประสานงาน หรือส่งเสริมการนําผลงานที่เกิดจากการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปสู่งานเชิง
พาณิชย์ในลักษณะนิติบุคคล (start up company) เป็นต้น
5. มี ร ะบบและกลไกเพื่อ ช่ว ยในการคุ้ม ครองสิ ทธิ ของงานวิจั ยหรื อ งานสร้ า งสรรค์ ที่ น าไปใช้
ประโยชน์และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
สถาบันหรือคณะวิชาวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกําหนดผู้รับผิดชอบในการ
สนับสนุนการเจรจาต่อรอง ทําข้อตกลง หรือสนับสนุนด้านระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่อาจารย์
นักวิจัย และสถาบัน ในการเจรจาเชิงธุรกิจ หรือการซื้อขายผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุน
ในการเจรจาเข้าไปร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจใดๆที่เกิดจากผลของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
นอกจากนั้น ควรมีการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรักษาสิทธิประโยชน์ของอาจารย์
นักวิจัยและของสถาบันในผลประโยชน์ที่ เกิดขึ้นจากการซื้อขาย หรือทําธุรกิจที่เป็นผลจากงานวิจัย โดยเป็น
หลักเกณฑ์ที่โปร่งใส เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย
6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร (เฉพาะกลุ่ม ค 1 และ ง)
วางแนวทางและขั้นตอนตลอดจนกํา หนดผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนความรู้ และอํานวยความ
สะดวกในการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแก่อาจารย์ และนักวิจัยในประเด็นต่างๆ เช่น 1) การให้ความรู้และ
คํ า ปรึ ก ษาด้ า นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา ซึ่ ง อาจดํ า เนิ น การโดยการฝึ ก อบรม หรื อ สั ม มนา หรื อ จั ด คลิ นิ ก ให้
คํ า ปรึ ก ษา 2) ช่ ว ยร่ า งคํ า ขอและยื่ น ขอจดสิ ท ธิ บั ต ร หรื อ อนุ สิ ท ธิ บั ต รต่ อ กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาหรื อ
สํานักงานเทียบเท่าในต่างประเทศ 3) ประสานงานการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เพื่อใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป็นต้น
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
แนวปฏิบัติที่ดี
1. สภาสถาบั น ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามที่ ก ฎหมายก าหนดครบถ้ ว นและมี ก ารประเมิ น ตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้า
1.1 กรรมการสภาสถาบั น ทุ ก คนควรได้ รั บ การชี้ แ จงและทํ า ความเข้ า ใจเกี่ ยวกั บ กฎหมาย
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน โดยเฉพาะพระราชบัญญั ติสถาบัน ข้อบังคับต่าง ๆ อาทิ ข้อบังคับที่ว่า
ด้วยการบริหารงานบุคคลและผู้บริหาร รวมทั้งทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ กรอบทิศทาง
การพัฒนาสถาบัน และอัตลักษณ์ของสถาบัน เพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่มีต่อสถาบันก่อนจะปฏิบัติหน้าที่
1.2 กรรมการสภาสถาบันกํากับดูแลสถาบันไปสู่ทิศทางที่กําหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถาบัน
และสภาสถาบัน และมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ รวมทั้งทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก
1.3 มีการเปิดเผยประวัติกรรมการสภาสถาบัน รายงานการประเมินตนเอง และรายงานต่อ
สาธารณชน
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาสถาบัน
2.1 ผู้ บ ริ ห ารและสภาสถาบั น มี ส่ ว นร่ ว มกั น ในการกํ า หนดนโยบายและจั ด ทํ า วิ สั ย ทั ศ น์
พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และนําสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจน โดยมีการกําหนดตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) ของงานที่
ปฏิบัติ ที่ควรมีการพิจารณาจาก 1 ) มิติการพัฒนาองค์กร เช่นการส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรมีโอกาสศึกษา
เรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ 2) มิติการพัฒนา หรือการ
ปรับปรุงกระบวนหลักของสถาบัน เช่น การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา ทิศ
ทางการส่งเสริมการวิจัย การบริการวิชาการและสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3) มิติผู้รับบริการ
หรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เช่ น ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บั ณฑิ ต โดยคํ า นึ ง ถึง ความคุ้ม ค่ า ของการใช้จ่ า ยเงิ น
งบประมาณ และให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบัน
อย่างเหมาะสมโดยพิจารณาจากความคุ้มค่าของการจัดเก็บข้อมูล และการรายงานข้อมูล กับประโยชน์ที่จะ
ได้รับ
2.2 ผู้บริหารสร้างระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ให้หน่วยงาน
และบุคลากรทุกระดับทราบและมีความเข้าใจร่วมกัน
2.3 ควรจั ดทําระบบฐานข้อมูลของสถาบันให้ทันสมัย นํามาใช้ในการติดตามผลการบริห าร
สารสนเทศ การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) ที่กําหนดไว้ในแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ
2 ครั้ง และนําข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธ์ได้อย่างทันการ
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3. ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดาเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
3.1 ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในการประชุม
ผู้ บ ริ ห ารอย่ า งน้ อย ปี ล ะ 1-2 ครั้ ง เพื่อ ทบทวนเป้า หมาย หรือ ปรั บแผนการดํา เนิ นงานให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สภาพการณ์ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างกลไกภายในเพื่อสื่อสารแผนการดําเนินงานไปยังบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทุก
ระดับที่เกี่ยวข้อง
3.2 ผู้บ ริห ารมีการประเมินผลการดําเนินงานที่สํ าคัญตามภารกิจของสถาบันอย่างครบถ้ว น
รวมทั้งการติดตามผลสัมฤทธิ์ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนเป้าหมาย หรือปรับแผนการดําเนินงานใน
รอบปีถัดไป พร้อมแจ้งผลการดําเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผ่านการสื่อสารภายใน โดยใช้สื่อต่าง ๆ ที่ตรง
กับกลุ่มเป้าหมาย
4. ผู้ บ ริ ห ารสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรในสถาบั น มี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การ ให้ อ านาจใน
การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
4.1 ผู้บริหารควรมีระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน อันจะทําให้ได้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
4.2 ผู้บริหารดําเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบอํานาจในการ
ตัดสินใจแก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติระดับถัดไป เพื่อเพิ่มความคล่องตัว พร้อมกับมีการกํากับ และตรวจสอบ
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการทํางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
4.3 ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจต่อบุคลากรเป็น
ประจําอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ โครงการพัฒนา
องค์การให้คล่องตัว (lean organization) เป็นต้น
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถทางานบรรลุวัตถุประสงค์
ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ
5.1 ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน โดยเน้นการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องหรือเพิ่มศักยภาพในการทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น การสอนงานที่หน้างาน (on – the –
job training) จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น
5.2 ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ควรนําหลักการจัดการความรู้มาใช้ เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ และ
ถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติ (community of practices) เป็นต้น
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ข องสถาบันและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
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6.1 ผู้บริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารการดําเนินงานของสถาบันให้
ไปสู่ทิศทางที่กําหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถาบัน และสภาสถาบัน โดยให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของประเทศและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
6.2 ผู้ บ ริ ห ารมี ก ารดํ า เนิ น งานภายใต้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลโดยเฉพาะในประเด็ น การปกป้ อ ง
ผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปิดโอกาสให้มีส่ว นร่วมจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องในการดําเนินงาน
6.3 ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวัติ มีรายงานประเมินตนเอง จัดทํารายงานสรุปผลการทํางานและ
รายงานการเงินของสถาบันเสนอต่อสภาสถาบันเป็นประจําทุกปี
6.4 ผู้บริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และ การตรวจสอบ
ภายในของสถาบันการศึกษา และรายงานการเงินของสถาบันเสนอต่อสภาสถาบันเป็นประจําทุกปี
7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารนาผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
7.1 สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารตามที่ระบุไว้ในกฎหมายหรือ
พระราชบัญญัติของสถาบัน และข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลผู้บ ริหาร และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการประเมิน หรือตามข้อตกลงที่ทําร่วมกันระหว่างสภาสถาบันและผู้บริหาร
7.2 สภาสถาบันควรยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร กล่าวคือใช้หลักการ
ที่มุ่งเน้น การให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ นําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา หรื อปรับปรุงสถาบันให้
เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
7.3 ผู้บริหารมีการนําผลการประเมินจากสภาสถาบันไปใช้ปรับปรุงการบริหารงาน อาทิ จัดทํา
แผนการบริหารงาน และรายงานผลการดําเนินงานต่อสภาสถาบันในโอกาสที่เหมาะสม
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
แนวปฏิบัติที่ดี
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนที่
รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจหลักของสถาบัน
1.2 มีการระบุรายละเอียดการทํางานของคณะกรรมการหรือคณะทํางาน เช่น นโยบายหรือ
แนวทางในการดําเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ กําหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานฯ อย่างสม่ําเสมอ
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัย ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริบทของสถาบัน
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในประเด็นต่าง ๆ เช่น
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ
บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- ความเสี่ยงด้านอื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน
2.1 วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้าง
ความเสียหาย หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารการศึกษา
2.2 ประเด็นความเสี่ยงที่นํามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้นและ
ส่งผลกระทบต่อสถาบั น ด้านชื่อเสี ยง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสู ญเสี ยทางด้านชีวิตบุคลากร และ
ทรัพย์สินของสถาบันเป็นสําคัญ
2.3 ปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอาจใช้กรอบแนวคิดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคน
อาคารสถานที่ อุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เป็นต้น
2.4 จัดลําดับความสําคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจาก
ความเสี่ยง

14
3. มี ก ารประเมิ น โอกาสและผลกระทบของความเสี่ ย งและจั ด ล าดั บ ความเสี่ ย งที่ ไ ด้ จ าก
การวิเคราะห์ในข้อ 2
3.1 ระดับความเสี่ยงอาจกําหนดเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพที่สะท้อนถึงความเสี่ยงระดับสูง
กลาง ต่ํา ได้
3.2 ควรมีการกําหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทั้งในด้านของโอกาสและผลกระทบ
3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ให้ประเมินจากความถี่ที่เคยเกิดเหตุการณ์เสี่ยงใน
อดีต หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต โดยคาดการณ์จากข้อมูลในอดีต รวมถึงสภาพแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบัน
3.4 การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง ให้ประเมินจากความรุนแรง ถ้ามีเหตุการณ์เสี่ยง
ดังกล่าวเกิดขึ้น โดยจะมีความรุนแรงมาก ถ้ากระทบต่อความเชื่อมั่นต่อคุณภาพทางการศึกษาของสถาบัน
ฐานะการเงิน ขวัญกําลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เป็นต้น
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผน
4.1 จั ด ทํ า แผนบริ ห ารความเสี่ ย งเพื่ อ การบรรลุ เ ป้ า หมาย โดยต้ อ งกํ า หนดมาตรการหรื อ
แผนปฏิบัติการที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรในสถาบัน และดําเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกัน
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
4.2 สร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิ ค 4 T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง Treat
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง และ Terminate การหยุดหรือ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่สถาบันจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบของตัวเงิน
และไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสี ยง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า คุณค่า)
5. มี ก ารติ ด ตาม และประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผน และรายงานต่ อ สภาสถาบั น เพื่ อ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5.1 มีการรายงานความก้าวหน้าหรือผลการดําเนินงานตามแผนต่อสภาสถาบัน
5.2 มีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานปัญหา
อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดําเนินงานต่อสภาสถาบัน
6. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรั บแผนหรือวิเคราะห์
ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไปควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลัง การจัดการ
ความเสี่ย งและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบัน รวมทั้งความเสี่ยงใหม่จากนโยบาย หรือสภาพแวดล้อมทาง
การศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในสถาบัน และจากหน่วยงานกํากับ
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
แนวปฏิบัติที่ดี
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่า และดาเนินการตามระบบที่
กาหนด
๑.๑ นํ า ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลั ยมาจัดทําเป นคู มื อประกั น
คุณภาพของหนวยงาน
๑.๒ นําระบบและกลไกมาใชเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ดําเนินการเป
นประจําโดยเริ่มจากการวางแผน การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมิน และการปรับปรุงพัฒนาเพื่อ
ใหการดําเนินภารกิจบรรลุเปาประสงคและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
๑.๓ มีการกําหนดผูรับผิดชอบและประสานงานดานการประกันคุณภาพ เพื่อผลักดันใหมีการ
ประกันคุณภาพเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ตั้งแตระดับหนวยงานยอยจนถึงระดับบุคคล
๑.๔ พัฒนากลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามบริบทของหนวยงาน
2. มี
การกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน
๒.๑ บุ คลากรในหนวยงานตองใหความสํ า คัญและกําหนดนโยบายการประกัน คุณภาพ
การศึกษาที่ชัดเจน โดยเกิดจากการมีสวนรวมจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอก
๒.๒ มีผูรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพพรอมทั้งกําหนดมาตรฐาน ตัวบงชี้และ
เกณฑการประเมินคุณภาพที่เหมาะสม
๒.๓ มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแตระดับบุคคล ระดับหนวยงาน ถึงระดับสถาบัน เพื่อ
ใหไดคุณภาพตามที่สถาบันหรือกําหนด
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
๓.๑ มีส วนรวมในการดําเนินงานตามอัตลักษณของตนเอง แตทั้งนี้ต องไมขัดกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐาน และกฎเกณฑอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
4. มี ก ารด าเนิ น งานด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในที่ ค รบถ้ ว น ประกอบด้ ว ย
๑) การควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ
๒) การจัดทารายงานประจาปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอผู้อานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา
๓) การนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
๔.๑ มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สมบูรณครบถวน โดยมี
การกําหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพ
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๔.๒ มีการนําวงจร PDCA เขามาใชในการดําเนินงานดานระบบคุณภาพและการปรับปรุงระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๔.๓ มีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพที่มีข อมูลครบถวนตามที่หนวย
งาน/มหาวิทยาลัยกําหนด พรอมทั้งเสนอมาตรการและแผนเรงรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแต
ละปโดยสงรายงานใหมหาวิทยาลัย และเปดเผยตอสาธารณชน
5. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน และส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
๕.๑ ควรมอบหมายใหผู รั บ ผิ ดชอบตั ว บงชี้ ข องแผนกลยุ ทธนํา ผลจากการประเมิน คุ ณภาพ
มาตรการและแผนพัฒนาคุณภาพในแตละปไปวิเคราะหและดําเนินการหรือประสานงานเพื่อพิจารณาปรับปรุง
การดําเนินงานในสวนที่รับผิดชอบโดยตรงหรือรวมรับผิดชอบ โดยมีเปาหมายใหผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
ของแผนกลยุทธมีการพัฒนาขึ้นจากปกอนหนาทุกตัวบงชี้
6. มี ร ะบบสารสนเทศที่ ใ ห้ ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในครบทั้ ง 9
องค์ประกอบคุณภาพ
สถาบันควรจัดให้มีร ะบบสารสนเทศที่สามารถนําเสนอข้อมูล ประกอบการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ และสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งระดับ
บุคคล ภาควิชา คณะวิชา และสถาบัน รวมถึงเป็นระบบที่สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
กับการประกันคุณภาพ เช่น สกอ. สมศ. กพร. เป็นต้น
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้
บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน
สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ และ
บุคลากรของสถาบันเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตและผู้รับบริการตามพันธกิจของสถาบัน เช่น ผู้รับบริการด้านการวิจัย หรือ
ชุมชนผู้รับบริการทางวิชาการของสถาบัน ได้ เข้ามีมาส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ อาทิ ในรูปแบบของการ
ร่วมเป็นกรรมการ การร่วมกําหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมาย การให้ข้อมูลป้อนกลับ หรือการให้ความร่วมมือกับ
สถาบันในการดําเนินกิจกรรมต่างๆด้านการประกันคุณภาพ เป็นต้น
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ด้า นการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและมี
กิจกรรมร่วมกัน
8.1 สถาบั น วิจั ย และพัฒ นาร่ วมกับมหาวิทยาลั ย สร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่าง
สถาบัน ทั้งในส่วนของระดับสถาบันหรือคณะวิชา และในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา และอื่นๆ
8.2 มีการทํางานด้านการประกันคุณภาพร่ วมกันในเครือข่าย มีผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และ
มีพัฒนาการด้านต่างๆที่เกิดขึ้น จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเครือข่าย
8.3 มีการติดตาม ประเมินผลการสร้างเครือข่าย เพื่อนําไปสู่การพัฒนาการทํางานร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง
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9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจั ยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์
9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี ในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
9.2 มีการเผยแพร่แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เป็นวิธีป ฏิบัติที่ดีให้กับสาธารณชน
และให้หน่วยงานอื่นไปใช้ประโยชน์
9.3 มีการวิจัยสถาบันด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และนําผลไปพัฒนางานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

