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QA NEWS ฉบับนี้นํารายละเอียดเกณฑการประเมินคุณภาพระดับสถาบันของกรอบการประกันคุณภาพเครือขายมหาวิทยาลัย
อาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance at Institutional Level) โดยฉบับนี้เปนสวนที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการดานการวิจัยและทรัพยสินทางปญญา ไดแก เกณฑที่ 18 การบริหารงานวิจัย เกณฑที่ 19 การจัดการทรัพยสินทางปญญา
และเกณฑที่ 20 ความรวมมือและการเปนหุนสวนดานการวิจัย และดานการบริการชุมชน เกณฑที่ 21 การมีสวนรวมและบริการ
ชุมชน มานําเสนอ

18. การบริหารงานวิจยั (Research Management)
การวิ จั ย เป น หนึ่ ง ในภารกิ จ หลั ก ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
การวิจยั ไมเพียงแตมคี วามสําคัญตอการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
แตยงั มีบทบาทตอการพัฒนาดานวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอมดวย
การวิจัยเปนรากฐานสําหรับความกาวหนาขององคความรู
รวมถึงการคนพบความรูใหมๆ การวิจัยเปนบอเกิดของแนวคิด
วิธีการ เทคนิค และนวัตกรรมใหมๆ ในสรรพสาขาวิชาตางๆ และ
สหสาขาวิชา แตอยางไรก็ตาม ควรคํานึงถึงการมีสวนรวม และ
ผลกระทบของการวิจยั ตอการพัฒนามหาวิทยาลัย และการพัฒนา
สังคมที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับการลงทุนและความเสี่ยงตางๆ ดวย
ขอกําหนดขั้นต่ําของเกณฑดานการบริหารงานวิจัย ไดแก
18.1 มีระบบในการกําหนดทิศทาง การนําไปปฏิบตั ิ การกํากับ
ติดตาม และการทบทวนกิจกรรมการวิจัย ทรัพยากร คุณภาพ
ของบุคลากรทางการวิจัย และกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการวิจัย
ควรแบงแยกการบริหารจัดการทั่วไปและการจัดการกิจกรรม
การวิจยั อยางชัดเจน เพือ่ ใหเปนไปตามขอกําหนดของสถาบันและ
กฎระเบียบทัง้ หมด และเพือ่ คุม ครองความปลอดภัยและสวัสดิภาพ
ของบุคลากรและบุคคลที่เปนกลุมทดลอง
18.2 มีการดําเนินยุทธศาสตรเพื่อหาแหลงทุนวิจัยและ
สงเสริมการวิจัย นวัตกรรม ความรวมมือ ความเปนเลิศดาน
การวิจัยเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนและภารกิจของสถาบัน ซึ่งควร
สอดคล อ งกั บ เป า หมายการวิ จั ย ของชาติ แ ละหน ว ยงานวิ จั ย
การพัฒนาและการคนพบความรูใ หม และการมีสว นรวมในการยกระดับ
สังคมและมวลมนุษยชาติ
18.3 มีการใชตัวบงชี้วัดผลการดําเนินหลักในการประเมิน
ปริมาณและคุณภาพของงานวิจัย อาจไดแก จํานวนโครงการวิจัย

กองทุนวิจัย รางวัล สิ่งพิมพ โครงการความรวมมือ การวิจัย
การจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ เปนตน
18.4 การจั ด การด า นการวิ จั ย ได รั บ การปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ยก
ระดับการวิจัยและนวัตกรรม

19. การจัดการทรัพยสินทางปญญา (Intellectual
Property Management)
ทรัพยสินทางปญญาเปนคําที่ครอบคลุมสําหรับสิทธ์ิตางๆ
ที่กฎหมายกําหนดไวเพื่อปกปองงานสรางสรรค และโดยเฉพาะ
อยางยิ่งเพื่อปกปองการลงทุนในงานสรางสรรค ทรัพยสินทาง
ปญญาหมายรวมถึง ลิขสิทธิ์ การจดสิทธิบัตร การออกแบบ
เครือ่ งหมายการคา สิง่ ประดิษฐ และขอมูลการวิจยั และผลการวิจยั
การวิจัยที่ดําเนินการโดยสถาบัน หรือในนามของสถาบัน หรือ
โดยการสนั บ สนุ น ของสถาบั น ควรปฏิ บั ติ ต ามนโยบายด า น
ทรัพยสินทางปญญาที่สถาบันกําหนดไว
ข อ กํ า หนดขั้ น ต่ํ า ของเกณฑ ด า นการจั ด การทรั พ ย สิ น ทาง
ปญญา ไดแก
19.1 มีระบบการจัดการและคุมครองสิ่งประดิษฐ สิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์ ผลการวิจัย กรอบการจัดการทรัพยสินทางปญญาควร
สนับสนุนและคุมครองงานวิจัย นวัตกรรม ประดิษฐกรรม งาน
สรางสรรค การถายทอดเทคโนโลยี และการคา นอกจากนี้ยัง
ควรเปนไปตามขอกําหนดของสถาบันและขอบังคับ
19.2 มีการใชระบบในการบันทึก เก็บ และเรียกคนทรัพยสิน
ทางปญญา
19.3 มีระบบเพื่อทบทวนการจัดการทรัพยสินทางปญญา
19.4 การจัดการทรัพยสนิ ทางปญญาไดรบั การปรับปรุงเพือ่
คุม ครองมหาวิทยาลัย และบุคลากรทางการวิจยั และสาธารณชน
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20. ความรวมมือและการเปนหุนสวนดานการวิจัย
(Research Collaboration and Partnerships)

21. การมีสวนรวมและบริการชุมชน (Community
Engagement and Service)

ความรวมมือและการเปนหุนสวนดานการวิจัยเปนสวนชวย
สถาบันอุดมศึกษาในการเสริมกิจกรรมการวิจัย และลดชองวาง
ของขอจํากัดดานการวิจัย และขอจํากัดของสถาบัน ความรวมมือ
และความเปนหุนสวนควรสนับสนุนวิสัยทัศนและพันธกิจของ
สถาบันและเพิ่มมูลคาความสัมพันธ
ขอกําหนดขั้นต่ําของเกณฑดานความรวมมือและการเปน
หุนสวนดานการวิจัย ไดแก
20.1 มีระบบในการสรางความรวมมือและการเปนหุนสวน
ดานการวิจัยเพื่อใหบรรลุเปาหมายการวิจัย หุนสวนดานการวิจัย
อาจรวมถึง องคกรธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ องคกรวิชาชีพและหนวยงานวิจัย องคกร
ภาครัฐและองคกรเอกชน เปนตน
20.2 มีการดําเนินนโยบายและกระบวนการในการสงเสริม
ความรวมมือและการเปนหุนสวนดานการวิจัย บันทึกความเขาใจ
(MOU) สัญญาหรือขอตกลงความรวมมือ เปนกลไกทั่วไปที่ใชใน
การสรางและรักษาความเปนหุนสวนหรือความสัมพันธ สัญญา
หรือขอตกลงความรวมมือควรมีรายละเอียดที่สําคัญ เชน ระยะ
เวลาความรวมมือ ขอตกลงและเงื่อนไขตางๆ สิทธิในทรัพยสิน
ทางปญญา และจริยธรรมในการวิจัย เปนตน
20.3 มีระบบเพื่อทบทวนประสิทธิผลของความรวมมือและ
การเปนหุนสวนดานการวิจัย
20.4 ความร ว มมื อ และการเป น หุ น ส ว นด า นการวิ จั ย ได รั บ
การปรับปรุงเพื่อบรรลุเปาหมายการวิจัย

สถาบันอุดมศึกษาไมเพียงแตรับผิดชอบดานการศึกษาและ
การวิจยั เทานัน้ แตมบี ทบาทรับผิดชอบการใหบริการแกสงั คมดวย
การมีสวนรวมและบริการชุมชนใหโอกาสในการเรียนรูนอกเหนือ
จากในหองเรียนแกนักศึกษาและบุคลากร นอกจากนั้น ยังทําให
นั ก ศึ ก ษาได รั บ ประสบการณ แ บบองค ร วมในการเรี ย นรู แ ละ
การพัฒนาคุณลักษณะ การมีสวนรวมและการบริการชุมชนควร
เปนไปตามวิสัยทัศนและพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา และกอ
ใหเกิดผลประโยชนรวมกันตอสถาบันและสังคม
ขอกําหนดขั้นต่ําของการมีสวนรวมและบริการชุมชน ไดแก
21.1 มี แ ผนการมี ส ว นร ว มและบริ ก ารชุุ ม ชนที่ ต อบสนอง
วิสัยทัศนและภารกิจของมหาวิทยาลัย การมีสวนรวมและบริการ
ชุมชน อาจไดแก การใหบริการใหคําปรึกษา ผูเชี่ยวชาญที่ปรึกษา
และบริการชุมชน เปนตน
21.2 มีการกําหนดนโยบายและแนวทางการมีสวนรวมและ
บริการชุมชน นโยบาย แนวทาง และขั้นตอนการมีสวนรวมและ
บริการชุมชน อาจรวมถึง ความรับผิดชอบ การปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ กฎหมายและการเงิน จริยธรรม และผลประโยชนทบั ซอน
เปนตน
21.3 มีระบบการวัดและติดตามการมีสวนรวมและบริการ
ชุมชน ควรมีตวั ชีว้ ดั ทีเ่ กีย่ วของเพือ่ วัดประโยชนและความพึงพอใจ
ของผูมีสวนไดเสีย
21.4 การให บ ริ ก ารและการมี ส ว นร ว มในชุ ม ชนได รั บ การ
ปรับปรุงเพื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
(ตอฉบับหนา)

OBE Corner
1. The teaching and learning enterprise ought to
focus on the learning outcomes, since ultimately
what matters is not what is taught but what is learned,
and the quality of teaching is to be measured by the
quality of learning that takes place.
2. What we teach and how we teach, and how we
assess, ought to be ‘constructively aligned’ with the
intended learning outcomes, such that they are fully
integrated and consistent with each other.

In order to prepare young people for life and work
in a rapidly changing world, education and training
systems need to be re-oriented to impart a broad
range of lifeskills. These skills should include the
key generic competencies and practical capabilities
that cut across fields such as ICT, the ability to
learn independently, to work in teams,ethical
entrepreneurship, civic responsibility and awareness
to diversity and multiculturalism.

John Biggs (2006)

UNESCO (2007)



