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ผูท้ จ่ี ะเป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้วลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับทีเ่ ป็นครู
ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึง่ แล้วมาสอนอีกอย่างหนึง่
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
15 มีนาคม 2512
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QA NEWS ฉบับนีเ้ สนอตัวบ่งชีก้ ารประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษาของ สกอ. อีกจำนวน 4 ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สงั คม
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สงั คมประกอบด้วยตัวบ่งชีจ้ ำนวน 5 ตัวบ่งชี้ จะเสนอเพียง 4 ตัวบ่งชี้ ส่วนตัวบ่งชีท้ ่ี
5.5 จำนวนแหล่งให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เป็นตัวบ่งชี้เฉพาะสำหรับ
สถาบันทีเ่ น้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม ซึง่ สถาบันไม่ได้จดั อยูใ่ นกลุม่ นี้ จึงไม่ขอนำเสนอในทีน่ ้ี
ตัวบ่งชีท้ ่ี 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สงั คมตามเป้าหมายของสถาบัน
พิจารณาจากการมีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคมที่เป็นรูปธรรม มีเป้าหมายและแผนในการดำเนินงาน
ตลอดจนมีการกำกับ ติดตาม และสนับสนุนการปฏิบตั งิ าน
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีการจัดทำนโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนดำเนินงานของการบริการทางวิชาการแก่สังคม
2. มีคณะกรรมการ คณะทำงานหรือหน่วยงานดำเนินการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมตามแผนที่กำหนด
3. มีการกำหนดหลักเกณฑ์และหรือระเบียบในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด
5. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการทางวิชาการแก่สังคม
6. มีการจัดทำแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย
หรือการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนำผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมกับภารกิจอื่น ๆ ของสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน
1. เกณฑ์ทว่ั ไป
คะแนน 1
มีการดำเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดำเนินการ 3-4 ข้อแรก

2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดำเนินการไม่ครบ 5 ข้อแรก

มีการดำเนินการ 5-6 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดำเนินการอย่างน้อย 5 ข้อแรก
คะแนน 3
มีการดำเนินการครบทุกข้อ
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ตัวบ่งชีท้ ่ี 5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำทีม่ สี ว่ นร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม เป็นทีป่ รึกษา เป็นกรรมการ
วิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ่ อาจารย์ประจำ
พิจารณาจากจำนวนอาจารย์ประจำทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริการทางวิชาการ เทียบกับจำนวนอาจารย์ประจำทัง้ หมดคิดเป็นร้อยละ
โดยไม่นับซ้ำแม้ว่าอาจารย์ท่านนั้นมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการหลายโครงการหรือกิจกรรม หรือ
เป็นที่ปรึกษาหรือกรรมการหลายตำแหน่ง และสามารถนับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อได้ด้วย
เกณฑ์การประเมิน
1. เกณฑ์ทว่ั ไป
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
อยูร่ ะหว่างร้อยละ 1 - ร้อยละ 14

ร้อยละ 15 - ร้อยละ 24

2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒฯาสังคม
คะแนน 1
คะแนน 2
อยูร่ ะหว่างร้อยละ 1 - ร้อยละ 24

ร้อยละ 25 - ร้อยละ 34

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25

คะแนน 3
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 35

ตัวบ่งชีท้ ่ี 5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพทีต่ อบสนองความต้องการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตอ่ อาจารย์ประจำ
พิจารณาจากจำนวนกิจกรรมหรือโครงการทีส่ ถาบันจัดขึน้ เพือ่ ให้บริการทางวิชาการแก่สงั คมเทียบกับจำนวนอาจารย์ประจำคิดเป็น
ร้อยละ โดยนับเฉพาะอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง และหากโครงการใดมีกิจกรรมย่อยแทรกอยู่ในหนึ่งโครงการให้สามารถนับ
กิจกรรมย่อยแทนการนับโครงการได้
เกณฑ์การประเมิน
1. เกณฑ์ทว่ั ไป
คะแนน 1
อยูร่ ะหว่างร้อยละ 1 - ร้อยละ 19

คะแนน 2
ร้อยละ 20 - ร้อยละ 29

คะแนน 3
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30

2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย
คะแนน 1
อยูร่ ะหว่างร้อยละ 1 - ร้อยละ 24

คะแนน 2
ร้อยละ 25 - ร้อยละ 39

คะแนน 3
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40

ตัวบ่งชีท้ ่ี 5.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ
พิจารณาจากความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการจากสถาบัน โดยพิจารณา 4 ประเด็นสำคัญ คือ 1) ความพึงพอใจ
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ นอกจากนั้นยังรวมถึงความพึงพอใจต่อบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาด้วย
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
ร้อยละ 65 - ร้อยละ 74

ร้อยละ 75 - ร้อยละ 84
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มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85
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