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QA NEWS ฉบับที่ 191 ได้นำเสนอคำอธิบายเพิม่ เติมตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา

ของ สกอ. ปี พ.ศ. 2550 ไปแล้วส่วนหนึง่ ฉบับนีข้ อนำเสนออีกส่วนหนึง่ ต่อ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับ
เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์
คำอธิบายเพิม่ เติม
เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนหรือรายรับหรือรายได้ทไ่ี ด้รบั
เป็นประจำทุกเดือน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.12 ร้อยละของนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า
ที่สำเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาที่ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อมใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
คำอธิบายเพิม่ เติม
รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ
วิชาชีพ หมายถึง ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ ฯลฯ ที่ผ่าน
การแข่งขัน หรือได้รับการคัดเลือกในระดับชาติหรือนานาชาติ
ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.13 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ทท่ี ำหน้าทีอ่ าจารย์ทป่ี รึกษา
วิทยานิพนธ์
คำอธิบายเพิม่ เติม
การนับอาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ
เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หากประจำอยู่ในสาขาหนึ่ง แล้วไป
เป็นทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ให้กบั อีกสาขาหนึง่ ทัง้ ในระดับคณะและ
สถาบันสามารถนำมานับได้ แต่จะไม่นบั หากเป็นอาจารย์ประจำ
หลักสูตรของสถาบันหนึง่ และไปเป็นทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ให้อกี
สถาบันหนึ่ง
ตั ว บ่ ง ชี ้ ท ี ่ 3.2 มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วน
และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
คำอธิบายเพิม่ เติม
เกณฑ์มาตรฐานระดับ 2 มีการส่งเสริมให้สถาบันและ
องค์การนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ครบทุกประเภท โดย
อย่างน้อยต้องดำเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้ 1) กิจกรรมวิชาการ
2) กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 3) กิจกรรมบำเพ็ญ

ประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 4) กิจกรรมนันทนาการ
5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง การจัด
กลุ่มกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกีฬาหรือกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพจะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
กิ จ กรรมบำเพ็ ญ ประโยชน์ แ ละรั ก ษาสิ ่ ง แวดล้ อ ม
หมายถึง การจัดกลุ่มกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์หรือกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมจะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
โดยนัยนี้ “และ” ในข้อความทัง้ 2 ข้อความ หมายถึง ”และ/
หรือ” นัน่ เอง
เกณฑ์มาตรฐานระดับ 4 มีการนำผลการประเมินไป
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
”อย่างต่อเนื่อง” หมายถึง นำผลการประเมินไปพิจารณา
เพื่อปรับปรุงการจัดกิจกรรมทุกครั้งหลังการประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุน
การผลิตงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
คำอธิบายเพิม่ เติม
เกณฑ์ ม าตรฐานข้ อ 6 มี ร ะบบและกลไกส่ ง เสริ ม
ความร่วมมือระหว่างนักวิจยั กับองค์กรภายนอกทัง้ ภาครัฐเอกชน
และภาคอุตสาหกรรม
หมายถึง มีระบบและกลไกส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
นักวิจยั กับองค์กรภายนอกไม่วา่ จะเป็นภาครัฐ หรือเอกชน หรือ
ภาคอุตสาหกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
โดยนัยนี้ “และ” ในเกณฑ์มาตรฐานข้อนี้หมายถึง”และ/
หรือ” นัน่ เอง
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
คำอธิบายเพิม่ เติม
ให้นบั จำนวนเงินทีม่ กี ารเซ็นสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือ
ปีงบประมาณหรือปีปฏิทนิ นัน้ ๆ ไม่ใช่จำนวนเงินทีเ่ บิกจ่ายจริง
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ ได้รบั การจดทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปัญญา หรือนำไปใช้
ประโยชน์ทง้ั ในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอ่ จำนวนอาจารย์
ประจำ
คำอธิบายเพิม่ เติม
การนำผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในการเรียน
การสอนไม่นับเป็นการนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ
การนับบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่ให้นบั เฉพาะบทความ
จากการวิจยั และนำไปตีพมิ พ์เผยแพร่เท่านัน้ โดยไม่นบั ซ้ำหาก
เผยแพร่หลายครัง้ และไม่นบั บทความทางวิชาการอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่
งานวิจัย
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ต้ อ งเป็ น
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติเท่านั้น
ทรัพย์สินทางปัญญา หมายความรวมถึง สิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตรทั้งภายในและต่างประเทศ
ตั ว บ่ ง ชี ้ ท ี ่ 4.5 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง
(Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ
คำอธิบายเพิม่ เติม
บทความทีไ่ ด้รบั การอ้างอิง หมายถึง บทความทีถ่ กู อ้างอิง
โดยงานวิจัยของผู้อื่น หากมีการอ้างอิงทุกปีให้นับเป็นผลงาน
อ้างอิงได้ทกุ ปี หากบทความดังกล่าวได้รบั การอ้างอิงหลายครัง้
ในปีนั้น ๆ ให้นับได้เพียงครั้งเดียวในปีนั้น
หมายเหตุ การนับจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ในตัวบ่งชีท้ ่ี 4.3 จำนวนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
ในตัวบ่งชี้ที่ 4.4 และจำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง
ในตั ว บ่ ง ชี ้ ท ี ่ 4.5 สกอ. ให้ เ ลื อ กใช้ ต ามปี ก ารศึ ก ษา หรื อ
ปีงบประมาณ หรือปีปฏิทนิ ก็ได้ แต่ตอ้ งเป็นระบบเดียวกันทุกปี
ทีป่ ระเมิน สำหรับ มจพ. กำหนดให้ใช้ตามปีการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ร้อยละของอาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์
ภายนอกสถาบั น เป็ น กรรมการวิ ช าการ กรรมการวิ ช าชี พ
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ
คำอธิบายเพิม่ เติม
การให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม หมายถึง กิจกรรมหรือ
โครงการให้บริการแก่สงั คมภายนอกสถาบันการศึกษา หรือเป็น
การให้บริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอก
เข้ามาใช้บริการ
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ให้นบั เฉพาะการเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน
เป็นวิทยากรที่อยู่ในแผนของสถาบัน และการเป็นกรรมการ
วิชาการ วิชาชีพ เป็นที่ปรึกษา ในหน่วยงานระดับชาติ ได้แก่
หน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึน้ ไป หรือรัฐวิสาหกิจ
หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและ
เอกชน
ตัวบ่งชี้ 5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจำ
คำอธิบายเพิม่ เติม
การนับจำนวนกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
ในตัวบ่งชีน้ ้ี ให้นบั เฉพาะโครงการ หรือในกรณีทโ่ี ครงการได้ระบุ
กิจกรรมไว้ชัดเจน ให้นับกิจกรรมแทนโครงการได้เฉพาะกรณีที่
กิจกรรมเหล่านัน้ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ งบประมาณ ระยะเวลา
เป้าหมายผู้เข้ารับบริการ และการประเมินกิจกรรมทุกกิจกรรม
ไว้ชดั เจน ทัง้ นี้ สามารถนับซ้ำได้ ถัาเป็นโครงการ หรือกิจกรรม
ที่ดำเนินการกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน

การสร้างทีมที่มีประสิทธิผล
1. แบ่งปันข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ถ้าทุกคนมีความเข้าใจ
ต่อสิง่ ท้าทายทีอ่ งค์กรกำลังเผชิญอยู่ พวกเขาก็คงอยากจะเข้ามา
ช่วยแก้ปัญหาด้วยความจริงใจมากขึ้น
2. สร้างสมดุลระหว่างอิสรภาพกับแนวทางที่กำหนด
ผู้นำที่ดีควรให้โอกาสสมาชิกในทีมมีอิสระในการแก้ปัญหา
ขณะเดียวกันก็ให้แนวทางที่เพียงพอว่าพวกเขาเหล่านั้นจะ
ดำเนินการไปตามที่กำหนด
3. ปลดปล่อยผู้คนจากแรงกดดัน เมื่อทุกคนรู้สึกถึง
อิสรภาพที่จะทำสิ่งใดก็ได้นอกเหนือจากกรอบความรับผิดชอบ
ประจำวันทีม่ อี ยู่ ความคิดสร้างสรรค์กจ็ ะเกิดขึน้
4. ดำเนิ น การอย่ า งมี ส ุ ข สนุ ก สนาน สมาชิ ก ในที ม
ต้องการความเป็นกันเองเพือ่ ทำหน้าทีข่ องตนให้ดที ส่ี ดุ ผูบ้ ริหาร
ต้องพยายามสร้างให้เกิดขึ้น
5. ก่อให้เกิดความรู้สึกท้าทาย เมือ่ ผูบ้ ริหารและทีมงาน
สามารถสร้างความรู้สึกร่วมกันถึงสิ่งใหม่ที่ท้าทายอย่างแท้จริง
จะนำมาซึ่งความหมายใหม่ในชีวิต
ทีม่ า จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว. “5 เคล็ดลับฉบับกระเป๋าสำหรับ
การสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ”, Productitity Corner. สถาบัน
เพิม่ ผลผลิตแห่งชาติ, ปีท่ี 9 ฉบับที่ 94, ม.ค. 2551, หน้า 5.
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