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 แบบสอบถาม 
โครงการพัฒนาตัวชี้วัดและกลไกลการรับรองงานวิชาการเพื่อสังคม 
ระดับสถาบนัอุดมศึกษาไทย 

 

คําชี้แจง 
แบบสอบถามน้ี สถาบันคลังสมองของชาติ จัดทําขึ้นเพ่ือรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ที่

เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัดและกลไกการรับรองงานวิชาการเพ่ือสังคมระดับสถาบันของ

อุดมศึกษาไทย โดยการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

 
ความหมายของงานวิชาการเพื่อสังคม (Social Engagement Scholarships) 
            ภายใต้โครงการพัฒนาตัวช้ีวัดและกลไกลการรับรองงานวิชาการเพ่ือสังคมระดับสถาบันอุดมศึกษาไทย 
“Social” 
 

ครอบคลุมถึงกลุ่มต่างๆ ในสังคม เช่น ชุมชนชนบท ชุมชนเมือง ผู้ประกอบการขนาดเล็กหรือกลาง 
ธุรกิจขนาดใหญ่ที่รับผิดชอบต่อสังคม องค์กรภาครัฐ  องค์กรไม่แสวงหากําไรต่างๆ 

“Engage”   หมายความถึง ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับกลุ่มต่างๆ เหล่าน้ี โดยความตระหนักว่า

มหาวิทยาลัยไม่ควรอยู่อย่างโดดเด่ียวในโลกของตนเอง แต่ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์ รู้ร้อนรู้หนาว

ร่วมกับชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย  

“Scholarship” หมายถึง “ความเป็นวิชาการ” ซึ่งจะรวมภารกิจทั้ง 3 ด้านของมหาวิทยาลัย ได้แก่ งานวิจัย งาน
บริการวิชาการ และการเรียนการสอน  

 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
 
1. ความรับผิดชอบ 

 ระดับมหาวิทยาลัย (อธิการบดี, รองอธิการบดี, ผู้ช่วยอธิการบดี) 

 ระดับคณะหรือสํานักวิชาหรือวิทยาลัยหรือหน่วยงานในระดับเทียบเท่า (คณบดี, ผูอํ้านวยการ) 
2. ระยะเวลาในตําแหน่งบริหารที่ผ่านมา ตามข้อ 1 (โปรดระบุ) ...................................ปี 
 
ส่วนที่ 2  ข้อมูล/ความคิดเห็นที่เก่ียวข้องกับงานวิชาการเพื่อสังคม 

 

กรุณาให้ข้อมูลในแต่ละประเด็นหรือข้อ ด้วยการทําเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อย่อยเพียงข้อ
เดียว ที่ท่านพิจารณาแล้วว่า ตรงกับข้อเท็จจริงหรือสอดคล้องกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด  
 
 
 
 

สําหรับผู้บริหาร 
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1. วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และยุทธศาสตร์ (Strategic) ขององค์กรในระดับมหาวิทยาลัย 
 1.1 มหาวิทยาลัยได้กล่าวถึงหรือระบุถึงงานวิชาการเพ่ือสังคมอยู่บ้าง ในวิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ ยุทธศาสตร์ 

แต่ไม่ได้แสดงถึงการให้ความสําคัญเท่าใดนกั 
 1.2 มหาวิทยาลัยได้กล่าวถึงหรือระบุถึงงานวิชาการเพ่ือสังคม ไว้ในวิสยัทัศน์/ พันธกิจ/ ยุทธศาสตร์ โดย

แสดงถึงการให้ความสําคัญในระดับหน่ึง เช่น การเผยแพร่สื่อสารต่อสาธารณะในส่วนทีเ่ก่ียวข้อง ฯลฯ 
 1.3 มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญอย่างชัดเจนกับงานวิชาการเพ่ือสังคม ในวิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ 

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีการระบุตัวช้ีวัดระดับนโยบาย เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจน  
 1.4 มหาวิทยาลัยดําเนินงานตามข้อ 1.3 มาอย่างน้อยเป็นเวลา 5 ปี อย่างต่อเน่ือง 
 1.5 ไม่มีตัวเลือกใดที่ใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่าน 
 1.6 ไม่มีข้อมลู หรือไม่ทราบ หรือไม่แน่ใจ 

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมสําหรับข้อน้ี ....................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
2. วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และยุทธศาสตร์ (Strategic) ในระดับคณะ สํานักวิชา วิทยาลัย หรอื
หน่วยงานในระดับเทยีบเท่า 

 2.1 บางคณะหรือหน่วยงานภายในในระดับเทียบเท่า ได้กล่าวถึงหรือระบุถึงงานวิชาการเพ่ือสังคมอยู่

บ้าง ในวิสัยทัศน์ /พันธกิจ /ยุทธศาสตร์ แต่ไม่ได้ให้ความสาํคัญเท่าใดนัก 
 2.2 บางคณะหรือหน่วยงานภายในในระดับเทียบเท่า ได้กล่าวถึงหรือระบุถึงงานวิชาการเพ่ือสังคม ไว้ใน

วิสัยทัศน์ /พันธกิจ /ยุทธศาสตร์ โดยแสดงถึงการให้ความสาํคัญในระดับหน่ึง เช่น การเผยแพร่สื่อสาร

ต่อสาธารณะในส่วนที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
 2.3 คณะหรือหน่วยงานภายในในระดับเทียบเท่า ให้ความสําคัญอย่างชัดเจนกับงานวิชาการเพ่ือสังคม 

ในวิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ ยุทธศาสตร์ โดยมีการระบุตัวช้ีวัดที่ชัดเจน  
 2.4 คณะหรือหน่วยงานภายในในระดับเทียบเท่าตามข้อ 2.3 มาอย่างน้อยเป็นเวลา 5 ปี อย่างต่อเน่ือง 
 2.5 ไม่มีตัวเลือกใดที่ใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่าน 
 2.6 ไม่มีข้อมลู หรือไม่ทราบ หรือไม่แน่ใจ 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมสําหรับข้อน้ี............................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
3. แผนกลยุทธ์ (Strategic plan) หรือ แผนการดําเนนิงาน (Operation plan) ขององค์กรในระดับ
มหาวิทยาลัย  

 3.1 มีการระบุถึงกิจกรรม โครงการ หรือการดําเนินงานทางด้านงานวิชาการเพ่ือสังคม ในแผนการ
ดําเนินงานทั่วไปของมหาวิทยาลัย  

 3.2 มหาวิทยาลัยมีแผนกลยุทธ์ หรือแผนการดําเนินงาน สําหรับงานวิชาการเพ่ือสังคมโดยเฉพาะ 
(Strategic/ Operation plan for Social Engagement) 

 3.3 มีการติดตามกํากับดูแล (Monitoring) การดําเนินงานต่างๆ ภายใต้แผนข้อ 3.2 อย่างเหมาะสม 
ตามกรอบเวลาที่ได้กําหนดขึ้นมา 

 3.4 มีการดําเนินงานตามข้อ 3.3 มาอย่างน้อยเป็นเวลา 5 ปี อย่างต่อเน่ือง 
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 3.5 ไม่มีตัวเลือกใดที่ใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่าน 
 3.6 ไม่มีข้อมลู หรือไม่ทราบ หรือไม่แน่ใจ 

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมสําหรับข้อน้ี ......................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
4. แผนการดําเนนิงาน หรือแผนปฏิบัติการ (Operation Plan) ในระดับคณะ สาํนักวิชา วิทยาลัย หรือ
หน่วยงานภายในในระดับเทียบเท่า 

 4.1 มีการระบุถึงกิจกรรม โครงการ หรือการดําเนินงานทางด้านงานวิชาการเพ่ือสังคม ในแผนการ
ดําเนินงานทั่วไปของคณะหรือหน่วยงานภายในในระดับเทยีบเท่า 

 4.2 คณะหรือหน่วยงานภายในในระดับเทียบเท่า มีแผนกลยุทธ์ หรือแผนการดําเนินงาน สําหรับงาน

วิชาการเพ่ือสังคมโดยตรง (Strategic/Operation plan for Social Engagement) 
 4.3 มีการติดตามกํากับดูแล (Monitoring) การดําเนินงานต่างๆ ภายใต้แผนข้อ 4.2 อย่างเหมาะสม 

ตามกรอบเวลาที่ได้กําหนดขึ้นมา 
 4.4 มีการดําเนินงานตามข้อ 4.3 มาอย่างน้อยเป็นเวลา 5 ปี อย่างต่อเน่ือง 
 4.5 ไม่มีตัวเลือกใดที่ใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่าน 
 4.6 ไม่มีข้อมลู หรือไม่ทราบ หรือไม่แน่ใจ 

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมสําหรับข้อน้ี......................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
5. การทําความเข้าใจร่วมกันเก่ียวกับคาํจํากัดความการทํางานวิชาการเพื่อสังคมและคุณค่าของงาน 

 5.1 มีการกล่าวถึงความหมาย ขอบเขต และคุณค่าของงานวิชาการเพ่ือสังคมอยู่บ้าง จากสื่อต่างๆ ที่

เผยแพร่ต่อหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
 5.2 มหาวิทยาลัยกําลังสื่อสารและทําความเข้าใจกับผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ทัง้จากภายในและภายนอก 

(Internal & External Stakeholders) เพ่ือพัฒนาหรือจัดทําความหมาย ขอบเขต และคุณค่าของงาน

วิชาการเพ่ือสังคมร่วมกัน (Shared Definition)  
 5.3 เกิดการยอมรับและใช้ความหมาย ขอบเขต และคุณค่าของงานวิชาการเพ่ือสังคม ที่มหาวิทยาลัย

ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้จัดทําขึ้นมา (จากข้อ 5.2)  
 5.4 ไม่มีตัวเลือกใดที่ใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่าน 
 5.5 ไม่มีข้อมลู หรือไม่ทราบ หรือไม่แน่ใจ 

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมสําหรับข้อน้ี......................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
6. ผู้บรหิารระดับสูงของมหาวิทยาลัย (ระดับอธิการบดี รองอธิการบดี ผช.อธิการบดี) 

 6.1 มีผู้บริหารระดับสูงบางท่าน ให้ความสําคัญต่อการขับเคลื่อน หรือริเร่ิมกิจกรรม หรอืการดําเนินงาน

ที่เก่ียวข้อง หรือสนับสนุนต่องานวิชาการเพ่ือสังคมอยู่บ้าง แต่เป็นไปในลกัษณะที่ไม่เป็นทางการ และยัง
ไม่มีผลลัพธ์ (Output) ออกมาเป็นรูปธรรมชัดเจนนัก 

 6.2 มีผู้บริหารระดับสูง ดําเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมหรือมีการดําเนินงานที่เก่ียวข้องกับงานวิชาการ

เพ่ือสังคมอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม ด้วยแนวทางหรือวิธีการต่างๆ  
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 6.3 มีผู้บริหารระดับสูง ได้รับการแต่งต้ังหรือมอบหมายอย่างเป็นทางการ เพ่ือดําเนินการขับเคลื่อน

กิจกรรมหรือมกีารดําเนินงานที่เก่ียวข้องกับงานวิชาการเพ่ือสังคม  
 6.4 การดําเนินงานตามข้อ 6.3 มีมาอย่างน้อยเป็นเวลา 5 ปี อย่างต่อเน่ือง 
 6.5 ไม่มีตัวเลือกใดที่ใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่าน 
 6.6 ไม่มีข้อมลู หรือไม่ทราบ หรือไม่แน่ใจ 

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมสําหรับข้อน้ี......................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
7. ผู้บรหิารระดับคณะ สํานกัวิชา วิทยาลยั หรือหน่วยงานภายในในระดับเทยีบเท่า  

 7.1 ผู้บริหารได้ให้ความสําคญัในการขับเคลื่อนงานวิชาการเพ่ือสังคมอยู่บ้าง แต่เป็นไปในลักษณะทีไ่ม่

เป็นทางการ และยังไม่มีผลลพัธ์ (Output) ออกมาเป็นรูปธรรมชัดเจนนัก 
 7.2 ผู้บริหารบางท่านเป็นผู้นําและขับเคลื่อนกิจกรรมหรือมีการดําเนินงานที่เก่ียวข้องกับงานวิชาการ

เพ่ือสังคมอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม แต่ยังคงเป็นไปในลักษณะที่ไม่เป็นทางการ 
 7.3 ผู้บริหารบางส่วนที่กล่าวถึงในข้อ 7.1 หรือ 7.2 ได้รับการแต่งต้ังหรือมอบหมายอย่างเป็นทางการ 

เพ่ือดําเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมหรือมีการดําเนินงานที่เก่ียวข้องกับงานวิชาการเพ่ือสังคม 
 7.4 การดําเนินงานตามข้อ 7.3 มีมาอย่างน้อยเป็นเวลา 5 ปี อย่างต่อเน่ือง 
 7.5 ไม่มีตัวเลือกใดที่ใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่าน 
 7.6 ไม่มีข้อมลู หรือไม่ทราบ หรือไม่แน่ใจ 

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมสําหรับข้อน้ี........................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................... 
8. การทํางานร่วมกับสังคมหรือชุมชน 

 8.1 มหาวิทยาลัยมีความพยายามที่จะประสานงานหรือดําเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับวิชาการเพ่ือสังคม

ร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น หรือสงัคม แต่ยังไม่ชัดเจนนัก  
 8.2 มหาวิทยาลัยมีแผนงานที่ชัดเจน ในด้านการประสานงานหรือดําเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับวิชาการ

เพ่ือสังคมร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น หรือสังคม พร้อมทั้งมีการสนับสนุนบางอย่างที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม  
 8.3 มหาวิทยาลัยสนับสนุนการเสริมสร้างศกัยภาพหรือขีดความสามารถของชุมชน ท้องถิ่น หรือสังคม 

(Community capacity building) พร้อมทัง้มีความมุ่งมั่นในการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันของทั้ง 2 
ฝ่าย (Mutual benefit) ผ่านกลไกของงานวิชาการเพ่ือสังคม 

 8.4 ลักษณะทีเ่กิดตามข้อ 8.3 มมีาอย่างน้อยเป็นเวลา 3 ปี อย่างต่อเน่ือง 
 8.5 ไม่มีตัวเลือกใดที่ใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่าน 
 8.6 ไม่มีข้อมลู หรือไม่ทราบ หรือไม่แน่ใจ 

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมสําหรับข้อน้ี........................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................... 
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9. การมีส่วนรว่มของสังคมหรือชุมชน 
 9.1 มหาวิทยาลัยเปิดโอกาส หรือเอ้ือให้เกิดโอกาส หรืออํานวยความสะดวกให้ตัวแทนของชุมชน 

ท้องถิ่น หรือสงัคมเป็นคร้ังคราว เพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมหรือมีบทบาทสําคัญ (Leadership roles) ใน
บางกิจกรรมของมหาวิทยาลัย  

 9.2 มีตัวแทนจากชุมชน ท้องถิ่น หรือสังคม จํานวนหน่ึง ได้มีส่วนร่วมหรือมีบทบาทสําคัญ (Leadership 
roles) ในมหาวิทยาลัย 

 9.3 ตัวแทนจากชุมชน ท้องถิ่น หรือสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วมหรือมีบทบาทสําคัญในมหาวิทยาลัย 
จนกระทั่งเป็นที่ยอมรับและรูจ้ักกันโดยทั่วไป พร้อมทั้งมีบทบาทเป็นตัวแทนหรือกระบอกเสียง 
(Ambassadorial role) ของมหาวิทยาลัยทางด้านงานวิชาการเพ่ือสังคม   

 9.4 ลักษณะทีเ่กิดตามข้อ 9.3 มมีาอย่างน้อยเป็นเวลา 3 ปี อย่างต่อเน่ือง 
 9.5 ไม่มีตัวเลือกใดที่ใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่าน 
 9.6 ไม่มีข้อมลู หรือไม่ทราบ หรือไม่แน่ใจ 

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมสําหรับข้อน้ี......................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
10. การมีส่วนร่วมของบุคลากร (สายวิชาการและสายสนบัสนนุ) 

 10.1 บุคลากรจํานวนหน่ึงมีโอกาสและบทบาทที่จะมีส่วนร่วมในงานวิชาการเพ่ือสังคม ไมว่่าจะในลักษณะที่

เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ 
 10.2 มีโอกาสและบทบาทเปิดกว้างให้บุคลากรมีส่วนร่วมในงานวิชาการเพ่ือสังคม ไม่ว่าจะในลักษณะที่

เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ   
 10.3 บุคลากรทุกคนมีโอกาสและบทบาทที่จะมีส่วนร่วมในงานวิชาการเพ่ือสังคม ไม่ว่าจะในลักษณะที่เป็น

ทางการหรือไม่เป็นทางการ  
 10.4 ลักษณะที่เกิดตามข้อ 10.3 มีมาอย่างน้อยเป็นเวลา 3 ปี อย่างต่อเนื่อง 
 10.5 ไม่มีตัวเลอืกใดที่ใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่าน 
 10.6 ไม่มีข้อมลู หรือไมท่ราบ หรือไม่แน่ใจ 

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมสําหรับข้อน้ี......................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

11. การสื่อสารภายในองค์กร  
 11.1 มีการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยในเร่ืองของงานวิชาการเพ่ือสังคม หรือกิจกรรมหรือการ

ดําเนินงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องเป็นคร้ังคราว โดยอยู่ในรูปแบบของประกาศท่ัวไป หรือไม่เน้นความสําคัญ

เชิงกลยุทธ์ 
 11.2 การสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยที่กล่าวในข้อ 10.1 มีบ่อยคร้ัง แต่เป็นการผลักดันหรือขับเคลื่อน 

จากคณะ สํานักวิชา วิทยาลัย หรือหน่วยงานภายในในระดับเทียบเท่า  
 11.3 มีนโยบาย กลยุทธ์ และทรัพยากรต่างๆ ในการสนับสนุนกิจกรรมหรือการดําเนินงานสําหรับการ

สื่อสารที่กล่าวถึงน้ี อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม  
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 11.4 การดําเนินงานตามข้อ 11.3 มีมาอย่างน้อยเป็นเวลา 5 ปี อย่างต่อเนื่อง 
 11.5 ไม่มีตัวเลอืกใดที่ใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่าน 
 11.6 ไม่มีข้อมลู หรือไมท่ราบ หรือไม่แน่ใจ 

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมสําหรับข้อน้ี.......................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

12. การสื่อสารกับภายนอก (Marketing materials e.g. website, facebook, brochure, billboard, etc.)  
 12.1 มหาวิทยาลัยเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารทางด้านงานวิชาการเพ่ือสังคม ผ่านช่องทางการสื่อสารข้างต้น 

ต่อสาธารณะ แต่มีลักษณะการใช้เพียงบางช่องทาง ไม่สม่ําเสมอ เฉพาะในบางกรณี (Ad hoc basis) 
 12.2 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารที่กล่าวถึงใน 12.1 มีบ่อยคร้ังมากข้ึน และ

หลากหลายช่องทางขึ้น มีการปรับปรุงข้อมูลการดําเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ ของงานวิชาการเพ่ือ

สังคมใหม้ีความเป็นปัจจุบันหรือทันสมัยอยู่เสมอ (Keep update) 
 12.3 มหาวิทยาลัยมีการจัดทาํแผนการสื่อสารหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับงานวิชาการเพ่ือ

สังคมอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ทีก่ล่าวถึงก่อนหน้า พร้อมทั้งมกีารจัดสรร

ทรัพยากรมาสนับสนุนอย่างชัดเจน  
 12.4 การดําเนินงานตามข้อ 12.3 มีมาอย่างน้อยเป็นเวลา 3 ปี อย่างต่อเนื่อง 
 12.5 ไม่มีตัวเลอืกใดที่ใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่าน 
 12.6 ไม่มีข้อมลู หรือไมท่ราบ หรือไม่แน่ใจ 

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมสําหรับข้อน้ี.......................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

13. ภาระหน้าท่ีของบคุลากร (สายวิชาการ และสายสนบัสนนุ) ด้านงานวิชาการเพือ่สังคม  
 13.1 มีบุคลากรที่มีบทบาทภาระหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับงานวิชาการเพ่ือสังคมจํานวนหน่ึง (เล็กน้อย) 

แต่ทั้งหมดมีลกัษณะการจ้างงานแบบสัญญาจ้างไม่เกิน 3 ปี และไม่ได้ใช้เงินงบประมาณหลัก (Core 
Fund) ขององค์กร และปฏิบัติงานด้านวิชาการเพ่ือสังคมเพียงส่วนหน่ึง โดยมีภาระหน้าที่ความ

รับผิดชอบอ่ืนเป็นหลัก  
 13.2 บุคลากรที่กล่าวถึงในขอ้ 13.1 มีจํานวนหลายคน และมีบุคลากรบางส่วนได้รับการจ้างงานแบบ

สัญญาจ้างมากกว่า 3 ปี  
 13.3 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่ได้รับการจ้างงานแบบสัญญาจ้างมากกว่า 3 ปี โดยเฉพาะ เพ่ือทําหน้าที่

สนับสนุน ประสานงาน หรือขับเคลื่อนกิจกรรม โครงการ หรือการดําเนินงานต่างๆ ทางด้านงานวิชาการ

เพ่ือสังคม ดูแลในภาพรวมทัว่ทั้งมหาวิทยาลัย  
 13.4 มีการจ้างงานบุคลากรท่ีกล่าวถึงตามข้อ 13.3 อย่างต่อเน่ือง  
 13.5 ไม่มีตัวเลอืกใดที่ใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่าน 
 13.6 ไม่มีข้อมลู หรือไมท่ราบ หรือไม่แน่ใจ 

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมสําหรับข้อน้ี........................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................... 
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14. การประสานงานภายในมหาวิทยาลัย  
 14.1 มีรูปแบบความร่วมมือหรือประสานงานภายในมหาวิทยาลัยระดับต่างๆ อย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือ

ผลักดันหรือขบัเคลื่อนกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับงานวิชาการเพ่ือสังคม แต่ยังไมไ่ด้รับการสนับสนุนที่ชัดเจน 
เป็นรูปธรรม 

 14.2 รูปแบบความร่วมมือหรือประสานงานที่กล่าวในข้อ 14.1 มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมขึ้น พร้อมทั้ง

ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรบางส่วนจากมหาวิทยาลัย แต่เป็นสัดส่วนการสนับสนุนทีค่่อนข้างน้อย  
 14.3 มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนความร่วมมือหรือประสานงานที่กล่าวถึงในข้อ 14.1 อย่างชัดเจน 

เป็นรูปธรรม เช่น งบประมาณ สถานที ่วัสดุอุปกรณ์ หรือทรัพยากรอ่ืนๆ   
 14.4 การดําเนินงานตามข้อ 14.3 มีมาอย่างน้อยเป็นเวลา 3 ปี อย่างต่อเนื่อง  
 14.5 ไม่มีตัวเลอืกใดที่ใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่าน 
 14.6 ไม่มีข้อมลู หรือไมท่ราบ หรือไม่แน่ใจ 

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมสําหรับข้อน้ี ........................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................... 

15. เครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย  
 15.1 มีการรวมกลุ่มภายในมหาวิทยาลัยของบุคลากรที่เก่ียวข้องทางด้านงานวิชาการเพ่ือสังคมข้ึน

โดยเฉพาะ แต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ 
 15.2 มีเครือขา่ยภายใน ที่มกีารขยายตัวหรือพัฒนา ทั้งในลักษณะของกลุ่มคนทั่วไปที่สนใจเรื่องน้ี หรือ

กลุ่มคนในสายงานน้ี (Subject or Career level) โดยได้รับการสนับสนุนทรัพยากรบางส่วนจาก

มหาวิทยาลัย แต่เป็นสัดส่วนการสนับสนุนที่น้อย  
 15.3 เครือข่ายภายในท่ีกล่าวถึงในข้อ 15.2 เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน  
 15.4 เครือข่ายภายในตามลักษณะที่กล่าวถงึในข้อ 15.3 มีมาอย่างน้อย 3 ปี โดยมีกิจกรรมอย่าง

ต่อเน่ือง เป็นระยะๆ 
 15.5 ไม่มีตัวเลอืกใดที่ใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่าน 
 15.6 ไม่มีข้อมลู หรือไมท่ราบ หรือไม่แน่ใจ 

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมสําหรับข้อน้ี......................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

16. การประเมินผลกิจกรรม (Evaluation of Activity) 
 16.1 บางคณะ สํานักวิชา วิทยาลัย หรือบางหน่วยงานภายในในระดับเทียบเท่า มีความพยายามที่จะ

ประเมินผลการดําเนินงานหรือกิจกรรมทางด้านงานวิชาการเพ่ือสังคม แต่มิได้ทําในวงกว้าง และมุ่งให้
ความสําคัญกับเร่ืองของการติดตาม (Monitoring) เท่าน้ัน 

 16.2 หลายคณะ สํานักวิชา วิทยาลัย หรือหน่วยงานภายในในระดับเทียบเท่า มีการผลกัดันหรือ

ขับเคลื่อนเรื่องการประเมินผล โดยกําหนดให้มีต้ังแต่ตอนเร่ิมโครงการหรือกิจกรรม (Initiate) และเป็น
การประเมินผล ทั้งในมิติของปริมาณ และด้านคุณภาพ  
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 16.3 การประเมินผลทีก่ล่าวถงึน้ี มีรูปแบบทีชั่ดเจน ทํากันอย่างเป็นระบบ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย 
หรือที่เล็กกว่า โดยเริ่มมีการประเมินผลระหว่างทาง (Formative Evaluation) พร้อมทั้งนําผลการ

ประเมินที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบ ในการกําหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการดําเนินงาน  
 16.4 การดําเนินงานตามข้อ 16.3 มีมาอย่างน้อยเป็นเวลา 3 ปี อย่างต่อเนื่อง 
 16.5 ไม่มีตัวเลอืกใดที่ใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่าน 
 16.6 ไม่มีข้อมลู หรือไมท่ราบ หรือไม่แน่ใจ 

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมสําหรับข้อน้ี.......................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

17. การผลักดันกลไกอย่างไม่เป็นทางการ   
 17.1 มีกลไกการแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ (Informal Mechanisms) รวมถึงรูปแบบการ

สนับสนุนที่ไม่เป็นทางการจากมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ เพ่ือการแบ่งปันข้อมูลและความรู้เก่ียวกับงาน

วิชาการเพ่ือสังคม แต่ถูกใช้กนัในวงแคบหรือเฉพาะกลุ่ม 
 17.2 กลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการที่กล่าวถึงในข้อ 17.1 มีการเผยแพร่และถูก

นําไปใช้มากข้ึน พร้อมทั้งถูกจัดให้เป็นการดําเนินงานหรือเป็นกิจกรรมปกติทั่วไป (Regular events)  
 17.3 กลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการที่กล่าวถึงในข้อ 17.1 ถูกนําไปใช้ในหลากหลายมติิ 

ทั้งในเร่ืองมิติของหน่วยงาน ระดับบุคคล หรอืโครงการ หรืองาน หรือกิจกรรมที่มคีวามเกี่ยวข้องกับงาน

วิชาการเพ่ือสังคม โดยมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความชํานาญ (Dedicated staff) ให้ความช่วยเหลือหรือ

สนับสนุน 
 17.4 การดําเนินงานตามข้อ 17.3 มีมาอย่างน้อยเป็นเวลา 3 ปี อย่างต่อเนื่อง 
 17.5 ไม่มีตัวเลอืกใดที่ใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่าน 
 17.6 ไม่มีข้อมลู หรือไมท่ราบ หรือไม่แน่ใจ 

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมสําหรับข้อน้ี ......................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................  

18. การสนับสนนุเพื่อพัฒนาการแลกเปลีย่นเรียนรู้ (Knowledge sharing) อย่างไม่เป็นทางการ  
 18.1 ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องหรือกลุ่มที่รวมตัวกันทางด้านงานวิชาการเพ่ือสังคม มีกิจกรรมการแลกเปล่ียน

เรียนรู้กับคนหรือส่วนงานอ่ืนๆ ค่อนข้างน้อยหรือยังไม่ชัดเจน  
 18.2 ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องหรือกลุ่มต่างๆ ที่กลา่วถึงใน 18.1 มีความกระตือรือร้นที่จะแบ่งปันประสบการณ์

และเรียนรู้จากกันและกัน ทําให้แบบอย่างที่ดี (Good Practice) ได้รับการเผยแพร่หรอืถ่ายทอดสู่วง

กว้าง  
 18.3 เพ่ือนร่วมงานที่มีประสบการณ์ ให้ความช่วยเหลือ ในลักษณะที่ไม่เป็นทางการ โดยทําหน้าที่เป็นพ่ี

เลี้ยง (Mentor) หรือโค้ช (Coach) สําหรับการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการด้านงานวิชาการเพ่ือสังคม  
 18.4 มีระบบพ่ีเลี้ยง หรือโค้ช หรืออ่ืนๆ ในลักษณะเดียวกันโดยบุคลากรภายใน เพ่ือการดําเนินงานหรือ

กิจกรรมด้านงานวิชาการเพ่ือสังคมเกิดขึ้นมาแล้ว อย่างน้อยเป็นเวลา 3 ปี อย่างต่อเน่ือง 
 18.5 ไม่มีตัวเลอืกใดที่ใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่าน 
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 18.6 ไม่มีข้อมลู หรือไมท่ราบ หรือไม่แน่ใจ 
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมสําหรับข้อน้ี.......................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

19. การเปิดโอกาสเพื่อพัฒนาการเรียนรูอ้ย่างไม่เปน็ทางการ  
 19.1 มีการเปิดโอกาสหรือเอ้ืออํานวยความสะดวกด้านต่างๆ เพ่ือให้บุคลากรจากภายนอกมหาวิทยาลัย 

ที่มีความรู้หรือประสบการณ์ทางด้านงานวิชาการเพ่ือสังคม ได้เข้ามามีสว่นร่วมในงานด้านนี้ ทั้งในระดับ

มหาวิทยาลัย คณะ สํานักวิชา ภาควิชา สาขาวิชา หรือหน่วยงานภายในในระดับเทียบเท่า แต่เป็นคร้ัง

คราว และยังไม่ชัดเจนเป็นรูปธรรมนัก 
 19.2 บุคลากรจากภายนอกที่กล่าวถึงในข้อ 19.1 มีจํานวนมากข้ึนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม โดยเป็นไปใน

ลักษณะที่เป็นทางการ และบอ่ยคร้ังมากข้ึน (จนถือเป็นเรือ่งเกือบปกติที่จะต้องมี) 
 19.3 บุคลากรจากภายนอกที่กล่าวถึงข้างต้น มีโอกาสเข้ามาเป็นพ่ีเลี้ยง หรือโค้ช หรืออ่ืนๆ ในลักษณะ

เดียวกัน เพ่ือการดําเนินงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมด้านงานวิชาการเพ่ือสังคม 
 19.4 บทบาทของบุคลากรภายนอกที่กล่าวถึงในข้อ 19.3 มีมาอย่างน้อย 3 ปี อย่างต่อเนื่อง  
 19.5 ไม่มีตัวเลอืกใดที่ใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่าน 
 19.6 ไม่มีข้อมลู หรือไมท่ราบ หรือไม่แน่ใจ 

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมสําหรับข้อน้ี ....................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

20. แนวทางการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ (Professional Development) ด้านงานวิชาการเพื่อสังคม 
 20.1 มหาวิทยาลัยได้กําหนดคําจํากัดความหรือความหมายของงานวิชาการเพ่ือสังคมไว้อย่างชัดเจน แต่

ยังไม่ได้กําหนดหรือระบุทักษะ และคณุลักษณะ (Skill and Attribute) ที่จําเป็นต่อการดําเนินงานหรือ

ขับเคลื่อนงานวิชาการเพ่ือสังคมของบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
 20.2 มหาวิทยาลัยมีคําจํากัดความหรือความหมายของงานวิชาการเพ่ือสังคมอย่างชัดเจน พร้อมทั้งได้

ระบุทักษะ และคุณลักษณะทีจ่ําเป็นต่อการทํางานด้านงานวิชาการเพ่ือสังคมของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง  
 20.3 มหาวิทยาลัยใช้ทักษะ และคุณลกัษณะที่กล่าวถึงในข้อ 20.2 เป็นแนวทางสําหรับการจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากรหรือแผนการฝึกอบรมทีเ่ก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทางด้านน้ี 
 20.4 การดําเนินงานตามข้อ 20.3 มีมาอย่างน้อยเป็นเวลา 3 ปี อย่างต่อเนื่อง 
 20.5 ไม่มีตัวเลอืกใดที่ใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่าน 
 20.6 ไม่มีข้อมลู หรือไมท่ราบ หรือไม่แน่ใจ 

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมสําหรับข้อน้ี ....................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
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21. การสนับสนนุการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ (Professional Development) ด้านงานวิชาการเพื่อสังคม 
 21.1 มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสอย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือการพัฒนาความเช่ียวชาญทางด้านงานวิชาการ

เพ่ือสังคมแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย  
 21.2 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสนับสนุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic support) บางอย่าง เช่น ให้เข้ารับการ

ฝึกอบรมภายนอก การสนับสนุนข้อมูลหรอืความรู้ต่างๆ ฯลฯ เพ่ือพัฒนาความเช่ียวชาญทางด้านงาน

วิชาการเพ่ือสังคม ให้แก่บุคลากรท่ีมีส่วนเกีย่วข้องกับงานวิชาการเพ่ือสังคม  
 21.3 มีเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรจํานวนหน่ึงที่ได้ใช้โอกาสจากการสนับสนุนเชิงกลยุทธ์ที่กล่าวถึงในข้อ 

21.2 ในการพัฒนาความเช่ียวชาญด้านงานวิชาการเพ่ือสังคมของพวกเขาเอง  
 21.4 ลักษณะที่เกิดขึ้นตามที่กล่าวถึงในข้อ 21.3 มีมาอย่างน้อยเป็นเวลา 3 ปี อย่างต่อเนื่อง  
 21.5 ไม่มีตัวเลอืกใดที่ใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่าน 
 21.6 ไม่มีข้อมลู หรือไมท่ราบ หรือไม่แน่ใจ 

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมสําหรับข้อน้ี......................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
22. การฝึกอบรม และโอกาสในการเรียนรู้ทางด้านงานวิชาการเพื่อสังคม 

 22.1 มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนการฝึกอบรมแก่ผูท้ี่เก่ียวข้องกับงานวิชาการเพ่ือสังคม โดยมุ่งเน้นการ
ร่วมเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการทํางานวิชาการเพ่ือสังคม ทัง้ที่จัดขึ้นเองภายใน หรือหน่วยงานภายนอก

เป็นผู้จัด  
 22.2 มหาวิทยาลัยสนับสนุน ผู้ที่เก่ียวข้องกับฝึกอบรมท่ีกล่าวถึงในข้อ 22.1 ได้แบ่งปันข้อมูลที่เก่ียวขอ้ง

กับหลักสูตรและผลการประเมิน หรือมีการเช่ือมโยงเข้ากับทักษะและโอกาสท่ีจะใช้ทักษะเหล่าน้ัน 
 22.3 มหาวิทยาลัยดําเนินการหรือจัดให้มีการประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงาน

วิชาการเพ่ือสังคมตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑท์ี่ดี  
 22.4 การประเมินผลทีก่ล่าวถงึตามข้อ 22.3 มีมาอย่างน้อยเป็นเวลา 3 ปี อย่างต่อเน่ือง 
 22.5 ไม่มีตัวเลือกใดที่ใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่าน 
 22.6 ไม่มีข้อมลู หรือไมท่ราบ หรือไม่แน่ใจ 

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมสําหรับข้อน้ี........................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................... 

23. ตําแหน่งงานด้านงานวิชาการเพื่อสงัคม เช่น ผูป้ระสานงานด้านงานวิชาการเพือ่สังคม เป็นต้น 
 23.1 มีการระบุหรือกําหนดบทบาทหน้าทีท่างด้านงานวิชาการเพ่ือสังคมไว้เป็นส่วนหน่ึงของภาระงาน

ของบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่จํานวนหน่ึง 
 23.2 มีการกําหนดตําแหน่งงานที่มีหน้าที่ในด้านการประสานงานกิจกรรม หรือการดําเนินงานอ่ืนๆ ที่

เก่ียวข้องกับงานวิชาการเพ่ือสังคมเป็นภาระงานสําคัญ  
 23.3 ตําแหน่งงานที่กล่าวถึงในข้อ 23.2 มีการกระจายอยู่ทั่วมหาวิทยาลัย  
 23.4 ลักษณะที่เกิดขึ้นในข้อ 23.3 มีมาอย่างน้อยเป็นเวลา 3 ปี อย่างต่อเน่ือง 
 23.5 ไม่มีตัวเลอืกใดที่ใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่าน 
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 23.6 ไม่มีข้อมลู หรือไมท่ราบ หรือไม่แน่ใจ 
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมสําหรับข้อน้ี ….................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

24. โครงสร้างพื้นฐาน และสิง่อํานวยความสะดวก เชน่ อาคาร สถานที ่อุปกรณ์สํานกังาน ระบบสารสนเทศ สื่อ
ออนไลน์ (Online resource) เปน็ต้น  

 24.1 มีโครงสร้างพ้ืนฐานเดิม และสิ่งอํานวยความสะดวกบางอย่างที่สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้าน

งานวิชาการเพ่ือสังคมสู่ความเช่ียวชาญ 
 24.2 มีการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและสิง่อํานวยความสะดวกเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา

บุคลากรด้านงานวิชาการเพ่ือสังคม  
 24.3 มีการประเมินผลความคุ้มค่าด้านผลสมัฤทธ์ิ (Effectiveness) ในการลงทุนที่กล่าวถึงในข้อ 24.2 

โดยมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ 
 24.4 การลงทนุที่กล่าวถึงในข้อ 24.3 มีสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา 
 24.5 ไม่มีตัวเลอืกใดที่ใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่าน 
 24.6 ไม่มีข้อมลู หรือไมท่ราบ หรือไม่แน่ใจ 

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมสําหรับข้อน้ี........................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................... 

25. การพิจารณาหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance review/ Appraisal process)  
 25.1 น้อยกว่าครึ่งของจํานวนคณะ สํานักวิชา วิทยาลัย หรือหน่วยงานภายในในระดับเทียบเท่าที่มีอยู่

ภายในมหาวิทยาลัย ได้กําหนดให้งานวิชาการเพ่ือสังคมเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
แต่ยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนจากส่วนกลางในการสนับสนุนประเด็นน้ี 

 25.2 มากกว่าครึ่งหนึ่งของจํานวนคณะ สํานักวิชา วิทยาลัย หรือหน่วยงานภายในในระดับเทียบเท่า

ทั้งหมด ที่กําหนดให้งานวิชาการเพ่ือสังคมเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผลการปฏิบัติงาน แต่ยังคงไม่มี
นโยบายสนับสนุนที่ชัดเจนจากส่วนกลาง  

 25.3 มหาวิทยาลัยเริ่มพัฒนากระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของสถาบัน โดย
กําหนดให้การทํางานวิชาการเพ่ือสังคม เป็นเกณฑ์หน่ึงในการพิจารณาหรือประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 25.4 การดําเนินงานตามข้อ 25.3 มีมาอย่างน้อยเป็นเวลา 3 ปี อย่างต่อเนื่อง 
 25.5 ไม่มีตัวเลอืกใดที่ใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่าน 
 25.6 ไม่มีข้อมลู หรือไมท่ราบ หรือไม่แน่ใจ 

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมสําหรับข้อน้ี ........................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................... 

26. คําอธิบายลักษณะงาน (Job description)  
 26.1 ลักษณะงานทางด้านงานวิชาการเพ่ือสังคม ถูกระบุไว้ในคําอธิบายลักษณะงาน (Job description) 

ของบุคลากรบางท่านเท่าน้ัน  
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 26.2 ลักษณะงานทางด้านงานวิชาการเพ่ือสังคม มีอยู่อย่างเด่นชัด ในคําอธิบายลักษณะงานของ

บุคลากรในกลุม่ที่มีความเก่ียวข้องโดยตรงเท่าน้ัน ไม่มีปรากฏอยู่กับบุคลากรด้านอ่ืนๆ เลย 
 26.3 มหาวิทยาลัยกําหนดเป็นนโยบายให้ระบุลักษณะงานทางด้านงานวิชาการเพ่ือสังคม เข้าไว้ใน

คําอธิบายลักษณะงานของบุคลากรบทบาทภาระหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับเร่ืองน้ี 
 26.4 การดําเนินงานตามข้อ 26.3 มีมาอย่างน้อยเป็นเวลา 3 ปี อย่างต่อเนื่อง 
 26.5 ไม่มีตัวเลอืกใดที่ใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่าน 
 26.6 ไม่มีข้อมลู หรือไมท่ราบ หรือไม่แน่ใจ 

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมสําหรับข้อน้ี ....................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

27. เกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ (Promotion criteria)  
 27.1 มหาวิทยาลัยเปิดช่องทางให้สามารถนับการทํางานวิชาการเพ่ือสังคมเป็นภาระงานได้ เฉพาะใน

บางกรณี (Case by case) ตามแต่มหาวิทยาลัยกําหนด และให้มสีัดส่วนที่น้อยมากต่อภาระงานทั้งหมด 
 27.2 มหาวิทยาลัยกําหนดให้การทํางานวิชาการเพ่ือสังคม เป็นเกณฑ์หน่ึงในการพิจารณาภาระงานและ

ความก้าวหน้าของบุคลากร แต่กําหนดให้มสีัดส่วน (นํ้าหนัก) ที่ค่อนข้างน้อย เป็นกรอบกํากับไว้  
 27.3 มหาวิทยาลัยมีการกําหนดเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรตาม 27.2 โดยให้

ความสําคัญเพ่ิมมากขึ้น เป็นสัดส่วนหรือนํ้าหนักที่อยู่ในระดับเดียวกับภาระงานด้านอ่ืน 
 27.4 การดําเนินงานตามข้อ 27.3 มีมาอย่างน้อยเป็นเวลา 3 ปี อย่างต่อเนื่อง 
 27.5 ไม่มีตัวเลอืกใดที่ใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่าน 
 27.6 ไม่มีข้อมลู หรือไมท่ราบ หรือไม่แน่ใจ 

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมสําหรับข้อน้ี ....................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

28. การยกย่องและการให้รางวัล  
 28.1 มีบางคณะ สํานักวิชา ภาควิชา สาขาวิชา หรือหน่วยงานภายในในระดับเทียบเท่า มอบรางวัลหรือ

สิ่งตอบแทนให้แก่บุคลากรที่ดําเนินงานหรือขับเคลื่อนกิจกรรมทางด้านงานวิชาการเพ่ือสังคม แต่ยังไมไ่ด้
ให้ความสําคญัมากนัก 

 28.2 การมอบรางวัลหรือสิ่งตอบแทนในลกัษณะที่กล่าวถึงในข้อ 28.1 มีการดําเนินการในระดับ
มหาวิทยาลัย  

 28.3 การมอบรางวัลหรือสิ่งตอบแทนในลกัษณะที่กล่าวถึงในข้อ 28.1 เร่ิมได้รับการยกย่องและให้

ความสําคัญมาก ผ่านกลไกภายใน เช่น การสื่อสารภายในองค์กร เป็นต้น 
 28.4 การดําเนินงานในลักษณะของข้อ 28.3 มมีาอย่างน้อยเป็นเวลา 3 ปี อย่างต่อเน่ือง 
 28.5 ไม่มีตัวเลอืกใดที่ใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่าน 
 28.6 ไม่มีข้อมลู หรือไมท่ราบ หรือไม่แน่ใจ 

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมสําหรับข้อน้ี ................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
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29. การยอมรับต่อบุคลากรทั้งสายวิชาการและสนับสนนุ 
 29.1 บุคลากรที่ดําเนินงานหรือขับเคลื่อนกิจกรรมทางด้านงานวิชาการเพ่ือสังคมได้รับการยอมรับ หรือ

รับรู้อย่างไม่เป็นทางการ ในระดับคณะ สํานักวิชา วิทยาลัย หรือหน่วยงานภายในในระดับเทียบเท่า  
 29.2 บุคลากรที่ดําเนินงานหรือขับเคลื่อนกิจกรรมทางด้านงานวิชาการเพ่ือสังคมได้รับการยอมรับ หรือ

รับรู้อย่างไม่เป็นทางการ ในระดับมหาวิทยาลัย  
 29.3 มหาวิทยาลัยผลักดันใหเ้กิดการยอมรับ หรือรับรู้อย่างเป็นทางการ แก่บุคลากรทีดํ่าเนินงานหรือ

ขับเคลื่อนกิจกรรมทางด้านงานวิชาการเพ่ือสังคม เช่น การเผยแพร่หรือประกาศเกียรติคุณต่อสาธารณะ 
เป็นต้น 

 29.4 การดําเนินงานตามข้อ 29.3 มีมาอย่างน้อยเป็นเวลา 3 ปี อย่างต่อเนื่อง 
 29.5 ไม่มีตัวเลอืกใดที่ใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่าน 
 29.6 ไม่มีข้อมลู หรือไมท่ราบ หรือไม่แน่ใจ 

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมสําหรับข้อน้ี...................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 

 
ขอขอบพระคณุทุกท่านที่กรณุาแสดงความคิดเหน็ในครัง้นี ้
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