
โครงการประชมุสมัมนาเชิงวิชาการเพ่ือส่งเสริมคณาจารย์
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรบัใช้สงัคม

รุ่นท่ี 1

วนัท่ี 2 ก.ค. 2562

ณ โรงแรมปทุมวนั ปร๊ินเซส





 พรบ. ก.พ.อ. พ.ศ.2547

ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2551

และ ฉบบัท่ี 3

พ.ศ.2559

- มาตรา 14(3) 

- มาตรา 28

ก.พ.อ.

พรบ.สถาบนัอดุมศึกษา

เอกชน พ.ศ.2546 และ 

ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2550

- มาตรา 24(4)

- มาตรา 36

- มาตรา 48

กกอ.

กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง



กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง

ก.พ.อ.

(1 พ.ย. 2561)

กกอ.

(28 ธ.ค. 2561)

สภาสถาบนั

อุดมศึกษา

ก.พ.ว.

ก าหนดมาตรฐาน

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

เสนอกลัน่กรอง

+ โปรดเกลา้ฯ ออกขอ้บงัคบัด าเนินการ

พิจารณา



ต ำแหน่ง

วชิำกำร

คุณสมบติั

ผลงำนทำง

วชิำกำร

จริยธรรม

และ

จรรยำบรรณ

ผลกำรสอน



กลุ่มที ่1 งานวิจยั

ประเภทของผลงาน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม

กลุ่มที ่2

ผลงานทางวิชาการ

ในลกัษณะอ่ืน

2.1 ผลงานวิชาการเพือ่อุตสาหกรรม

2.2 ผลงานวิชาการเพือ่พฒันาการเรียนการสอนและการเรียนรู ้

2.3 ผลงานวิชาการเพือ่พฒันานโยบายสาธารณะ

2.4 กรณีศึกษา (Case Study)

2.5 งานแปล

2.6 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการ

ในลกัษณะเดียวกนั



กลุ่มที ่2
2.7 ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

2.8 ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรียะ ศิลปะ

2.9 สิทธิบตัร

2.10 ซอฟตแ์วร์

ผลงานทางวิชาการ

ในลกัษณะอ่ืน(ต่อ)

กลุ่มที ่3 ผลงานวิชาการรบัใชส้งัคม

กลุ่มที ่4 4.1 ต ารา

4.2 หนงัสือ

4.3 บทความทางวิชาการ



เพ่ือใหห้ลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแตง่ตัง้บุคคล   

ใหด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการ ครอบคลมุผลงานทางวิชาการ

ท่ีคณาจารยไ์ดน้ าความรูค้วามเช่ียวชาญในสาขาวิชาของตน 

มาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาหรือพฒันาชุมชน สงัคม หรือ

ประเทศ  ซ่ึงเป็นภาระหนา้ท่ีหน่ึงของสถาบนัอดุมศึกษา

เจตนารมณ์

ผลงานวิชาการรบัใชส้งัคม



ผลงานวิชาการรบัใชส้งัคมท่ีใชใ้นการเสนอขอก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการ ไม่ใช่การใหบ้ริการทางวิชาการ

มีลกัษณะเป็นผลงานเชิงวิชาการ ท่ีเป็นประโยชน์

ตอ่สงัคม และปรากฏผลท่ีสามารถประเมินไดอ้ยา่งเป็น

รูปธรรมโดยประจกัษ ์ ซ่ึงก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลง

ในทางท่ีดีข้ึนดา้นใดดา้นหน่ึงหรือหลายดา้นตอ่ชุมชน 

หรือสงัคม

ค านิยาม



รูปแบบของงานวิชาการรบัใชส้งัคม

งานวิขาการเพ่ือการ

พฒันาสงัคม / 

ชุมชน

การวิเคราะหส์ภาพการณ์

ก่อนด าเนินการ

การมีส่วนร่วมและการ

ยอมรบัของ

กลุ่มเป้าหมาย

การสรุปผล เพ่ือน าไปสู่การ

ขยายผล หรือเป็นแนวทาง 

ใหใ้ชต้อ่ได้

มีการออกแบบการ

ด าเนินการ หรอื กระบวน

เพื่อน าไปสูก่ารแกปั้ญหา/

พฒันา

อาศยัความรู ้/               

ความเช่ียวชาญ 

ประสบการณใ์นศาสตร์

การประเมินผลลพัธท์ี่

เกิดข้ึนหลงัการ

ด าเนินการ

คากการณส์ิง่ที่จะตามมา

หลงัการเปลี่ยนแปลง



นอกจากเอกสารแสดงผลงานดงักลา่วแลว้ อาจแสดงหลกัฐาน

เพิ่มเติมอ่ืนๆ เก่ียวกบัผลงาน เช่น รูปภาพ หรือการบนัทึก             

เป็นภาพยนตร ์ หรอืแถบเสียง หรือวีดีทศัน ์จดหมายยนืยนัถึง               

ผลประกอบการก าไรหรอืความเอ้ืออ านวยจากหน่วยงานภาครฐั

ภาคเอกชน หรือภาคประชาสงัคม ที่ไดร้บัผลประโยชน์

ประกอบการพิจารณาดว้ยก็ได้

รูปแบบ (ตอ่)

ผลงานวิชาการรบัใชส้งัคมนั้น จะตอ้งเป็นสว่นหน่ึง            

ของภาระงานซ่ึงสถาบนัอุดมศึกษาหรอืคณะวิชาใหค้วามเห็นชอบ



การเผยแพรผ่ลงาน จะตอ้งเผยแพรโ่ดยจดัเวทีน าเสนอ

ในพ้ืนท่ีหรอืเปิดใหเ้ยีย่มชมพ้ืนท่ี และ เผยแพรสู่ส่าธารณชน

อยา่งกวา้งขวาง เป็นเอกสารท่ีใชอ้า้งอิง หรือใชศึ้กษาคน้ควา้

ตอ่ได้

การเผยแพร่



การระบุสดัส่วนการมีส่วนรว่ม ด าเนินการเช่นเดียวกบัผลงาน

ทางวิชาการประเภทอื่นๆ 

ในกรณีการด าเนินการเป็นหมู่คณะ หรือมีการบูรณาการหลาย

สาขาวิชา ผูข้อจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการหลกัในสาขาวิชาที่เสนอขอ 

โดยใหร้ะบุบทบาทหนา้ที่ของตนเอง และผูร้ว่มงานทุกคน และ

จะตอ้งลงนามรบัรองโดยผูร้ว่มงานทุกคน

การมีส่วนรว่ม



ผูด้  าเนินการหลกั จะตอ้งมีบทบาทส าคญั อยา่งนอ้ย             

3 ขั้นตอน คือ

(1) การวิเคราะหส์ถานการณก์่อนเริ่มกิจกรรม

(2) การออกแบบหรือพฒันาช้ินงานหรือแนวคิดหรอื

กิจกรรม

(3) การประเมินผลลพัธแ์ละสรุปแนวทางในการน าไป

ขยายผลหรือปรบัปรุง

การมีส่วนรว่ม (ตอ่)



กรณีที่ไม่สามารถตดิตอ่ผูร้ว่มงานลงนามไดค้รบทุกคน 

 กรณีที่ไม่สามารถตดิตอ่ผูร้ว่มงานทุกคนใหล้งนามรบัรองได ้           

ใหร้ะบุจ  านวนผูร้ว่มงานทุกคน และใหถื้อว่าผูร้ว่มงานทกุคน                 

มีส่วนรว่มในผลงานทางวิชาการเท่าเทียมกนั

 กรณีผูร้ว่มงานบางคนไม่สามารถลงนามรบัรองการมีส่วนรว่มได ้

ใหมี้การลงนามรบัรองโดยหวัหนา้ภาควิชาหรอืคณบดี และผูข้อ             

เป็นอยา่งนอ้ย พรอ้มทั้งใหช้ี้แจงเหตผุลความจ าเป็นท่ีไม่สามารถ               

ลงนามได ้หรอืเหตผุลที่ไม่สามารถระบุการมีส่วนรว่มของผูน้ั้น             

ใหช้ดัเจน โดยใหค้ณะกรรมการผูท้รงคณุวุฒิเป็นผูพ้ิจารณา

แนวปฏิบตักิารลงนามรบัรองการมีส่วนร่วม



การแตง่ตัง้กรรมการผูท้รงคณุวุฒิเพ่ือประเมินผลงานฯ           

ใหแ้ตง่ตัง้จากบญัชีรายช่ือท่ี ก.พ.อ. / กกอ. ก าหนด                

และหากสภาสถาบนัอดุมศึกษาเห็นควรใหมี้การแตง่ตัง้

ผูท้รงคณุวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญหรือเป็นผูป้ฏิบตังิาน

รว่มกบัชุมชนรว่มดว้ย ก็ใหแ้ตง่ตัง้เพ่ิมเตมิไดไ้ม่เกิน 2 คน 

และจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. / กกอ.        

ก่อนแตง่ตัง้

การแตง่ตัง้กรรมการผูท้รงคณุวุฒิ



การประเมินผลงานวิชาการรบัใชส้งัคม  นอกจากการ

ประเมินจากเอกสารและหลกัฐานประกอบการเสนอผลงานแลว้             

หากจะประเมินจากการตรวจสอบสภาพจริงท่ีมีอยูใ่นพ้ืนท่ีดว้ย        

ก็สามารถกระท าได ้ ซ่ึงคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิฯ                 

จะตรวจสอบดว้ยตนเอง หรือแตง่ตัง้ผูแ้ทนใหไ้ปตรวจสอบ

แทนก็ได้

แนวทางการประเมิน



ระดบัดี

- มีกำรรวบรวมขอ้มลูและสำรสนเทศท่ีชดัเจน  

- มีกำรระบุปัญหำหรือควำมตอ้งกำร  โดยกำรมีส่วนร่วมของสงัคม

กลุ่มเป้ำหมำย บุคลำกรภำครฐั หรือบุคลำกรภำคเอกชน

- มีกำรวเิครำะหห์รือสงัเครำะหค์วำมรูท่ี้สำมำรถแกไ้ขปัญหำ          

ท่ีเกิดข้ึน หรือท ำควำมเขำ้ใจสถำนกำรณ ์

- มีกำรถ่ำยทอดผลงำนทำงวิชำกำร จนเกิดกำรเปล่ียนแปลงในทำง

ท่ีดีข้ึนอยำ่งเป็นท่ีประจกัษ์ หรือก่อใหเ้กิดกำรพฒันำชุมชนหรือสงัคมน้ัน  

ลกัษณะคุณภาพ



ระดบัดีมาก ระดบัดี +

ตอ้งสำมำรถน ำไปใชเ้ป็นตวัอยำ่งในกำรแกไ้ขปัญหำ หรือ

ท ำควำมเขำ้ใจสถำนกำรณ ์ จนเกิดกำรเปล่ียนแปลงในทำงท่ีดีข้ึน

อยำ่งเป็นท่ีประจกัษ์ หรือก่อใหเ้กิดกำรพฒันำสงัคม องคก์รภำครฐั 

หรือองคก์รภำคเอกชนอ่ืนได ้หรือก่อใหเ้กิดกำรเปล่ียนแปลง           

เชิงนโยบำยในระดบัจงัหวดัหรือประเทศอยำ่งเป็นรูปธรรม

ลกัษณะคุณภาพ (ตอ่)



ระดบัดีเดน่ ระดบัดีมำก +

ตอ้งส่งผลกระทบต่อสงัคมอยำ่งกวำ้งขวำง เป็นท่ียอมรบั           

ในระดบัชำติหรือระดบันำนำชำติ หรือไดร้บัรำงวลัจำกองคก์รท่ีไดร้บั

กำรยอมรบัในระดบันำนำชำติ เช่น  UNESCO WHO UNICEF 

เป็นตน้

ลกัษณะคุณภาพ (ตอ่)



ตวัอยา่งผูท่ี้ไดร้บัการโปรดเกลา้ฯ แตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหน่ง

ศาสตราจารย ์ดว้ยผลงานวิชาการรบัใชส้งัคม



ศ.จงจติร องัคทะวานิช 

สงักดัคณะสหเวชศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

ศ.สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ผลงาน :  โครงการวิชาการรับใช้สงัคม สื่อสงฆไ์ทยไกลโรค : โภชนบูรณาการ              
สู่วิถีสงฆ ์4 ภมูิภาค (พ.ศ.2554-2559)



การเผยแพร่ 

- การเผยแพร่ผ่านการบรรยายในงานสร้างสรรคส์ู่การเปล่ียนแปลง ให้แก่ ผู้ท างาน                        

ด้านสาธารณสขุทั่วไปเทศ ณ อมิแพค็ฟอรัมฮอล์ เมอืงทองธานี วนัที่ 22 ก.ค.2558

- น าเสนอผลงานในการประชุม The 4th International Buddhist Research Seminar 

ณ มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย วนัที่ 1 ม.ิย. 2555

- เผยแพร่สื่อสงฆไ์ทยไกลโรค ในงานสมัมนาผลงานวจิัยและวทิยานิพนธด์เีด่น ประจ าปี

การศกึษา 2555 โดยมพีระสงฆ ์200 รปู และฆราวาสกว่า 100 คน 

- เผยแพร่ผลงานแบบโปสเตอร์และจดันทิรรศการสื่อสงฆไ์ทยไกลโรค ในงานประชุม The 21st 

International Union for Health Promotion and Education (IUHP) วนัที่ 25-29 ส.ค. 2556 

ณ ศนูย์ประชุม PEACH พัทยา จ.ชลบุรี

- การแสดงนิทรรศการในงานประชุมวิชาการนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย ประจ าปี 

2557-2558

- การเผยแพร่โดยจดันิทรรศการในงานสมชัชาสขุภาพแห่งชาต ิคร้ังที่ 7 วนัที่ 24 ธ.ค. 2557    

ณ Impact Challenger Hall 9 เมืองทองธานี  

- การอบรมให้ความรู้สื่อสงฆไ์ทยไกลโรคแด่พระสงัฆาธกิารและพระนิสติ แก่วัดต่าง ๆ เช่น           

วดัศรีโสดา วนัพนัญเชิงวรวหิาร วดับ้านเปลือยใหญ่ วดัศรีสว่าง และวดัพระธาตชุ่อแฮ เป็นต้น



ศ.อานฐั  ตนัโช 

สงักดัคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

ศ.สาขาวิชาปฐพีศาสตร์

ผลงาน  : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจัดการขยะอนิทรีย์ชุมชนด้วยไส้เดือนดิน 

(พ.ศ.2542-2558)



การเผยแพร่ 

- น าเสนอผลงานในการประชุมวชิาการ ประจ าปี 2558 ณ ศนูย์การศกึษาและฝึกอบรมนานาชาต ิ

มหาวทิยาลัยแม่โจ้ วนัที่ 8 - 9 ธ.ค. 2558

- น าเสนอผลงานในการประชุมเสวนา เร่ืองปัญหาขยะและการจัดการขยะอนิทรียใ์นชุมชน                     

ณ มหาวทิยาลัยแม่โจ้ วนัที่ 20 ก.ค. 2552

- วารสารดนิและปุ๋ย ปีที่ 30 เล่มที่ 3 เดือน ก.ค. – ก.ย. 2551

- จัดท าคู่มอืการผลิตปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดนิจากขยะอนิทรีย ์ส าหรับใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี

โครงการ ฯ   

- การฝึกอบรมเชิงปฏบิตักิารก าจดัขยะอนิทรีย์ด้วยไส้เดือนดนิ ณ ตลาดสดเจดยี์แม่ครัว                

วนัที่ 29 พ.ค. 2552 และ ศนูย์เรียนรู้  อ าเภอไชยปราการ วนัที่ 10 ม.ย. 2552

- การประชุมเสวนาปัญหาขยะอนิทรีย์ฯ ณ ศนูย์เรียนรู้อ าเภอไชยปราการ วนัที่ 9 ม.ิย. 2552

- การเผยแพร่เร่ืองไส้เดอืนดนิ มีหน่วยงานเข้าศกึษาดงูานฐานเรียนรู้ ด้านการเกษตร “การก าจัด

ขยะที่สลายตวัโดยไส้เดอืนดนิ” จากหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 465 แห่ง หน่วยงานภาคเอกชน 

จ านวน 50 แห่ง กลุ่มเกษตร/องคก์รอสิระจ านวน 52 แห่ง และคณะจากต่างประเทศ             

จ านวน 43 แห่ง ณ ฐานเรียนรู้  มหาวทิยาลัยแม่โจ้



ศ. ว่าท่ีรอ้ยโท พิชยั  สดภิบาล 

สงักดัคณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลย ี

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั

ผลงาน  :โครงการพัฒนาตลาดสามชุกในเชิงอนุรักษ์

การเผยแพร่

- น าเสนอผลงานโครงการพัฒนาตลาดเก่าในเชิงอนุรักษ์ “ตลาดสามชุก ตลาดคลองสวน 

และตลาดโบราณบางพล”ี ในนิทรรศการ KMITL 50 ปี  พระจอมเกล้าลาดกระบงั                 

ณ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั วนัที่ 24-27 ส.ค. 2553

- การพัฒนาตลาดเก่าในเชิงอนุรักษ์ ในรายการเศรษฐกจิ ช่องสวุรรณภมูิ ออกอากาศวันที่ 26 

เม.ย. 2553 เวลา 10.00-10.30 น. ด าเนินรายการโดยปัญญาลักษณ ์อดุมเลิศประเสริฐ            

- พัฒนาตลาดร้อยปี ฟ้ืนเศรษฐกจิชุมชน ในรายการชั่วโมงท ากนิ สถานีโทรทศัน์ไทยพีบเีอส

(Thai PBS) ออกอากาศใน ปี 2557 ด าเนินรายการโดยรุ่งทพิย ์โชตณิภาภัย




