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แนวทางประเมนิผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม และ    
มาตรฐานเอกสารทีใ่ชข้อต าแหนง่ทางวชิาการ 

CMU: UNIVERSITY OF EXCELLENCE



ประกาศ ก.พ.อ.
เร ือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารพจิารณาแตง่ต ัง้บคุคล

ใหด้ ารงต าแหนง่
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และ
ศาสตราจารย ์(ฉบบัที ่๙) พ.ศ. ๒๕๕๖





การวิจัยรับใช้สังคม ... ความหมาย

ผลงานทีเ่ป็นประโยชนต์่อสงัคมหรอืทอ้งถิน่ ทีเ่กดิขึน้โดยใช้ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาอย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชา และปรากฏผลที่
สามารถประเมนิไดเ้ป็นรูปธรรมโดยประจกัษต์อ่สาธารณะ ผลงานทีเ่ป็น
ประโยชนต์อ่สงัคมนีต้อ้งเป็นผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้
ทางด้านใดด้านหนึ่ง  หรือหลายด้าน เกี่ยวก ับ  ชุมชน ว ิถีชีว ิต 
ศลิปวฒันธรรม สิง่แวดลอ้ม อาชพี เศรษฐกจิ การเมอืงการปกครอง 
คุณภาพชวีติ หรอืสุขภาพ หรอืเป็นผลงานทีน่ าไปสู่การจดทะเบยีน
สทิธบิตัรหรอืทรพัยส์นิทางปญัญาในรปูแบบอืน่ทีส่ามารถแสดงไดเ้ป็นที่
ประจกัษ์ ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพฒันาสงัคม และก่อให้เก ิด
ประโยชนอ์ยา่งชดัเจน หรอืเป็นการเปลีย่นแปลงในความตระหนกัและ
การรบัรูใ้นปญัหาและแนวทางแกไ้ขของชุมชน  

(ท ัง้นี ้ไมน่บัรวมงานทีแ่สวงหาก าไรและไดร้บัผลตอบแทนสว่นบุคคลใน
เชงิธรุกจิ) 
ทีม่า: ประกาศ ก.พ.อ. ฉบบัที ่๙



วิชาการรบัใช้สงัคม

การเรียน
การสอน

งานบริการ
วชิาการ

งานวจิยั



















แนวคดิ/ทฤษฎี
งานวจิยัทีเ่คยมี

เอะ๊ ปญัหาน าการวจิยั

(ตวัแปร)

สรา้งกรอบความคดิ

นยิามปฏบิตักิาร

เลอืกแบบการวจิยั การออกแบบ

ประเภทขอ้มลู
กระบวนการ
สรา้งเครือ่งมอื

น าเครือ่งมอื

ไปเก็บรวบรวมขอ้มลู

วเิคราะห/์สงัเคราะห์

แผนทีก่ารวจิยัเชงิวชิาการ

(กาญจนา, 2552)



1. โจทยว์จิยั (research question) มาจาก
เจา้ของปญัหา ในชุมชน/ทอ้งถิน่

2. เจา้ของปญัหา รว่มเป็นทมีวจิยัหลกั (Core 
research team)

3. มกีารทบทวนวธิแีกป้ญัหาในอดตีและออกแบบ
ปฏบิตักิาร (Action) บนพืน้ฐานขขอ้มลู เพือ่
แกป้ญัหา หรอื คน้หาค าตอบ 

4. บรูณาการความรูว้ชิาการ ของศาสตร์
สาขาตา่งๆ กบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ในการ    
แกป้ญัหา /คน้หาค าตอบ 

CBR Principle



ลกัษณะ / 
ธรรมชาติ

แบบสองดา้น
(ทวลิกัษณ)์• โจทยต์อ้งมาจาก  

ชุมชน

• การมสีว่นรว่ม

• คดิกจิกรรมบน 

ฐานขอ้มลู   

(วดัตวัตดัเสือ้)

• กอ่นท า ตอ้งคดิ

คดิอะไร  ท าได้

แสวงหาตวันกัวจิยั

หลกัการ

ฐานคดิ/ 
วธิคีดิ

กจิกรรม
เสรมิ

การพฒันาโจทยว์จิยั

การท าความเขา้ใจรว่ม

ประเภท
ของ

งานวจิยั

ประเด็น
ของ

งานวจิยั

สาขาวชิา
การของ
งานวจิยั

การออกแบบวจิยั

การจดัการขอ้มลู

การถอด/สรปุ
บทเรยีน

การใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลู

ความ
ยดืหยุน่















มกีรอบ 
ยดืหยุน่

สลบั
ข ัน้ตอนได้

ผา่นแตล่ะข ัน้ตอน
ไดห้ลายคร ัง้/ กลบัไปกลบัมา

อาจมขี ัน้ยอ่ยแทรกตาม
ความจ าเป็น

บางข ัน้ตอนอาจยบุยวบ

(ก)

(ข)

(ค)

(1)

(3)

(4)

(2)

กจิกรรม
เสรมิ

กจิกรรม
เสรมิ

กจิกรรม
เสรมิ

กจิกรรม
เสรมิ

กจิกรรม
เสรมิ

(กาญจนา, 2552)
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Capacity building of faculty members and students 
through CBR, CBMAG, CBPUS methodology



1998

Promotion of 
CBR By 

TRF-CBR
ABC-PUS
ABC-MAG

ศนูย์
ประสานงา
นวจิยัเพือ่
ชุมชน มช.

CBR โดย
นกัวชิาการ

CBPUS ป ตรี

CBMAG  ป โท

พฒันา
Capacity
Building 
program 

2008

2012

2015-2516

Area-
based  
Research
Project

KM of 
CBR in 
Rajabhat
Uni.

โครงการวจิยั
Social Impact 
Project

MOU กบั
TRF-
CBR

10 years CBR

ทดลองเสนอ
ผลงาน: มรภ. 
ล าปาง/ ม.แมโ่จ้

Feasibility of 

PLoT

พฒันากลไก
Internal 
Evaluation 
Body

พฒันากลไก
การเตรยีม
เอกสาร
วชิาการรบัใช้

สงัคม

โครงการพฒันา
ศนูยข์อ้มลูและ
เครอืขา่ยพืน้ที่
ภาคเหนอื
ตอนบน
เพือ่การวจิยัและ
การขบัเคลือ่น
งานวชิาการรบั
ใชส้งัคม

2005

2000

2007

2011

รว่มพฒันา
Criteria ใน
การขอ
ต าแหนง่ทาง
วชิาการสาย
รบัใชส้งัคม

การสนบัสนนุการวจิยัเพือ่ทอ้งถิน่ของสกว.

PhD 

1991-1995

ฐานขอ้มลู
ผูท้รงคณุวฒุ ิ
วชิาการรบัใช้

สงัคม

โครงการ มหา
วชิชาลยัอโุมงค์
สรา้งพลเมอืง+ 
มช.



ตวัอยา่ง

งานวจิยั  และ งานบรกิารวชิาการ
ของ มทร.อสีาน 



๒. รปูแบบการเสนอผลงานฯ  จะตอ้งจดัท าเป็นเอกสาร โดยมี
ค าอธบิาย/ชีแ้จงโดยชดัเจน ในหวัขอ้ตา่งๆ ดงันี้

 สภาพการณ์กอ่นการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้
 การมสีว่นรว่มและการยอมรบัของสงัคมเป้าหมาย
 กระบวนการทีท่ าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้
 ความรูค้วามเชีย่วชาญทีใ่ชใ้นการท าใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงน ัน้

 การคาดการณ์สิง่ทีจ่ะตามมาหลงัจากการเปลีย่นแปลงได้
เกดิขึน้แลว้

 การประเมนิผลลพัธก์ารเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้
 แนวทางการตดิตามและธ ารงรกัษาพฒันาการทีเ่กดิขึน้ให้
คงอยูต่อ่ไป

สาระส าคญัของประกาศฯ 



ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม เพือ่ขอก าหนดต าแหนง่ทางวชิาการ

1. ต าแหนง่
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์

มกีาร ประเมนิ 2 สว่น ประกอบดว้ย
 สว่นที ่1 การประเมนิผลการสอน -
ใช้ “เอกสารประกอบการสอนใน

รายวชิาทีส่อน”

 สว่นที ่2 การประเมนิผลงานวชิาการ
คณุภาพระดบัดี – ใชอ้ยา่งใดอยา่ง
หนึง่ 
• ผลงานวจิยั
• ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่
• ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม
• บทความทางวชิาการตามค าจ ากดั

ความในประกาศ ฉบบัที ่10 
• ต ารา
• หนงัสอื

กรรมการประเมนิ 

 การประเมนิผลการสอน 
- กรรมการจากภายใน
มหาวทิยาลยั

 การประเมนิผลงาน
วชิาการ – กรรมการ
จากผูท้รงคณุวฒุิ
ภายนอกท ัง้หมด
 คดัเลอืกจาก
รายชือ่ สกอ.

 เพิม่เตมินอก
รายชือ่ได ้แตต่อ้ง
ขออนมุตัจิาก 
สกอ.



2. ต าแหนง่
รองศาสตราจารย ์

ประกอบดว้ย

 สว่นที ่1 การประเมนิผลการสอน 
ใช ้“เอกสารค าสอนใน
รายวชิาทีส่อน”

 สว่นที ่2 การประเมนิผลงานวชิาการ คณุภาพระดบัด ี

บทความวจิยั หรอื ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม หรอื 
ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ 

และ 

ต ารา  หรอื หนงัสอื

ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม เพือ่ขอก าหนดต าแหนง่ทางวชิาการ



3. ต าแหนง่ศาสตราจารย ์       

ประกอบดว้ย

 สว่นที ่1 การประเมนิผลการสอน
ไมต่อ้งใชเ้อกสาร

 สว่นที ่2 การประเมนิผลงาน
วชิาการ

วธิที ี ่1 ตอ้งมที ัง้สว่นที ่ 1 และ 2
สว่นที ่1

1.1) ผลงานวจิยัซึง่มคีณุภาพ   
ดมีาก หรอื 

1.2) ผลงานวชิาการรบัใช้
สงัคม คณุภาพดมีาก หรอื 

1.3) ผลงานทางวชิาการใน  
ลกัษณะอืน่ ซึง่มคีณุภาพ 
ดมีาก 

สว่นที ่2
ผลงานแตง่ต ารา หรอื หนงัสอื 
ซึง่มคีณุภาพดมีาก

3. ต าแหนง่ศาสตราจารย ์

ประกอบดว้ย

 สว่นที ่1 การประเมนิผลการสอน 

- ไมต่อ้งใชเ้อกสาร

 สว่นที ่2 การประเมนิผลงาน

วชิาการ

วธิที ี ่2 เลอืกอยา่งใดอยา่งหนึง่

1) ผลงานวจิยัซึง่มคีณุภาพดเีดน่ หรอื

2) ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม คุณภาพ

ดเีดน่ หรอื

3) ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ ซึง่

มคีณุภาพดเีดน่ หรอื

4) ผลงานแตง่ต ารา หรอืหนงัสอื ซึง่มี

คณุภาพดเีดน่

ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม เพือ่ขอก าหนดต าแหนง่ทางวชิาการ

และ



คณะกรรมการพฒันา
รปูแบบและมาตรฐาน
เอกสารวชิาการรบัใช้

สงัคม, ทปอ.



“รปูแบบและมาตรฐานเอกสาร
วชิาการรบัใชส้งัคม เพือ่ขอ
ก าหนดการเขา้สูต่ าแหนง่ทาง
วชิาการ”

 เอกสาร ความยาวไมน่อ้ยกวา่ 
3,000 ค า

 กรอบเนือ้หา 7 ประเด็น ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบบัที ่9

 ผูท้รงคณุวฒุ ิlist สกอ. และ ที่
แตง่ต ัง้โดยสภามหาวทิยาลยั

 การประเมนิผลงาน



ตวัอยา่งเอกสารการขอผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม

ดร.รวภิา  ยงประยรู
สาขาวชิาเทคโนโลยพีลงังาน
คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม
มหาวทิยาลยัราชภฎัล าปาง













การพฒันาเอกสาร
วชิาการรบัใชส้งัคม 

ของนกัวชิาการ มช. และ ภาคเหนอื
ตอนบน

เพือ่ใชป้ระกอบ
การขอก าหนดต าแหนง่ทางวชิาการ

การ
จดัการ
ปลายน า้



 ประชุมหารอื ระหวา่ง ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัทีร่บัผดิชอบ
รองอธกิารบดี / ผูช้ว่ยอธกิารบดี 21 กรกฎาคม 2556

 จดัฝึกอบรม on the job training เพือ่เตรยีม
เอกสาร คร ัง้ท ี่ 1 วนัที่ 30 กรกฎาคม 2556 ณ
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

FB: เครอืขา่ยวชิาการรบัใชส้งัคมภาคเหนอื
ตอนบน

 จดัฝึกอบรม on the job training เพือ่เตรยีม
เอกสาร คร ัง้ท ี่ 2 วนัที่ 18 กนัยายน 2556 ณ
มหาวทิยาลยัแมโ่จ้

พฒันาเครอืขา่ยวชิาการรบัใชส้งัคม





วารสารจะรบัพจิารณาบทความวชิาการเพือ่สงัคม ทีเ่นน้
การประยกุตว์ชิาการเพือ่การสรา้งการเปลีย่นแปลง 
(Change) ในสงัคมหรอืชุมชนเป้าหมาย โดยมเีนือ้หา
ตามประเด็นส าคญัดงันี้

- สถานการณท์ีเ่ป็นอยูเ่ดมิ
- กระบวนการทีใ่ชใ้นการเปลีย่นแปลงและการ
ยอมรบัของชุมชนเป้าหมาย
- ความรูห้รอืความเชีย่วชาญทีใ่ช้

- สถานการณใ์หมท่ีเ่ปลีย่นแปลงไปจากเดมิ
- ผลกระทบและความย ัง่ยนืของการเปลีย่นแปลง

กรอบการเขยีนบทความตพีมิพใ์นวารสารวจิยัเพือ่
พฒันาเชงิพืน้ที ่(http://abcjournal.trf.or.th)



นกัวชิาการในเครอืขา่ยวชิาการรบัใชส้งัคม
ภาคเหนอืตอนบน 

1. รศ. ดร. วรลญัจก์ บญุยสรุตัน์ คณะวจิติศลิป์ มช.

2. ผศ. ดร. ภญ. รตันาภรณ์ อาวพินัธ์ คณะเภสชัศาสตร์ มช.

3. ผศ. ดร. อนศุาล เพิม่สวุรรณ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มช.

4. อ. อลชิา ตรโีรจนานนท์ คณะการสือ่สารมวลชน มช.

5. ผศ. ดร. ดวงพร ออ่นหวาน คณะบรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์
มทร. ลา้นนา

6. อ. ดร. ระวภิา ยงประยรู คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม
มรภ. ล าปาง



วดัปงสนกุ จดุก าเนดิคนตวัเล็กกบัการอนรุกัษ์
สูก่ารยอมรบัจากยเูนสโก

รศ. ดร.
วรลญัจก์
บณุยสรุตัน์

คณบดี
คณะวจิติรศลิป์



ประชุมทดลองน าเสนอผลงาน 
5 สงิหาคม 2557

Facebook: เครอืขา่ยนกัวชิาการรบัใชส้งัคมภาคเหนอืตอนบน



การเสนอกรณีศกึษา

ส าหรบั หนงัสอืรวบรวมกรณีศกึษาพนัธกจิ
สมัพนัธม์หาวทิยาลยักบัสงัคม 
(Engagement Thailand … Case study 
Booklet) 

มช. ได ้5 กรณีศกึษา
รศ. ดร. วรลญัจก์ บณุยสรุตัน์
รศ. ประเสรฐิ ฤกษเ์กรยีงไกร
รศ. วลิาวณัย ์เสนารตัน์
อ. อลชิา ตรโีรจนานนท ์
รศ. ดร. พญ. ลกัขณา ไทยเครอื



Facebook: 

1) พรา้วโมเดล

2) โครงการจดัต ัง้หนว่ยสนบัสนุนวชิาการรบัใช้
สงัคม

3) เครอืขา่ยวชิาการรบัใชส้งัคมภาคเหนอื
ตอนบน

4) เครอืขา่ยวจิยัอโุมงค ์มช. สรา้งพลเมอืง

5) Speaking and writing/58

6) ทางเดนิทีเ่ลอืก 2558 Selected topic & 
Farm Youth

7) AgriExt Media pro 2015



การเสนอบทความงานวจิยั
ส าหรบั วารสารวจิยัเพือ่การพฒันาเชงิพืน้ที ่ สนบัสนนุโดย สกว.



Q & A

ขอบคณุมาก


