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จุฑาพร  เทพพัตรา

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา



ล าดับความเป็นมาของการน าผลงานวิชาการรับใช้สังคม

มาใช้ในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ

 ปี 2553  ศ.วิจารณ์  พานิช  (ประธาน กกอ.) เสนอแนวคิดในการสร้างระบบ

อุดมศึกษาให้ใกล้ชิดกับสังคมไทย  และมอบสถาบันคลังสมอง ศึกษารูปแบบ 

อุปสรรคและแนวทางการในการผลิตผลงานวิชาการรับใช้สังคม

 ปี 2554  ก.พ.อ. เหน็ชอบในหลักการให้ใช้ผลงานวิชาการรับใช้สังคมในการ

เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้  และแต่งตั้งคณะท างานศึกษาลักษณะ

และรูปแบบของผลงานวิชาการรับใช้สังคม

 ปี 2555  คณะท างานฯ จัดท าร่างหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาผลงาน

วิชาการรับใช้สังคมแล้วเสร็จ และ ก.พ.อ. ออกเป็นประกาศ ก.พ.อ.ฯ (ฉบับที่ 9) 

พ.ศ. 2556

 ปี 2556  กกอ. ออกระเบียบ กกอ.ฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556 ส าหรับ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 2
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ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล

ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556 และเอกสารแนบท้ายประกาศฯ

          เพื่อให้หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ ครอบคลุมผลงานทางวิชาการที่คณาจารย์ได้น า

ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตน มาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

หรือพัฒนาชุมชน สังคม หรือประเทศ  

ซึ่งเป็นภาระหน้าที่หนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา

เจตนารมณ์
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ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล

ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556 และเอกสารแนบท้ายประกาศฯ

1.  มีศักดิ์และสิทธิเท่าเทียมกับผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ    

     ที่ใช้ผลงานประเภทอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ปัจจุบัน

2.  คุณภาพของผลงานไม่แตกต่างจากหลักเกณฑ์ปัจจุบัน

3.  กระบวนการพิจารณามีความเหมาะสมกับลักษณะของ

ผลงาน

หลักการและกรอบแนวคิด



 

5

 ภายใต้กรอบแนวคิดดงักล่าว จึงเพิ่มเติม“ผลงานวิชาการรับใช้

สังคม” เป็นผลงานอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งเทียบเท่ากับผลงานวิจัย

หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ไว้ในหลักเกณฑ์และ

วิธีการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ปัจจุบัน

      เหตุผลที่ก าหนดให้เป็นผลงานอีกประเภทหนึ่ง เนื่องจาก

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมมีลักษณะเฉพาะ จ าเป็นต้องก าหนด

ค านิยาม รูปแบบ และลักษณะการเผยแพร่ให้ชัดเจน รวมทั้ง

แนวทางการประเมินคุณภาพ ก็มีความแตกตา่งจากผลงานอื่น  

โดยมุ่งเน้นที่การน าความรู้ความเชี่ยวชาญไปประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์หรือผลกระทบในทางบวกต่อชุมชนหรือสังคม
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เป็นประโยชน์ต่อสังคม

หรือท้องถิ่น

ใช้ความเชี่ยวชาญของตน

อย่างน้อย ๑ สาขาวิชา

ประเมินได้เป็นรูปธรรม

ประจักษ์ต่อ

สาธารณะ

**ไม่นับรวมงานที่แสวงหาก าไรและได้รับผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชิงธุรกิจ
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 ผลงานนั้น เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนทางด้านใด

ด้านหนึ่งหรือหลายด้านเกี่ยวกับชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม 

สิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต 

หรือสุขภาพ  หรือ

 เป็นผลงานที่น าไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทาง

ปัญญาในรูปแบบอื่น ที่สามารถแสดงได้เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถ      

ใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน 

หรือ

 เป็นการเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการรับรู้ในปัญหาและ

แนวทางแก้ไขของชุมชน
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จัดท าเป็นเอกสาร โดยมีค าอธิบาย/ชี้แจง

อย่างชัดเจนประกอบผลงาน ในหัวข้อ

ต่อไปนี้...

 สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลง
 การมีส่วนร่วมและการยอมรับของ

สังคมเป้าหมาย

 กระบวนการที่ท าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

 ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ใน

การท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น

 การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมา

หลังจากการเกิดเปลี่ยนแปลงแล้ว

 การประเมินผลลัพธ์การ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

 แนวทางการติดตามและธ ารง

รักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่
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เงื่อนไขในการเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม

ส าหรับพิจารณาก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ

 เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานซึ่งสถาบัน 

อุดมศึกษาหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ

 มีการเผยแพร่โดยการจัดเวทีน าเสนอผลงานในพื้นที่ หรือการเปิด

ให้เยี่ยมชมพื้นที่ และ เผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง         

ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สอดคล้องกับผลงาน  โดยมีบันทึกเป็น

เอกสารหรือลายลักษณอ์ักษร ที่ใช้อ้างอิงหรือศึกษาค้นคว้าต่อไปได้

 ได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ตอ่สังคม โดยสถาบันอุดมศึกษา 

หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
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     การระบุสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับผลงานทางวิชาการประเภทอื่นๆ 

     ยกเว้น  กรณีการด าเนินการเป็นหมู่คณะ หรือมีการบูรณาการ

หลายสาขาวิชา ซึ่งมีผู้ร่วมงานจ านวนมากจนไม่สามารถระบุ

สัดส่วนได้ ผู้ขอจะต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักในสาขาวิชาที่เสนอขอ 

โดยให้ระบุบทบาทหน้าที่ของตนเอง และผู้ร่วมงานทุกคน               

และจะต้องลงนามรับรองโดยผู้ร่วมงานทุกคน
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     ผูด้ าเนินการหลัก จะต้องมีบทบาทส าคัญ อย่างน้อย 3 ขั้นตอน 

คือ...

     (1) การวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนเริ่มกิจกรรม

     (2) การออกแบบหรือพัฒนาชิ้นงานหรือแนวคิดหรือกิจกรรม

     (3) การประเมินผลลัพธ์และสรุปแนวทางในการน าไปขยาย

ผลหรือปรับปรุง
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ประเมินจาก...

     1. ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา

     2. ผลกระทบต่อสังคม/ ชุมชน  (Social Impact)

โดยมีแนวทางประเมิน ดังนี้...

     1. ประเมินจากเอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอผลงาน

     2. ประเมินจากหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การสัมภาษณ์

ผู้เกี่ยวข้อง หรือสารสนเทศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

     3. นอกจาก 1 และ 2 แล้ว อาจประเมินจากการตรวจสอบ

สภาพจริงที่มีอยู่ในพ้ืนที่ร่วมด้วยก็ได้  
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     - มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน  

     - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการ  โดยการมีส่วนร่วมของ

สังคมกลุ่มเป้าหมาย 

     - มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหา

ที่เกิดขึ้น หรือท าความเข้าใจสถานการณ์ 

     - เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือ

ก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนหรือสังคมนั้น  

ระดับดี
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ระดับด ี 

ต้องสามารถน าไปใช้เป็นตัวอย่างในการแก้ไขปัญหา หรือ

ท าความเข้าใจสถานการณ์  จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

อย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาให้กับสังคมอื่นได้ 

หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในระดับจังหวัดหรือ

ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

ระดับดีมาก
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ระดับดีมาก  

ต้องส่งผลกระทบต่อสังคมหรือแวดวงวิชาการอย่าง

กว้างขวาง  เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือ

ได้รับรางวัลจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น  

UNESCO WHO  UNICEF  เป็นต้น

ระดับดีเด่น
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  เป็นผลงานที่เกิดขึ้นตามภาระหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา 

  เป็นผลงานเชิงวิชาการ ที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ความเช่ียวชาญ         

ในสาขาวิชาที่ขอก าหนดต าแหน่ง มีการค้นคว้าและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

ถูกต้องตามหลักวิชา ก่อให้เกิดความรู้ หรือวธิีการที่เป็นประโยชน์

  กระบวนการท างาน เน้นการมีส่วนร่วม และการยอมรับของสังคม

เป้าหมาย เป็นการท างานในลักษณะ Two ways process

 ไม่ใช่เป็นเพียง Service แต่เป็น Engagement (Partnership)

  ผลงานนั้นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ 

และมีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

  มีการเผยแพร่ผลงานทั้งในพื้นที่ และเผยแพร่ในวงกว้าง



ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา


