
 หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ประกาศ  ก.พ.อ. 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๙)   
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

เพื่อให้หลักเกณฑ์การเสนอผลงานทางวิชาการในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  ครอบคลุมผลงานที่คณาจารย์ได้นําความรู้  
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนมาใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชน  สังคม  หรือประเทศ  ซ่ึงเป็น
ภาระหน้าที่หนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  และมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก.พ.อ.  จึงกําหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์  เพิ่มเติม  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศ  ก.พ.อ.  นี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๕.๑.๓  ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ  ๒  ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๖)  
พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“๕.๑.๓  ผลงานทางวิชาการ  ประกอบด้วยผลงาน  ต่อไปนี้   
(๑) ผลงานวิจัย  ซ่ึงมีคุณภาพดี  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนด  ทั้งนี้  ไม่นับ

งานวิจัยที่ทําเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ   หรือ 
(๒) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม  ซ่ึงมีคุณภาพดี  โดยผลงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่

ตามภาระงานซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  
ก.พ.อ.  กําหนด  รวมทั้งได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม  โดยปรากฏผลที่สามารถประเมินได้
เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ  ตามที่กําหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ.  นี้  หรือ   

(๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  ซ่ึงมีคุณภาพดี  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  
ก.พ.อ.  กําหนด  หรือ 

(๔) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ตํารา  หนังสือ  หรือบทความทางวิชาการ  ซ่ึงมีคุณภาพดี   
และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนด 
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ทั้งนี้  ผลงานทางวิชาการตามข้อ  ๕.๑.๓  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ต้องเป็นงานที่มีลักษณะ
คุณภาพ  ๓  องค์ประกอบดังนี้ร่วมด้วย  คือ  (๑)  ก่อให้เกิดความรู้ใหม่  (๒)  มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์  
และ  (๓)  สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หรือมีผลกระทบต่อการพัฒนาชุมชน  สังคม  หรือประเทศ” 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๕.๒.๓  ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“๕.๒.๓  ผลงานทางวิชาการ  ประกอบด้วยผลงาน  ต่อไปนี้   
(๑) ๑.๑ ผลงานวิจัย  ซ่ึงมีคุณภาพดี  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนด  

ทั้งนี้  ไม่นับงานวิจัยที่ทําเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ  หรือ 
 ๑.๒ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม  ซ่ึงมีคุณภาพดี  โดยผลงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติ

หน้าที่ตามภาระงานซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  
ก.พ.อ.  กําหนด  รวมทั้งได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม  โดยปรากฏผลที่สามารถประเมินได้
เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ  ตามที่กําหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ.  นี้   หรือ 

 ๑.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  ซ่ึงมีคุณภาพดี  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  
ก.พ.อ.  กําหนด  และ 

(๒) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ตํารา  หรือหนังสือ  ซ่ึงมีคุณภาพดี  และได้รับการเผยแพร่ 
ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนด 

ผลงานทางวิชาการตามข้อ  ๕.๒.๓  (๑)  และ  (๒)  ต้องไม่ซํ้ากับผลงานที่ได้เคยใช้สําหรับการพิจารณา
แต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว  ทั้งนี้  ต้องมีผลงานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น  หลังจากได้รับแต่งตั้ง 
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้วย” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๕.๓.๓  ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“๕.๓.๓  ผลงานทางวิชาการ  ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้  ๒  วิธี  ดังนี้ 
วิธีที่  ๑  ประกอบด้วยผลงาน  ต่อไปนี้ 
(๑) ๑.๑ ผลงานวิจัย  ซ่ึงมีคุณภาพดีมาก  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนด  

ทั้งนี้  ไม่นับงานวิจัยที่ทําเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ  หรือ   
 ๑.๒ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม  ซ่ึงมีคุณภาพดีมาก  โดยผลงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ 

การปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ  และได้รับการเผยแพร่
ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนด  รวมทั้งได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม  โดยปรากฏผลที่สามารถ
ประเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ  ตามที่กําหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ.  นี้  หรือ 
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 ๑.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  ซ่ึงมีคุณภาพดีมาก  และได้รับการเผยแพร่ 
ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนด  และ 

(๒) ผลงานแต่งตํารา  หรือหนังสือ  ซ่ึงมีคุณภาพดีมาก  และได้รับการเผยแพร่  ตามเกณฑ์ที่  
ก.พ.อ.  กําหนด   

วิธีที่  ๒  ประกอบด้วยผลงาน  ต่อไปนี้ 
(๑) ผลงานวิจัย  ซ่ึงมีคุณภาพดีเด่น  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนด  ทั้งนี้  

ไม่นับงานวิจัยที่ทําเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ  หรือ   
(๒) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม  ซ่ึงมีคุณภาพดีเด่น  โดยผลงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่

ตามภาระงานซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  
ก.พ.อ.  กําหนด  รวมทั้งได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม  โดยปรากฏผลที่สามารถประเมินได้
เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ  ตามที่กําหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ.  นี้  หรือ 

(๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  ซ่ึงมีคุณภาพดีเด่น  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  
ก.พ.อ.  กําหนด  หรือ 

(๔) ผลงานแต่งตํารา  หรือหนังสือ  ซ่ึงมีคุณภาพดีเด่น  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  
ก.พ.อ.  กําหนด 

ผลงานทางวิชาการตามข้อ  ๕.๓.๓  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ต้องไม่ซํ้ากับผลงานที่ได้เคยใช้
สําหรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์มาแล้ว  ทั้งนี้  ต้องมีผลงาน 
ทางวิชาการที่เพิ่มขึ้นหลังจากได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ด้วย” 

ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้  เป็นวรรคหก  ในข้อ  ๖.๑.๓  ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ  ๓  ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๘)  
พ.ศ.  ๒๕๕๕  ดังนี้ 

“สภาสถาบันอาจกําหนดไว้ในข้อบังคับของสภาสถาบันให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนหรือ 
ผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน  ที่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญเก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เสนอขอ  ทําหน้าที่เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคแรก  เพิ่มเติมได้อีก  ๒  คน  ในกรณีที่ผู้ขอเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม  
โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก  ก.พ.อ.  ก่อนดําเนินการแต่งตั้ง”   

ข้อ ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้  เป็นวรรคเจ็ด  ในข้อ  ๖.๒.๓  ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ดังนี้ 

“สภาสถาบันอาจกําหนดไว้ในข้อบังคับของสภาสถาบันให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนหรือ   
ผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน  ที่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญเก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เสนอขอ  ทําหน้าที่เป็น



 หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคแรก  เพิ่มเติมได้อีก  ๒  คน  ในกรณีที่ผู้ขอเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม  
โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก  ก.พ.อ.  ก่อนดําเนินการแต่งตั้ง”   

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกแบบคําขอ ฯ  (แบบ  ก.พ.อ.  ๐๓)  และแบบเสนอแต่งตั้ง ฯ  (แบบ  ก.พ.อ.  ๐๔)  
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้แบบคําขอ ฯ  
และแบบเสนอแต่งตั้งฯ  ตามที่กําหนดไว้ท้ายประกาศนี้แทน 

ข้อ ๘ คํานิยาม  รูปแบบ  การเผยแพร่  ลักษณะคุณภาพ  ลักษณะการมีส่วนร่วม  และแนวทาง
การประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคม  ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

พงศ์เทพ  เทพกาญจนา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.พ.อ. 



 

 
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
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------------------------------ 
 

๓. ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
 

ในกรณีผลงานวิชาการรับใช้สงัคมซึง่มีการดําเนินงานเป็นหมู่คณะ หรือเป็นงานที่มีการบรูณาการ
หลายสาขาวิชา  ผู้ขอกําหนดตําแหน่งต้องเป็นผู้ดําเนินการหลักในสาขาวิชาที่เสนอขอ  โดยมบีทบาทในข้ันตอน
การทํางานอย่างน้อย ๓ ข้ันตอน คือ 

ก. การวิเคราะหส์ถานการณ์ก่อนเริม่กจิกรรมรับใช้สงัคม 
ข. การออกแบบหรือพฒันาช้ินงานหรือแนวคิดหรอืกิจกรรม 
ค. การประเมินผลลัพธ์และสรุปแนวทางในการนําไปขยายผลหรือปรับปรงุ 

ให้ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในผลงานน้ันของผูร้่วมงานทกุคน 
และบทบาทหน้าทีห่ลักของผู้ขอกําหนดตําแหน่ง โดยใหผู้้ร่วมงานทุกคนลงนามรับรอง ทั้งน้ี  อาจไม่ต้องระบุ
สัดส่วนการมสี่วนร่วมเป็นร้อยละก็ได้  
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๔.  แนวทางการประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
 

แนวทางการกําหนดสาขาวิชาท่ีจะแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ   

 ให้ระบุช่ือสาขาวิชาที่จะแต่งต้ัง  โดยระบเุฉพาะช่ือสาขาวิชาที่แสดงความรู้ความเช่ียวชาญหลัก          
ของผู้ขอ   
 ทั้งน้ี ผู้ขอกําหนดตําแหน่งที่เคยได้รบัการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  โดยไม่ได้ใช้ผลงาน
วิชาการรับใช้สงัคม  ประสงค์จะเสนอขอกําหนดตําแหน่งสูงข้ึนในสาขาวิชาเดิม โดยใช้ผลงานวิชาการรบัใช้
สังคม สามารถเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการสูงข้ึนได้ โดยไมถื่อว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา          
แต่หากการกําหนดสาขาวิชาน้ัน เป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาพื้นฐานของตน ให้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง
สาขาวิชา และจะต้องเสนอขอกําหนดตําแหน่งโดยวิธีพิเศษ 
 
แนวทางการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม  
 ให้มีการรบัรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคมของผลงานวิชาการรับใช้สงัคม โดยวิธีการอย่างใดอย่างหน่ึง 
ดังต่อไปน้ี 
 ๑. ให้สถาบันอุดมศึกษาหรอืคณะวิชา แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อทําหน้าทีร่ับรองการใช้ประโยชน์ต่อ
สังคมของผลงานวิชาการรับใช้สงัคมน้ัน  
 ๒. ผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งแสดงหลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคมของผลงานวิชาการ
รับใช้สงัคม จากผลการประเมินของสถาบันทางวิชาการทีเ่กีย่วข้อง  
 
แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 
 ให้คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าทีป่ระเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ  ประเมินผลงานวิชาการรบัใช้สังคมโดยใช้แนวทางในการประเมินดังต่อไปน้ี 
  ๑. ประเมินจากเอกสารและหลกัฐานประกอบการเสนอผลงาน  
  ๒. ประเมินจากหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การสมัภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง หรือสารสนเทศจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
  ๓. นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้ว อาจประเมินจากการ
ตรวจสอบสภาพจรงิทีม่ีอยู่ในพื้นทีร่่วมด้วย  ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒจิะตรวจสอบด้วยตนเองหรือแต่งต้ัง
ผู้แทนให้ไปตรวจสอบแทนก็ได้ 

 ทั้งน้ี  ให้เน้นถึงการมสี่วนร่วมและการยอมรบัของสังคมเป้าหมาย 
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 ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 

คํานิยาม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปแบบ 
 
 
 
 
 
 

 

 
ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรอืท้องถ่ิน ทีเ่กิดข้ึนโดยใช้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชา
อย่างน้อยหน่ึงสาขาวิชา และปรากฏผลทีส่ามารถประเมินได้เป็นรปูธรรมโดยประจักษ์ต่อ
สาธารณะ  
 
ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมน้ีต้องเป็นผลใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงในทางที่ดีข้ึนทางด้านใด
ด้านหน่ึง หรือหลายด้านเกี่ยวกบั ชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ 
เศรษฐกจิ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานที่นําไปสู่การ  
จดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพย์สนิทางปัญญาในรูปแบบอื่นที่สามารถแสดงได้เป็นทีป่ระจักษ์
ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพฒันาสงัคม และก่อใหเ้กิดประโยชน์อย่างชัดเจน หรือเป็นการ
เปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการรับรู้ในปญัหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน 
 
ทั้งน้ี ไม่นับรวมงานที่แสวงหากําไรและได้รับผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชิงธุรกิจ  
 
จัดทําเป็นเอกสาร  โดยมีคําอธิบาย/ช้ีแจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพือ่ช้ีให้เห็นว่า     
เป็นผลงานที่ทําให้เกิดการพฒันาเป็นประโยชน์ต่อสงัคม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน        
และเกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรอืก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อ 
สาขาวิชาหน่ึงๆ หรือหลายสาขาวิชาได้อย่างไร ในแง่ใด โดยต้องปรากฏเป็นที่ประจกัษ์        
ในประเด็นต่อไปน้ี 

 สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดข้ึน 
 การมีส่วนร่วมและการยอมรบัของสังคมเป้าหมาย 
 กระบวนการทีท่ําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน 
 ความรู้หรอืความเช่ียวชาญที่ใช้ในการทําใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงน้ัน 
 การคาดการณ์สิ่งทีจ่ะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกดิข้ึนแล้ว 
 การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดข้ึน 
 แนวทางการติดตามและธํารงรักษาพฒันาการที่เกิดข้ึนให้คงอยู่ต่อไป 

 
          ทั้งน้ี นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว  อาจแสดงหลักฐานเพิ่มเติม
อื่นๆ เกี่ยวกับผลงาน เช่น รูปภาพ หรือการบันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือแถบเสียง หรือวีดีทัศน์ 
ประกอบการพจิารณาด้วยก็ได้ 
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 ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 

การเผยแพร ่
 

 

 

ลักษณะคุณภาพ 
 

ให้มีการเผยแพร่โดยการจัดเวทีนําเสนอผลงานในพื้นทีห่รอืการเปิดให้เย่ียมชมพื้นที่  
และจะต้องมกีารเผยแพร่สูส่าธารณชนอย่างกว้างขวางในลักษณะใดลักษณะหน่ึงที่สอดคล้อง 
กับผลงาน โดยการเผยแพร่น้ันจะต้องมีการบันทึกเป็นเอกสารหรือเป็นลายลักษณ์อักษร          
ที่สามารถใช้อ้างอิง หรือศึกษาค้นคว้าต่อไปได้  
 
ระดับดี  มีการรวบรวมข้อมลูและสารสนเทศที่ชัดเจน  มีการระบุปญัหาหรือความต้องการ    
โดยการมสี่วนร่วมของสังคมกลุม่เป้าหมาย มีการวิเคราะหห์รือสงัเคราะห์ความรู้ที่สามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึน  หรอืทําความเข้าใจสถานการณ์  จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนอย่าง
เป็นทีป่ระจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนหรือสังคมน้ัน   
 
ระดับดีมาก  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี  และต้องสามารถนําไปใช้เป็นตัวอย่างในการแก้ไขปัญหา 
หรือทําความเข้าใจสถานการณ์  จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนอย่างเป็นที่ประจกัษ์ หรือ
ก่อให้เกิดการพัฒนาใหก้ับสังคมอื่นได้ หรือกอ่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในระดับ
จังหวัดหรือประเทศอย่างเป็นรปูธรรม 
 
ระดับดีเด่น   ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องส่งผลกระทบต่อสงัคมหรือแวดวงวิชาการ
อย่างกว้างขวาง  เป็นที่ยอมรบัในระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ หรือได้รับรางวัลจากองค์กรที่
ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น  UNESCO    WHO    UNICEF  เป็นต้น 
 

 
 




