
ขั้นตอนการด าเนินการ 

เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

ดว้ยผลงานวิชาการรบัใชส้งัคม 

สุทิศา  จัน่มุกดา 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

22 มกราคม 2559 



 

ก.พ.อ. 

 เสนอกลัน่กรอง 

+ โปรดเกลา้ฯ 

ก าหนดหลกัเกณฑ์

และวิธีการ 

สภาสถาบนั 

อุดมศึกษา 

ก.พ.ว. 

ออก
ข้อบังคับ 

ด ำเนินกำร
พจิำรณำ 
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ต าแหน่ง

วชิาการ 

คุณสมบติั 

ผลงานทาง

วชิาการ 

จริยธรรม

และ

จรรยาบรรณ 

ผลการสอน 



คณะ 

คณะกรรมการพิจารณา

ต าแหน่งทางวชิาการ 

สภาสถาบนัอุดมศึกษา 

สกอ. 

คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ

เพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานฯ 
คณะอนุกรรมการ 

ประเมิน 

ผลการสอน 

ผลการพิจารณา 

อธิการบดีออกค าสัง่แต่งตั้ง 

แต่งตั้ง 

เสนอ            

ความเห็นเบ้ืองตน้ 

1 

3 2 

4 
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 อ.ก.พ.อ. 

วชิาการฯ 

กลัน่กรอง 
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 ก.พ.อ. 

ทราบ 

7 
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คณะ 

คณะกรรมการพิจารณา

ต าแหน่งทางวชิาการ 

สภาสถาบนัอุดมศึกษา 

สกอ. 

คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ

เพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานฯ 
คณะอนุกรรมการ 

ประเมิน 

ผลการสอน 

ผลการพิจารณา 

เสนอขอโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้ง 

แต่งตั้ง 

เสนอ            

ความเห็นเบ้ืองตน้ 

ก.พ.อ. โปรดเกลา้ฯ 

แต่งตั้ง 

3 

6 

2 

4 

5 

1 

7 
กลัน่กรอง ใหค้วามเห็นชอบ 

อ.ก.พ.อ. 

วชิาการฯ 
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 3. สภาสถาบนัอุดมศึกษามีมติอนุมตักิ  าหนดต าแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชา       

ท่ีถูกตอ้ง และวนัท่ีแตง่ตั้งมีความถูกตอ้ง 

 2. การแตง่ตั้งผูท้รงคณุวุฒิเพ่ือท าหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการฯ ตอ้งเป็นไป

ตามวิธีการท่ี ก.พ.อ. ก าหนดไว ้

 1.  กระบวนการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตอ้งถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการท่ี ก.พ.อ. ก าหนดไว ้

ก.พ.อ. จะพิจารณากลัน่กรองคุณสมบตัแิละผลงานทางวิชาการ

ของผูเ้สนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

4. ไม่ปรากฏว่ามีการด าเนินการท่ีมิชอบดว้ยกฎหมายอยา่งชดัแจง้ในประการอ่ืน 

สาระส าคญั 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณากลัน่กรองคุณสมบตัิ 

และผลงานทางวิชาการของผูเ้สนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
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ผลงานวิชาการรบัใชส้งัคม 

ส าหรบัใชเ้สนอประกอบการพิจารณา 

ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
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๑.  ผลงานวิชาการรบัใชส้งัคมท่ีใชใ้นการเสนอขอก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการ ไม่ใช่การใหบ้รกิารทางวิชาการ และ        

ไม่นบัรวมงานท่ีแสวงหาก าไร และงานที่ไดร้บัผลตอบแทน         

ส่วนบุคคลในเชิงธุรกิจ 

     มีลกัษณะเป็นผลงานเชิงวิชาการ ที่ใชค้วามรูค้วามเช่ียวชาญ

ในสาขาวิชาของตนอยา่งนอ้ย ๑ สาขาวิชา  และปรากฏผลท่ี

สามารถประเมินไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมโดยประจกัษ ์ ซ่ึงก่อใหเ้กิด

การเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนดา้นใดดา้นหน่ึงหรอืหลายดา้น         

ตอ่ชุมชนหรอืสงัคม 

สาระส าคญั 
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๒.  รูปแบบการเสนอผลงานฯ  จะตอ้งจดัท าเป็นเอกสาร         

โดยมีค าอธิบาย/ช้ีแจงโดยชดัเจน ในหวัขอ้ตา่งๆ ดงัน้ี 

     - สภาพการณก่์อนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

     - การมีส่วนรว่มและการยอมรบัของสงัคมเป้าหมาย 

     - กระบวนการท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน 

     - ความรูค้วามเช่ียวชาญท่ีใชใ้นการท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงนั้น 

     - การคาดการณส่ิ์งท่ีจะตามมาหลงัจากการเปล่ียนแปลงไดเ้กิดข้ึนแลว้ 

     - การประเมินผลลพัธก์ารเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

     - แนวทางการตดิตามและธ ารงรกัษาพฒันาการท่ีเกิดข้ึนใหค้งอยูต่อ่ไป 

สาระส าคญั (ตอ่) 
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๓.  ผลงานวิชาการรบัใชส้งัคมนั้น จะตอ้งเป็นสว่นหน่ึง            

ของภาระงานซ่ึงสถาบนัอุดมศึกษาหรอืคณะวิชาใหค้วาม

เห็นชอบ รวมทั้งไดร้บัการรบัรองการใชป้ระโยชนต์อ่สงัคม

จากคณะกรรมการท่ีสถาบนัอุดมศึกษาแตง่ตั้ง  หรอืจาก

สถาบนัทางวิชาการที่เก่ียวขอ้ง 

๔.  การเผยแพรผ่ลงาน จะตอ้งเผยแพรท่ั้งในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 

และ เผยแพรสู่ส่าธารณชนอยา่งกวา้งขวาง เป็นเอกสารที่ใช้

อา้งอิง หรือใชศึ้กษาคน้ควา้ตอ่ได ้

สาระส าคญั (ตอ่) 
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๕.  การระบุสดัส่วนการมีส่วนรว่ม ด าเนินการเช่นเดียวกบัผลงาน

ทางวิชาการประเภทอื่นๆ  

      ในกรณีการด าเนินการเป็นหมู่คณะ หรือมีการบูรณาการหลาย

สาขาวิชา ซ่ึงมีผูร้ว่มงานจ  านวนมากจนไม่สามารถระบุสดัส่วนได ้ 

ผูข้อจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการหลกัในสาขาวิชาที่เสนอขอ โดยใหร้ะบุ

บทบาทหนา้ที่ของตนเอง และผูร้ว่มงานทุกคน และจะตอ้งลงนาม

รบัรองโดยผูร้ว่มงานทุกคน 

สาระส าคญั (ตอ่) 
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     ผูด้  าเนินการหลกั จะตอ้งมีบทบาทส าคญั อยา่งนอ้ย ๓ 

ขั้นตอน คือ 

     (๑) การวิเคราะหส์ถานการณก่์อนเริ่มกิจกรรม 

     (๒) การออกแบบหรอืพฒันาช้ินงานหรอืแนวคิดหรอื

กิจกรรม 

     (๓) การประเมินผลลพัธแ์ละสรุปแนวทางในการน าไป 
ขยายผลหรอืปรบัปรุง 

สาระส าคญั (ตอ่) 
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๖. การก าหนดสาขาวิชาท่ีจะแตง่ตั้ง  ใหร้ะบุเฉพาะช่ือสาขาวิชา           

ที่แสดงความรูค้วามเช่ียวชาญหลกั   

    ผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งทางวิชาการอยูแ่ลว้ หากประสงคจ์ะขอ

ก าหนดต าแหน่งสูงข้ึนโดยใชผ้ลงานวิชาการรบัใชส้งัคมใน

สาขาวิชาเดิม สามารถเสนอขอก าหนดต าแหน่งไดโ้ดยวิธีปกต ิ  

แตห่ากมีการเปล่ียนแปลงสาขาวิชาพ้ืนฐานของตน  ใหถื้อว่าเป็น

การเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา  และจะตอ้งเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 

โดยวิธีพิเศษ 

สาระส าคญั (ตอ่) 
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๗.  การแตง่ตั้งกรรมการผูท้รงคณุวุฒิเพ่ือประเมินผลงานฯ           

ใหแ้ตง่ตั้งจากบญัชีรายช่ือท่ี ก.พ.อ. ก าหนดในปัจจบุนั  และหาก

สภาสถาบนัอุดมศึกษาเห็นควรใหมี้การแตง่ตั้งผูท้รงคณุวุฒิท่ีมี

ความเช่ียวชาญหรือเป็นผูป้ฏิบตังิานรว่มกบัชุมชนรว่มดว้ย          

ก็ใหแ้ตง่ตั้งเพ่ิมเตมิไดอี้ก ๒ คน และจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบ

จาก ก.พ.อ. ก่อนแตง่ตั้ง 

สาระส าคญั (ตอ่) 
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๘.  การประเมินผลงานวิชาการรบัใชส้งัคม  นอกจากการประเมิน

จากเอกสารและหลกัฐานประกอบการเสนอผลงานแลว้             

หากจะประเมินจากการตรวจสอบสภาพจรงิท่ีมีอยูใ่นพ้ืนท่ีดว้ย        

ก็สามารถกระท าได ้ ซ่ึงคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิฯ จะตรวจสอบ

ดว้ยตนเอง หรอืแตง่ตั้งผูแ้ทนใหไ้ปตรวจสอบแทนก็ได ้

สาระส าคญั (ตอ่) 
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๙. ลกัษณะคุณภาพ 

ระดบัดี 

     - มีการรวบรวมขอ้มลูและสารสนเทศท่ีชดัเจน   
     - มีการระบุปัญหาหรือความตอ้งการ  โดยการมีส่วนร่วมของ

สงัคมกลุ่มเป้าหมาย  

     - มีการวเิคราะหห์รือสงัเคราะหค์วามรูท่ี้สามารถแกไ้ขปัญหา          

ท่ีเกิดขึ้ น หรือท าความเขา้ใจสถานการณ ์ 

     - เกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนอยา่งเป็นท่ีประจกัษ์             

หรือก่อใหเ้กิดการพฒันาชุมชนหรือสงัคมน้ัน   

สาระส าคญั (ตอ่) 
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๙. ลกัษณะคุณภาพ (ตอ่) 

ระดบัดีมาก   ระดบัดี + 
 ตอ้งสามารถน าไปใชเ้ป็นตวัอยา่งในการแกไ้ขปัญหา หรือ

ท าความเขา้ใจสถานการณ ์ จนเกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน

อยา่งเป็นท่ีประจกัษ์ หรือก่อใหเ้กิดการพฒันาใหก้บัสงัคมอื่นได ้

หรือก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบายในระดบัจงัหวดัหรือ

ประเทศอยา่งเป็นรปูธรรม 

   

สาระส าคญั (ตอ่) 
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๙. ลกัษณะคุณภาพ (ตอ่) 

ระดบัดีเดน่   ระดบัดีมาก + 
 ตอ้งส่งผลกระทบต่อสงัคมหรือแวดวงวิชาการอยา่งกวา้งขวาง  

เป็นท่ียอมรบัในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ หรือไดร้บัรางวลั       

จากองคก์รท่ีไดร้บัการยอมรบัในระดบันานาชาติ เช่น  UNESCO  

WHO  UNICEF  เป็นตน้ 

   

สาระส าคญั (ตอ่) 




