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การสนบัสนนุการสรา้งผลงาน

วชิาการรบัใชส้งัคม 
 

โครงการจดัต ัง้หนว่ยสนบัสนนุ 
วชิาการรบัใชส้งัคม 

 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

 



  

การสรา้งผลงานวชิาการ 
 

1)ชวนอาจารยท์ าโครงการวชิาการรบัใช้

สงัคม งานวจิยั งานบรกิารวชิาการ การ
เรยีนการสอนบนฐานชุมชน  

2)ชวนอาจารยพ์ฒันาผลงานวชิาการ จาก
งานวจิยั งานบรกิารวชิาการ การเรยีนการ
สอนบนฐานชุมชน เพือ่น าไปสูก่ารขอ
ต าแหนง่ทางวชิาการ 

       



   

  

 ประชุมหารอื ระหวา่ง ผูบ้รหิาร
มหาวทิยาลยัทีร่บัผดิชอบ รองอธกิารบด ี
/ ผูช้ว่ยอธกิารบด ี 

    วนัที ่21 มถินุายน 2556 
 

 

 

 

ท าความเขา้ใจประกาศ ก.พ.อ. ฉบบัที ่9 



สรา้งเงือ่นไขกระตุน้การเตรยีมเอกสาร 

จดัประชุมน าเสนอผลงาน คร ัง้ที ่1  

วนัที ่30 กรกฎาคม 2556 
 

       FB: เครอืขา่ยวชิาการรบัใชส้งัคม
ภาคเหนอืตอนบน 



ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม เพือ่ขอก าหนดต าแหนง่ทางวชิาการ 

1. ต าแหนง่ 
     ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ 
  

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

            รายวชิาทีส่อน” 
 

 สว่นที ่2 การประเมนิผลงานวชิาการ 
คณุภาพระดบัด ี– 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
ขออนุมตัจิาก 
สกอ. 



2. ต าแหนง่ 
    รองศาสตราจารย ์ 
 

     ประกอบดว้ย 
 

 สว่นที ่1 การประเมนิผลการสอน  
     ใช ้“เอกสารค าสอนใน 
         รายวชิาทีส่อน” 
 
 สว่นที ่2 การประเมนิผลงาน
วชิาการ คณุภาพระดบัด ี 

 

บทความวจิยั หรอื ผลงาน
วชิาการรบัใชส้งัคม หรอื 
ผลงานทางวชิาการในลกัษณะ
อืน่  
 

     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) ผลงานวชิาการรบัใช ้
        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  ซึง่ม ี

      คณุภาพดเีดน่ 

ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม เพือ่ขอก าหนดต าแหนง่ทางวชิาการ 

และ 



แลกเปลีย่นเรยีนรู ้“ผลงาน” และ เตมิเต็มก าลงัใจ 





   

  

จดัประชุมน าเสนอผลงานเพือ่
เตรยีมเอกสาร คร ัง้ที ่2 วนัที ่18 
กนัยายน 2556 

 

 

 

 

 

 

สรา้งเง ือ่นไขใหเ้ตรยีม 7 ขอ้ 
 



 

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

 

 สภาพการณ์กอ่นการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 
 การมสีว่นรว่มและการยอมรบัของสงัคมเป้าหมาย 
 กระบวนการทีท่ าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้ 
 ความรูค้วามเชีย่วชาญทีใ่ชใ้นการท าใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงน ัน้ 

 การคาดการณ์สิง่ทีจ่ะตามมาหลงัจากการเปลีย่นแปลงได้
เกดิขึน้แลว้ 

  การประเมนิผลลพัธก์ารเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 
  แนวทางการตดิตามและธ ารงรกัษาพฒันาการทีเ่กดิขึน้ให ้
คงอยูต่อ่ไป 

สาระส าคญัของประกาศฯ (ตอ่) 



นกัวชิาการในเครอืขา่ยวชิาการรบัใชส้งัคม
ภาคเหนอืตอนบน  

 

1. รศ. ดร. วรลญัจก ์บญุยสรุตัน ์  คณะวจิติศลิป์ มช.  

2. ผศ. ดร. ภญ. รตันาภรณ์  อาวพินัธ ์ คณะเภสชัศาสตร ์ มช.  

3. ผศ. ดร. อนศุาล  เพิม่สวุรรณ  คณะวศิวกรรมศาสตร ์ มช. 

4. อ. อลชิา ตรโีรจนานนท ์ คณะการสือ่สารมวลชน  มช. 

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

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

 



   

   

วดัปงสนกุ จดุก าเนดิคนตวัเล็กกบัการอนรุกัษ ์
 สูก่ารยอมรบัจากยเูนสโก 

รศ. ดร.
วรลญัจก ์
 บณุยสรุตัน ์
 

คณบด ี
คณะวจิติรศลิป์ 



เอือ้อ านวย ...  

1) สมัภาษณ ์7 ประเด็น + บนัทกึเทป 

2) ถอดเทป 

3) เจา้ของผลงาน edit 

4) เพือ่นๆ พี่ๆ  นอ้งๆ ชว่ยอา่น และ 
วพิากษว์จิารณ ์

 



5) ประชุมทดลองประเมนิผลงาน โดยผูท้รงคณุวฒุ ิ 
วนัที ่ 5 สงิหาคม 2557 

Facebook: เครอืขา่ยนกัวชิาการรบัใชส้งัคมภาคเหนอืตอนบน 



คณะกรรมการพฒันารปูแบบ
และมาตรฐานเอกสารวชิาการ

รบัใชส้งัคม  ทปอ. 
 



คณะกรรมการพฒันา
รปูแบบและมาตรฐาน
เอกสารวชิาการรบัใช้

สงัคม  ทปอ. 



ผลการจดัประชุมวชิาการ ทปอ.  
ประจ าปี 2557 

  
 “ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม: แนวทางสนบัสนนุ 
กรอบรปูแบบ/มาตรฐานเอกสาร การประเมนิ และ

ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย”   

 
วนัจนัทร ์ที ่22 ธนัวาคม 2557  

เวลา 08.30 – 17.00 น.  
 
 

ณ หอ้งประชุมอมิพเีรยีลแกรนดบ์อลลมู  
โรงแรมดเิอ็มเพรส จงัหวดัเชยีงใหม ่





เอกสาร การประชุมวชิาการ ทปอ. ประจ าปี 2557 





“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 

 



เกณฑพ์ืน้ฐานของ
ผูท้รงคณุวฒุ ิ 
และ 
การพฒันาฐานขอ้มลู
ผูท้รงคณุวฒุ ิ

รองศาสตราจารย ์ดร. ยวุพนิ ดา่นดสุติาพนัธ ์
สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี
กรรมการพัฒนารปูแบบและมาตรฐานเอกสารวชิาการรับใชส้งัคมเพือ่ใชป้ระกอบการ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ 



การสรา้งความม ัน่คง
ดา้นอาหาร: ขา้วพอ
กนิของชุมชนต าบล
ภฟู้า ... ความรว่มมอื
ของคนชายขอบและ
เครอืขายนกัวชิาการ 

อาจารยส์เุมธ ทา่นเจรญิ 

สถาบนัพฒันาและฝึกอบรมโรงงานตน้แบบ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี



โมเดลการสรา้งสมรรถนะ
ชุมชนในการแกป้ญัหาโรค
ไขเ้ลอืดออกอยา่งย ัง่ยนื: 
สะทอ้นคดิวชิาการรบัใช้

สงัคมแบบ Bottom –up 
และ Top-down ในพืน้ที่
เสีย่งจงัหวดันครศรธีรรมราช 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. จรวย สวุรรณบ ารงุ  
ส านักวชิาพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 



“การบรูณะวหิารพระ
เจา้พนัองค ์วดัปง
สนกุ จงัหวดัล าปาง 
แบบมสีว่นรว่ม: 
บทเรยีนและ
ประสบการณ์ของคน
ตวัเล็กกบัการ
อนรุกัษ”์ 

รองศาสตราจารย ์ดร. วรลญัจก ์บณุยสรุตัน ์
คณบด ีคณะวจิติรศลิป์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่



บทวพิากษ ์เร ือ่ง  

“ความเห็นเรือ่งผลงานวชิาการ

เพือ่รบัใชส้งัคม” 

ศาสตราจารย ์นพ. วรีะศกัดิ ์จงสูว่วิฒันว์งศ ์
หน่วยระบาดวทิยา คณะแพทยศาสตร ์

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์



วพิากษแ์ละเตมิเต็ม 

ศาสตราจารย ์สายนัต ์ไพรชาญจติร ์
ภาควชิาการพฒันาชุมชน  

คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 



“ระบบบรกิารจดัการของมหาวทิยาลยัทีเ่อ ือ้ใหเ้กดิผลงานวชิาการรบัใช้

สงัคม: บทเรยีนและขอ้เสนอแนะ” 

รองศาสตราจารย ์ดร. ศกัรนิทร ์ภมูริตัน 
อธกิารบด ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. วลัลา ตนัตโยทยั 
รักษาการแทนรองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ  มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  

ศาสตราจารย ์ดร. วชัระ กสณิฤกษ ์ 
รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการและพัฒนาคณุภาพการศกึษา มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

ศาสตราจารย ์ดร. ปิยะวตั ิบญุ-หลง 
ผูอ้ านวยการ สถาบนัคลงัสมองของชาต ิ 



การเสนอกรณีศกึษา 
หนงัสอืรวบรวมกรณีศกึษาพนัธกจิสมัพนัธ์
มหาวทิยาลยักบัสงัคม  
(Engagement Thailand Case study Booklet)  



Recognition and Rewarding  

1) ท าเนยีบนกัวชิาการรบัใชส้งัคม 

2) เกณฑ ์ และ กระบวนการคดัเลอืก 
ผูไ้ดร้บัรางวลัชา้งทองค า “วชิาการ
รบัใชส้งัคม” ปี 2559  


