


ความส าเรจ็ท่ีแทจ้รงิมิไดข้ึน้อยู่กบัการเรยีนเพียงเพื่อรู ้
แตอ่ยู่ท่ีการน าความรูน้ัน้ ไปใชใ้หเ้กิดประโยชนแ์ก่

มนษุยชาติ 
 



ผลงานวิชาการ 

• งานวิจยั 
• งานวิจยัเชิงทฤษฎีเพื่อสรา้งองค์
ความรู ้
• งานวิจยัเชิงทฤษฎีเพื่อแกไ้ขปัญหาใน
พืน้ที่ ระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ 

• นวตักรรมท่ีเกิดจากงานวิจยั 
• ประโยชนท่ี์เกิดแก่สงัคมหรอืพืน้ท่ี 
• การยอมรบันวตักรรม 
• การน านวตักรรมไปใชง้านในระดบั
ทอ้งถ่ิน ประเทศ 

• การยอมรบัในเชิงวิชาการ เชิงประจกัษ ์
 



ผลงานวิชาการเพื่อเสนอขอต าแหน่งศาสตราจารย์ 



ผลงานวิชาการเพื่อเสนอขอต าแหน่งศาสตราจารย์ 



ประวัติความเป็นมา ผลงานวิชาการ  

พ.ศ.2538 – พ.ศ.2541 
 
เกิดม็อบต่อต้านบ่อขยะในจังหวัดเชียงใหม่ 
เทศบาลนครเชียงใหม่ขาดแคลนพื้นที่ฝังกลบขยะ ขยะตกค้างในชุมชน 



Composting technology 

Composting technique Time 
consuming 

 

Windrow Composting System  
 

4-6 months 

Static Composting System 
 

1-2 months 

Liquid Bio-Composting 

 

15-21 days 

Vermicomposting 5-7 days 



Organic Wastes Management Technology in Thailand. 
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เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย ์



การผลิตปัจจยัการผลิตส าหรับเกษตรอินทรีย ์ 

•ปุ๋ ยหมัก 
•ปุ๋ยอนิทรียน์ ำ้ 
•เลีย้งไส้เดอืน 
•เลีย้งตวัหนอน 



ประวัติความเป็นมา ผลงานวิชาการรับใช้สังคม  



ประวัติความเป็นมา ผลงานวิชาการรับใช้สังคม  









ใหอ้าหารครั้งใหม่ 

เศษผกั 



ใหอ้าหารครั้งใหม่ 

เศษผลไม ้



 

ใหอ้าหารครั้งใหม่ 

มลูววั 

3 
วนั 



ความหนาแน่นตวัไส้เดือน...กบั...ความเร็ว
การกินขยะ 

ล ำดับที ่ ปริมำณไส้เดอืนดนิ(กก.)/ขนำดพืน้ที(่ตรม.) ระยะเวลำ (วัน) 

1 ไส้เดอืนดนิ 1 กก./พืน้ที ่1 ตรม. 5.75 

2 ไส้เดอืนดนิ 2 กก./พืน้ที ่1 ตรม. 
 

4.2 

3 ไส้เดอืนดนิ 3 กก./พืน้ที ่1 ตรม. 
 

3.6 

4 ไส้เดอืนดนิ 5 กก./พืน้ที ่1 ตรม. 
 

3.6 

Maximum 



 

Mustard: Day 1 



 

Mustard: Day 4 



 

Mustard: Day 7 





บ ำรุงไม้ดอกไม้ประดับ 

เร่งรำกในกิง่ปักช ำ 



บ่อทดสอบกำรย่อย
สลำยขยะอนิทรีย์ 



ไดร้บังบประมาณสนบัสนุนสรา้งโรงเรอืนตน้แบบ 
ก ำจดัขยะอนิทรียร์ะดบั 1 ตนัตอ่วนั 



เปิดตวั...โรงเรอืนตน้แบบเล้ียงไสเ้ดือนขนาดใหญ ่

...โรงแรกที่แม่โจ ้



หอ้งแสดงและรวบรวม...สายพนัธุไ์สเ้ดือนดิน 



 กลุ่มไส้เดอืนดนิสแีดง 

• กลุ่มไส้เดือนดินสีเทา การผลิตปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดิน 

ไส้เดือนดิน 

การปรับปรุงดินทางการเกษตร 



Eudrilus eugeniae  
ไสเ้ดือนแอฟริกัน 

Lumbricus rubellus  
ไสเ้ดือนโอลิมปิค 

Perionyx sp.  
ข้ีตาแร่ 

Eisenia foetida 
ไทเกอร ์เวิรม์ 



ระยะสืบพนัธ์ุ 
เกิดข้ึนตลอดปี 

 

เจริญเติบโตเตม็วยั  
ใชเ้วลาประมาณ 4-6 เดือน 

ฟักออกจากถุงไข่  
ใชเ้วลาประมาณ 30-45 วนั 

ระยะวางถุงไข่  
วางถุงไข่เดือนละ 2 ถุง 



Lumbricus  rubellus 

เกิดข้ึนบริเวณใตดิ้น 

ขีต้าแร่ 

เกิดข้ึนบริเวณผวิดิน 



การออกถุงไข่ (Cocoon) 

Maejo Earthworm Information Center 





Bacteria              475              32,900               440,700 



Fragmenting and conditioning     
the substrate [Dom´ınguez, (2004)] 

 

Modify the diversity  
& abundance the microflora    
[Tiunov and Scheu,(2000); Wolter and scheu,(1999)] 

The diet of earthworms  
[Edwards,(2004) ; Moody et al.,(1995)] 

Responsible for the biochemical 
degradation of organic matter  
[Dom´ınguez, (2004)] 

Increasing surface area & altering 
biological activity  [Dom´ınguez, (2004)] 

Relationships between earthworms and 

microorganisms 



 





 





 





 



วสัดุเหลือทิง้จากโรงงานผลติเบอเกอร่ี  
บริษัท CPRAM อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 



ผลผลิตเมล็ดข้ำว
เพิม่ขึน้ 30 % 

 
ล ำไยนอกฤด ู

 

 
คุณภำพผลผลิต

สูงขึน้ 
 



7 วนั 14 วนั 21 วนั 

28 วนั 

เร่ิม 

7 วนั 
14 วนั 

21 วนั 

 
เร่งกำรออกดอก 

  



เร่งกำรแตกรำก  
กิ่งพันธุ ์



สดัส่วนของผลผลิตท่ีไดจ้ากกระบวนการ 

ผลิตปุ๋ยหมกัมูลไสเ้ดือนดิน 

12% 

1-2% 

30% 
ขยะอินทรีย ์100 กิโลกรมั 

40% 



 



 



ผลของการใส่ปุ๋ยหมกัไสเ้ดือนดินต่อคุณภาพเมลด็ 
ของขา้วขาวดอกมะลิ 105  

 
 

Treatment Brown rice  
(%) 

Milled rice  
(%) 

Head rice  
 (%) 

1. Chemical fertilizer  77.4 b 58.3 b 26.3 a 
2. Compost rate 1 ton rai-1 77.0 b 57.6 b 26.0 a 
3. Vermicompost rate 1 ton rai-1 80.0 a 62.0 a 26.5 a 
4. Chemical fertilizer + EM 83.4 a 65.1 a 29.1 a 
5. Compost rate 1 ton rai-1+ EM 80.7 a 62.6 a 27.8 a 
6. Vermicompost rate 1 ton rai1+ worm tea  82.5 a 64.8 a 28.7 a 

F-test  * * ns 
CV. (%)  17.9 20.1 22.3 

a 

b 



Control (น ำ้เปล่ำ) น ำ้แคลเซยีมอนิทรีย ์ เจอืจำง  1 : 
100 

แคลเซยีมคลอไรด ์ 2,000  
ppm 

ทดสอบใช้แคลเซียมอนิทรีย ์
ในมะเขือเทศ 





ลักษณะเพลีย้อ่อนก่อนฉีดพ่น 

ก่อน หลัง 









เริ่มเปิดฐานเรียนรู้บริการวิชาการเรื่องการก าจัดขยะอินทรีย์ชุมชนด้วยไส้เดือนดินครั้งแรก 
ณ มหาวิทยาลัยแมโ่จ ้ 



ปี 2547 
สินค้ำ ปุ๋ ยมูลไส้เดือนดนิ 

ล๊อตแรก 

ปี 2547 
สินค้ำ น ำ้หมักมูลไส้เดือนดนิ 

ล๊อตแรก 





ฝึกอำชพีให้กับเกษตรกร หน่วยงำน และผู้ทีส่นใจ 



ปี พ.ศ. 2548  
เว็บไซต์บริการวิชาการ / www.maejoearthworm.org 



ดอยภลูงักา 

เทายกัษภ์ลูงักา 



บา้นผาตัง้ สายพนัธุท่ี์พบ 

เทายกัษภ์ผูาตัง้ 



ในคอกววั 

ส ารวจไสเ้ดือนรมิน า้โขง 



ส ารวจไสเ้ดือนรมิน า้โขง 





1 สี 2 สี 4 สี ปี 2547 ปี 2549 ปี 2548 



 

ผู้สื่อข่ำวหนังสือพมิพท์ุกฉบับและรำยกำรโทรทศันใ์น
เครือข่ำยสวทช 









ประวัติความเป็นมา ผลงานวิชาการรับใช้สังคม  



เปิดตวั...โรงเรอืนตน้แบบเล้ียงไสเ้ดือนขนาดใหญ ่

...โรงแรกที่แม่โจ ้















ปี พ.ศ. 2557 โรงเลี้ยงไสเ้ดือนแห่งท่ี 3 









ปี พ.ศ. 2560 เผยแพร่องค์ความรูด้า้นไสเ้ดือนดินก าจดัขยะอนิทรีย์ 



จัดอบรมให้กบั 14 เทศบาลในเขตพืน้ที่ภาคเหนือ 











สร้างโรงเลีย้งไส้เดือน 14 แห่ง 



ส่งไส้เดือนเข้าพืน้ที่โรงเลีย้ง 14 แห่ง 



ปี พ.ศ. 2560 ก่อสร้ำงโรงเลีย้งไส้เดอืนในพืน้ทีโ่ครงกำรหลวง 8 แหง่  
เพือ่สนับสนุนกำรสร้ำงมูลค่ำเพิม่จำกเศษผักคัดทิง้โรงคัดบรรจุผลผลิตผัก 

 







ปี พ.ศ. 2561จัดท ำโครงกำรต้นแบบโรงเรือนผลิตพชืในระบบ Smart Organic Farming ต้นทุนต ่ำ  

สนับสนุน : งบกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตภำคเกษตร 
 

 



อุปกรณ์ส ำหรับกำรให้ 
สำรละลำยธำตุอำหำรพืชอินทรีย์ 

























ติดตั้งระบบตรวจวดัสภาพแวดล้อมและการให้น า้  
ในพืน้ที่โครงการหลวง 





แปลงผกั 





แปลงสตรอเบอร์ร่ี 









แปลงองุ่น 







แปลงเคพกสูเบอร์ร่ี 













(Maejo Maggots) 



โรงเลีย้งหนอนระดบัอุตสำหกรรม ขนำด 300 ตำรำงเมตร 

โรงเลีย้งหนอนระดบัอตุสาหกรรม ขนาด 300 ตารางเมตร 
ซึง่มีความสามารถในการปอ้งกนัสตัวบ์นพืน้ดินเขา้ เช่น ง ูกบ สตัวเ์ลือ้ยคลานอ่ืนๆ ทัง้นีต้ิดลวด
เหล็กและตาข่ายไนรอ่นส่วนผนงัดา้นบนปอ้งกนันก และแมลงต่างๆ ไม่ใหเ้ขา้ไปในโรงเลีย้ง  





สายพนัธ์ุหนอนแม่โจ้ 



 



งานเผยแพร่เทคโนโลยี 
การคัดแยกปัสสาวะมนุษย์ 

โดย รศ.ดร.อานัฐ ตันโช 
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ  

มหาวิทยาลัยแมโ่จ ้

สนับสนุนงบประมาณโครงการโดย 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 



 





สุขภณัฑ์คดัแยกปัสสาวะ
เพ่ือการเกษตรและ

ส่ิงแวดล้อม 



 



 



 



 



 

ปี พ.ศ. 2562 โครงกำรต้นแบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ำ้และน ำ้ปัสสำวะมนุษยเ์พือ่อนุรักษ ์  
     สิง่แวดล้อมและกำรใช้ประโยชนอ์ย่ำงย่ังยนื 
                สนับสนุน : งบพืน้ฐำนมหำวิทยำลัยแม่โจ ้เชียงใหม่ 

 

 



 



 



 



 



โครงการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
2562  โครงการต้นแบบการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ าและน้ าปัสสาวะมนุษย์เพือ่อนุรกัษ์ สิ่งแวดล้อมและ   
 การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
2561   โครงการต้นแบบการจัดการขยะอินทรีย์ชนิดเปียกและชนดิแห้งเปลี่ยนเป็นปัจจัยการผลิตอินทรีย์ 
 อย่างครบวงจร 
2560 โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนนุการผลิตอาหารระบบอินทรยี์ 
2559   โครงการต้นแบบ Smart Organic Farming  
          (โครงการสนับสนุนการใช้มูลและน้ าหมักมูลไส้เดือนดิน) 
2557   โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตปุ๋ยอินทรยี์เชิงเดี่ยวคุณภาพสมูาตรฐาน IFOAM ระดับ 
 อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
2552   โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการขยะอินทรีย์ส าหรับชมุชนขนาดย่อม 
2549-2562    ฐานเรียนรู้การก าจัดขยะอินทรีย์โดยใช้ไส้เดือนดินท้องถ่ินไทย 







สื่อสิ่งพิมพ์ 

หนังสือ/คู่มือ    4 เล่ม (ท าก๊อปปี้มากกว่า 13,000 เล่ม) 
 DVD    2 เรื่อง (ท าก๊อปปี้มากกว่า 8,000 แผ่น) 
 โปสเตอร์    มากกว่า 20 เรื่อง (ท าก๊อปปี้มากกว่า 200 ชุด) 
 โบร์ชัวร์    3 เรื่อง (ท าก๊อปปี้มากกว่า 20,000 ใบ) 
 บทความ    มากกว่า 20 เรื่อง 























คู่มือการผลิตปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย ์



VCD การผลิตปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย ์



DVD การผลิตปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย ์











 







ความรว่มมือหน่วยงานภายใน/ภายนอกประเทศ 







บริการวิชาการความรู ้

ณ ฐานเรียนรู้ (มากกว่า 3,000 ครั้ง)    45,220 คน  
จัดนิทรรศการ (36 ครั้ง)               มากกว่า   36,000 คน 
จัดอบรม (171 ครั้ง)                      12,770 คน 
ผ่านเว็บไซต์ (10 ปี)                     มากกว่า 112,600 คน 



ฐานเรียนรู้ 







นักวิจัย สวทช. 







 



 











จัดโครงการอบรม / สัมนา 

















หน่วยงานที่เข้ารับบริการวิชาการความรู ้
บุคคลส าคัญของประเทศหน่วยงานภาครัฐ (468 แห่ง) 
โรงเรียน/ มหาวิทยาลัย                    176 แห่ง 
เทศบาล/องการบริหารส่วนต าบล                  95 แห่ง  
หน่วยงานรัฐ (สนง.ต่างๆ)   96 แห่ง 
ศูนย์วิจัย     29 แห่ง  
โรงพยาบาล/อนามัย             15 แห่ง 
อื่นๆ                 57 แห่ง 















 









หน่วยงานที่เข้ารับบริการวิชาการความรู ้

กลุ่มเกษตรกร /องค์กรอิสระ (51 แห่ง) 
กลุ่มเกษตรกร, มูลนิธ,ิ เครือข่าย, ชมรม 
ต่างประเทศ (43 แห่ง) 
ภูฎาน, ไต้หวัน, ญี่ปุ่น, จีน, สิงคโปร์, เกาหล,ี อินโดนีเซีย, ลาว ,เวียดนาม, 
ฟิลิปปินส์,มาเลเซีย,เบลเยี่ยม,อเมริกาลิเบีย,และประเทศอื่นๆ อีก33ประเทศ 
หน่วยงานเอกชน (50 แห่ง) 
บริษัท ร้าน ไร่ฟาร์ม รีสอร์ท โรงแรม  

 













คณะฑูต 



 

ผู้สื่อข่ำวหนังสือพมิพท์ุกฉบับและรำยกำรโทรทศันใ์น
เครือข่ำยสวทช 



เผยแพร่ผ่านสื่อ 
หนังสือพิมพ์ (7 แห่ง) 
1. มติชน 
2. ข่าวสด  
3. เดลินิวส์  
4. กรุงเทพธุรกิจ  
5. เชียงใหมน่ิวส์ 
6. ลานนาทูเดย์ 
7. ไทยนิวส์  

วารสาร/นิตยสาร (10 แห่ง) 
1. เทคโนโลยีชาวบ้าน 
2. เกษตรก้าวหน้า  
3. วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ 
4. Paso 
5. นิตยสาร รีดเดอร์ส ไดเจสท์ สรรสาร 
6. วารสาร International Journal of 
Agricultural Technology 
7. นิตยสารอ่างแก้วพลัส 
8. แมโ่จป้ริทัศน์ 
9. จดหมายข่าวโครงการเครือข่าย สวทช. 
10. จดหมายข่าวโครงการหลวง 

วิทยุ (4 แห่ง) 
1. สถานีวิทยุ อสมท. 100.75 MHz 
2. สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.5 MHz. 
3. สถานีวิทยุ มก. AM 612 MHz 
4. รายการ Tipmse Recycling Station 
 
เว็บไซต์ /เฟชบุ๊คส์  
1. www.maejonaturalfarming.org 
2. www.maejohydroponics.org 
3. www.mju.ac.th 
4. facebook: ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน 
5. facebook: กองทุนปุ๋ยอินทรีย์และไฮโดรโพนิคส์ 
 





 



 



 



 









 



 



 



 



 



 







 

สัมภำษณ ์Nation TV 



 



 















นิตยสาร ดิฉัน 





 



งานวิจัย 
โครงการวิจัย   21 โครงการ (ก าจัดขยะอินทรีย์, ปรับปรุงดิน, บ าบัดน้ าเสีย)  
ผลิตบัณฑิตจากงานวิจัย              45 คน (ป.ตรี 36 คน ป.โท 7 คน ป.เอก 2 คน) 
บูรณาการสู่การเรียนการสอน   9 วิชา (ดป300,ดป311,ดป312,ดป451,ดป424,ดป481,ดป489,ดป488,ดป582) 



 

  

 

 

นักศึกษำปริญญำเอก  
จำกทุนวิจัยในโครงกำรวิจัย 

 



 
    

 

นักศึกษำปริญญำตรี  
จำกทุนวิจัยในโครงกำรวิจัย 

 



 

 

นักศึกษำปริญญำตรี  
จำกทุนวิจัยในโครงกำรวิจัย 

 



 

นักศึกษำปริญญำตรี  
จำกทุนวิจัยในโครงกำรวิจัย 

 



ประกาศเกียรติคุณ / รางวัล 
ระดับชาติ (18 รางวัล) 
• มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 
• เกียรติบัตรรางวัลอันดับที่ 1 ฐานเรียนรู้ที่มีผู้เข้ารับบริการสูงสุด 
• เกียรติบัตรรางวัลอันดับที่ 1 การผลิตสื่อเพื่อการบริการวิชาการสูงสุด 
• วช. 
• รางวัล Silver Award ในงาน Thailand Research Expo 2012 
• รางวัล Gold Award ในงาน Thailand Research Expo 2013 
• กองทัพเรือ 
• เกียรติบัตร 
• เครื่องหมายสหัทยานาวี 



ประกาศเกียรติคุณ / รางวัล 
• รางวัล “Robinson Bright & Charm Award 2012” งานรวมสุดยอดบุคคลต้นแบบแห่งความดีของจังหวัด

เชียงใหม่  
• เกียรติบัตรในงานพิธีเปิดอาคารคัดแยกขยะและศูนย์เรียนรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม  
• ค่ายกรมหลวงชุมพร 
• ประกาศเกียรติคุณโครงการหลวง 
 
ระดับนานาชาติ (1 รางวัล) 
• รางวัลชนะเลิศ “ สนเทศโรตารี ” ในการประชุมระหว่างเมือง โซน  4 ของ Peace Through Service (โรตารีสากล) 

 













รำงวลั “รำงวลัอำจำรย์ดเีด่นสำขำกำรเกษตร ด้ำนกำรบริกำรวชิำกำร ระดบัดีมำกจากสภาคณบดีสาขาการเกษตร” ปี 2557 



รำงวลั “อำจำรย์ตัวอย่ำงด้ำนบริกำรวชิำกำร ของมหำวทิยำลยัแม่โจ้” ปี 2558 



รำงวลั “นิสิตเก่ำดเีด่นคณะเกษตร มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์” ปี 2561 



รำงวลั “ศิษย์เก่ำดเีด่นมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ภำคเหนือ” ปี 2562 



ผลงานที่ก าลังจะด าเนินการต่อ 
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แหล่งธาตุอาหารพืช: ปุ๋ยอนิทรีย์ 
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แหล่งไนโตรเจน (N) 





                  สถำนะกำรปัจจุบัน 



GAPC (Good Agricultural Practice : Propagation and Cultivation) (Organic Standard)  



GAPC (Good Agricultural Practice : Propagation and Cultivation) (Organic Standard)  



การเตรียมกล้าปลูกกญัชา การเตรียมความพร้อมในการปลูก 



การเตรียมกล้าปลูกกญัชา การเตรียมความพร้อมในการปลูก 



การเตรียมกล้าปลูกกญัชา การเตรียมความพร้อมในการปลูก 



การเตรียมกล้าปลูกกญัชา การเตรียมความพร้อมในการปลูก 



การเตรียมกล้าปลูกกญัชา การเตรียมความพร้อมในการปลูก 



การเตรียมโรงเรือน การเตรียมความพร้อมงานด้านเตรียมวสัดุปลูกใส่กระสอบ จัดเรียง เข้าโรงเรือน 



การเตรียมโรงเรือน การเตรียมความพร้อมงานด้านเตรียมวสัดุปลูกใส่กระสอบ จัดเรียง เข้าโรงเรือน 



การเตรียมโรงเรือน การเตรียมความพร้อมงานด้านเตรียมวสัดุปลูกใส่กระสอบ จัดเรียง เข้าโรงเรือน 



การเตรียมโรงเรือน การเตรียมความพร้อมงานด้านเตรียมวสัดุปลูกใส่กระสอบ จัดเรียง เข้าโรงเรือน 
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สถานทีด่ าเนินโครงการ  สถานที่ด าเนินโครงการ  



สถานทีด่ าเนินโครงการ  สถานที่ด าเนินโครงการ  



สถานทีด่ าเนินโครงการ  สถานที่ด าเนินโครงการ  





สถานทีด่ าเนินโครงการ  สถานที่ด าเนินโครงการ  







































• ผลงานที่เป็น 

 ประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่น  

 ที่เกิดขึ้นโดยใช้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชา และ 

 ปรากฏผลที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ 

 ผลงานนี้ต้องเป็นผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงในทางทีด่ีขึ้นทางด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านเก่ียวกับ  
 ชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ  
 หรือเป็นผลงานที่น าไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพย์สนิทางปญัญาในรูปแบบอื่น 

 สามารถแสดงได้เป็นท่ีประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงใน
ความตระหนักและการรับรู้ในปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน 

 ทั้งน้ี ไม่นับรวมงานที่แสวงหาก าไรและได้รับผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชงิธุรกิจ 

 

ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 



รูปแบบและมาตราฐานเอกสารวิชาการรับใช้สังคม 

ลักษณะของผลงาน 
 

• เป็นผลงานเชิงวิชาการที่ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตน
อย่างน้อย 1 สาขาวิชา 

• ต้องเป็นส่วนหนึ่งของภาระงานที่คณะให้ความเห็นชอบ 
 

 
 



รูปแบบและมาตราฐานเอกสารวิชาการรับใช้สังคม 

 รูปแบบการเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
• จัดท าเป็นเอกสาร โดยมีค าอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ท าให้เกิดการพัฒนาเป็น

ประโยชน์ต่อสังคม  
 มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น  และเกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชา

หนึ่งๆ หรือหลายสาขาวิชาได้อย่างไร ในแง่ใด โดยต้องปรากฏเป็นที่ประจักษ์  
• เอกสารวิชาการต้องมีเนื้อหาครบถ้วน 7 หัวข้อ มีรูปภาพประกอบ มีความยาวอย่างน้อย 7 หน้า โดยมีเนื้อหาที่มุ่งให้ 

นักวิชาการ นักศึกษา และคนทั่วไปอ่านเข้าใจและน าไปใช้ได้ง่าย 
• นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจแสดงหลักฐานเพิ่มเติมอื่นๆ เกี่ยวกับผลงาน เช่น รูปภาพ หรือการ

บันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือแถบเสียง หรือวีดีทัศน์ประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ 
 
 

 
 



รูปแบบและมาตราฐานเอกสารวิชาการรับใช้สังคม 

 การเผยแพร่ผลงาน 
• ให้มีการเผยแพร่ผลงานในพื้นที่เป้าหมายหรือการเปิดให้เยี่ยมชมพื้นที่ ใน

รูปของ นิทรรศการ การจัดประชุม การเสวนา 
• และจะต้องมีการเผยแพร่ เพ่ิมเติมในวงวิชาการ และสู่สาธารณชนอย่าง

กว้างขวางในรูปแบบใดแบบหนึ่ง ที่สามารถใช้อ้างอิง หรือศึกษาค้นคว้า
ต่อไปได้ เช่น  

• การจัดท าเป็นบทความวิชาการส่งไปยังหน่วยงานอื่น  
• การเผยแพร่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
• การน าเสนอในที่ประชุมวิชาการ 
• การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

 
 

 
 

 



รูปแบบและมาตราฐานเอกสารวิชาการรับใช้สังคม 
 รูปแบบการเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

• สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

• การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย 

• กระบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 

• ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

• การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว 

• การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

• แนวทางการติดตามและธ ารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป 

 
 

 



ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการรับใช้สังคม เพื่อเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 

ในกรณีผลงานวิชาการรับใช้สังคมซึ่งมีการด าเนินงานเป็นหมู่คณะ หรือเป็นงานที่มีการบูรณาการหลายสาขาวิชา ผู้ขอ
ก าหนดต าแหน่งต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักในสาขาวิชาที่เสนอขอ โดยมีบทบาทในขั้นตอนการท างานอย่างน้อย ๓ 
ขั้นตอน คือ 
 ก. การวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนเริ่มกิจกรรมรับใช้สังคม 
 ข. การออกแบบหรือพัฒนาชิ้นงานหรือแนวคิดหรือกิจกรรม 
 ค. การประเมินผลลัพธ์และสรุปแนวทางในการน าไปขยายผลหรือปรับปรุง 
 

•  ให้มีการระบุว่าผลงานนั้นเป็นการบูรณาการของสาขาใดบ้าง และผู้ขอเป็นผู้ด าเนินการหลักในสาขาของตน
อย่างไร 

• มีค าอธิบายบทบาทหน้าที่และกระบวนการท างานของผู้ร่วมงานทุกคน และลงนามรับรองเอกสาร 



ระดับดี  
มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน  
มีการระบุปัญหาหรือความต้องการโดยการมีส่วนร่วมของสังคมกลุ่มเป้าหมาย  
มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือท าความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
อย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนหรือสังคมนั้น 
ระดับดีมาก  
ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องสามารถน าไปใช้เป็นตัวอย่างในการแก้ไขปัญหาหรือท าความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาให้กับสังคมอื่นได้ หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในระดับจังหวัด
หรือประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
ระดับดีเด่น  
ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องส่งผลกระทบต่อสังคมหรือแวดวงวิชาการอย่างกว้างขวาง เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ หรือได้รับรางวัลจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น UNESCO WHO UNICEF เป็นต้น 

ลกัษณะคุณภาพ ผลงานทางวิชาการรบัใชส้งัคม 



ผลงานวิชาการรับใช้สังคม เพ่ือเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 





รูปแบบและมาตราฐานเอกสารวิชาการรับใชส้ังคม 

• ผลงานที่ท าให้เกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
• มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น   
• เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือ 
• เสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึง่ๆ หรือ 
•หลายสาขาวิชาได้อย่างไร ในแง่ใด 

และต้องปรากฏเป็นที่ประจักษ์  
 



รูปแบบและมาตราฐานเอกสารวิชาการรับใช้สังคม 

 รูปแบบการเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
• จัดท าเป็นเอกสาร โดยมีค าอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ท าให้เกิดการพัฒนาเป็น

ประโยชน์ต่อสังคม  
 มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น  และเกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชา

หนึ่งๆ หรือหลายสาขาวิชาได้อย่างไร ในแง่ใด โดยต้องปรากฏเป็นที่ประจักษ์  
• เอกสารวิชาการต้องมีเนื้อหาครบถ้วน 7 หัวข้อ มีรูปภาพประกอบ มีความยาวอย่างน้อย 7 หน้า โดยมีเนื้อหาที่มุ่งให้ 

นักวิชาการ นักศึกษา และคนทั่วไปอ่านเข้าใจและน าไปใช้ได้ง่าย 
• นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจแสดงหลักฐานเพิ่มเติมอื่นๆ เกี่ยวกับผลงาน เช่น รูปภาพ หรือการ

บันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือแถบเสียง หรือวีดีทัศน์ประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ 
 
 

 
 



รูปแบบและมาตราฐานเอกสารวิชาการรับใช้สังคม 
 รูปแบบการเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

• สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

• การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย 

• กระบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 

• ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

• การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว 

• การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

• แนวทางการติดตามและธ ารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป 

 
 

 



รูปแบบและมาตราฐานเอกสารวิชาการรับใช้สังคม 
 รูปแบบการเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

• สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

• การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย 

• กระบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 

• ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

• การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว 

• การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

• แนวทางการติดตามและธ ารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป 

 
 

 


