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     ก าหนดให้ผลงานวิชาการรับใช้สังคม เป็นผลงานอีกประเภทหนึ่งในการ
เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้ครอบคลุมผลงานที่คณาจารย์
ได้น าความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตน มาใช้ในการแก้ไขปัญหา 
หรือพัฒนาชุมชน สังคมหรือประเทศ ซึง่เป็นภาระหน้าที่อย่างหนึง่ของ
สถาบันอุดมศึกษา 

 



ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 

     - ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นโดยใช้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอย่าง 

น้อยหนึง่สาขาวิชา และปรากฏผลที่สามารถประเมินได้เป็นรปูธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ  
 

     - ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้ต้องเป็นผลให้เกดิการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทางด้านใด 

ด้านหนึ่ง หรือหลายด้านเกี่ยวกับ ชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจ  

การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานที่น าไปสู่การจดทะเบียน  

สิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบอื่นที่สามารถแสดงได้เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้ 

แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงใน 

ความตระหนักและการรับรู้ในปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน 
 

     ทั้งนี้ ไม่นับรวมงานที่แสวงหาก าไรและได้รับผลตอบแทนส่วนบคุคลในเชิงธุรกิจ 

ค านิยาม 



          จัดท าเป็นเอกสาร โดยมีค าอธิบาย / ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น 
เพ่ือชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ท าให้เกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและเกิดความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเสริมสร้างความรู้หรือ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่งๆ หรือหลายสาขาวิชาได้อย่างไร ในแง่ใด 
โดยต้องปรากฏเป็นที่ประจักษ์ในประเด็นต่อไปนี้ 

   

รูปแบบ 

ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม (ต่อ) 



  1) สภาพการณก์อ่นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

  2) การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย 

  3) กระบวนการทีท่ าให้เกดิการเปลี่ยนแปลงที่ดขีึ้น 

  4) ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใชใ้นการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนัน้ 

  5) การคาดการณส์ิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลีย่นแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว 

  6) การประเมินผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ 

  7)  แนวทางการติดตามและธ ารงรักษาพัฒนาการที่เกดิขึ้นให้คงอยูต่่อไป 
 

          ทั้งนี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวขา้งต้นแล้ว อาจแสดงหลกัฐาน
เพิ่มเติมอื่นๆ เกีย่วกับผลงาน เช่น รูปภาพ หรือการบันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือแถบเสยีง 
หรือวีดีทัศน์ประกอบการพจิารณาด้วยก็ได ้

 

รูปแบบ (ต่อ) 

ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม (ต่อ) 



  

      ให้มีการเผยแพร่โดยการจัดเวทีน าเสนอผลงานในพื้นที่หรือการเปิดให้เยี่ยม
ชมพื้นที่และจะต้องมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่สอดคล้องกับผลงาน โดยการเผยแพร่นั้นจะต้องมีการบันทึกเป็น
เอกสารหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถใช้อ้างอิง หรือศึกษาค้นคว้าต่อไปได้ 

 

ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม (ต่อ) 

การเผยแพร่ 



ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม (ต่อ) 

เกณฑ์ประเมินระดับคุณภาพ 

•มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน มีการระบุปัญหาหรอืความต้องการโดย
การมีส่วนร่วมของสงัคมกลุ่มเป้าหมาย มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะหค์วามรูท้ี่สามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือท าความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่
ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจกัษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนหรือสังคมนั้น 

 

ระดับดี  

•ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องสามารถน าไปใช้เป็นตัวอย่างในการแก้ไขปัญหาหรอื
ท าความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึน้อย่างเป็นที่ประจักษ์ 
หรือก่อให้เกิดการพัฒนาให้กับสังคมอืน่ได้ หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย
ในระดับจังหวัดหรือประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับ 

ดีมาก 

•ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องส่งผลกระทบต่อสงัคมหรือแวดวงวิชาการอย่าง
กว้างขวาง เป็นทีย่อมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิหรือได้รับรางวัลจากองค์กร
ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น UNESCO WHO UNICEF เป็นต้น 

 

ระดับ
ดีเด่น  



 
ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

 
         ในกรณีผลงานวิชาการรับใช้สังคมซึ่งมีการด าเนินงานเป็นหมู่คณะ หรือเป็นงานที่มี

การบูรณาการหลายสาขาวิชา ผู้ขอก าหนดต าแหน่งต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักในสาขาวิชาที่
เสนอขอ โดยมีบทบาทในขั้นตอนการท างานอย่างน้อย 3 ขั้นตอน คือ 

  ก. การวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนเริ่มกิจกรรมรับใช้สังคม 

  ข. การออกแบบหรือพัฒนาชิ้นงานหรือแนวคิดหรือกิจกรรม 

  ค. การประเมินผลลัพธ์และสรุปแนวทางในการน าไปขยายผลหรือปรับปรุง 

         ให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในผลงานนั้นของ
ผู้ร่วมงานทุกคน และบทบาทหน้าที่หลักของผู้ขอก าหนดต าแหน่ง โดยให้ผู้ร่วมงานทุกคน
ลงนามรับรอง ทั้งนี้ อาจไม่ต้องระบุสัดส่วนการมีส่วนร่วมเป็นร้อยละก็ได้ 



 
 

 

       ให้ระบุชื่อสาขาวิชาที่จะแต่งตั้ง โดยระบุเฉพาะชื่อสาขาวิชาที่แสดงความรู้ความ
เชี่ยวชาญหลักของผู้ขอ  

           ทั้งนี้ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งที่เคยได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ โดย
ไม่ได้ใช้ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ประสงค์จะเสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นในสาขาวิชา
เดิม โดยใช้ผลงานวิชาการรับใช้สังคม สามารถเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
ได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาแต่หากการก าหนดสาขาวิชานั้น เป็นการ
เปลี่ยนแปลงสาขาวิชาพื้นฐานของตน ให้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา และจะต้อง
เสนอขอก าหนดต าแหน่งโดยวิธีพิเศษ 

 

 
แนวทางการก าหนดสาขาวิชาที่จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

 



      ให้มีการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคมของผลงานวิชาการรับใช้สังคม โดย
วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

1. ให้สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชา แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อท าหน้าที่รับรอง
การใช้ประโยชนต์่อสังคมของผลงานวิชาการรับใช้สังคมนั้น 

2. ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งแสดงหลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม
ของผลงานวิชาการรับใช้สังคม จากผลการประเมินของสถาบันทางวิชาการที่
เกี่ยวข้อง 

 
แนวทางการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม 

 



 
 
 

            ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคมโดยใช้
แนวทางในการประเมิน ดังตอ่ไปนี้ 

  (1) ประเมินจากเอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอผลงาน 
  (2) ประเมินจากหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การสัมภาษณ์ผู้เกีย่วข้อง หรือ

สารสนเทศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
         (3) นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามข้อ 1 และข้อ 2 แล้ว  

อาจประเมินจากการตรวจสอบสภาพจริงที่มีอยู่ในพ้ืนที่ร่วมด้วย ซึ่งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจะตรวจสอบด้วยตนเองหรือแต่งตัง้ผู้แทนให้ไปตรวจสอบแทนก็ได ้

 
          ทั้งนี้ ให้เน้นถึงการมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย 
 

 แนวทางการประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคม 



ประกาศมหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแตง่ตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
พ.ศ. 2556  

ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน 2556 



 
 

ให้มีการรับรองผลงานวิชาการรับใช้สังคม ดังต่อไปนี้ 

 1. ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งแสดงหลักฐานการรับรองผลงานวิชาการ  
    รับใช้สังคม ผ่านคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาตรวจสอบ  
    และให้การรับรองการเผยแพร่ 

 2. ให้กองการเจ้าหน้าที่ น าเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานวิชาการ 
    รับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยก่อนน าเสนอคณะกรรมการ 
    พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณา  

 

  
แนวทางการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม 

 



องค์ประกอบ 
 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม   เป็นประธาน 
 2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  เป็นรองประธาน 
 3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ 
 4. ผู้แทนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี หรือ  เป็นกรรมการ 
     กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ หรือกลุ่มวิชา 
         มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
 ให้ประธานเป็นผู้เสนอรายชื่อกรรมการตาม 3 และแต่งต้ังเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
อ านาจหน้าที ่
 - ด าเนินการกลั่นกรองผลงานวิชาการรับใช้สังคมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
วิธีการ 
  - แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานวิชาการรับใช้สังคมเป็นการเฉพาะรายบุคคล 
  
 

  
คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานวิชาการรับใช้สังคม  

ระดับมหาวิทยาลัย 
 



 
เกณฑ์ประเมินผลงานวิชาการรับใชส้ังคม 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

  
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน 

มี ไม่มี 
1. มีการรวบรวมข้อมลูและสารสนเทศที่ชัดเจน  

2. มีการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาหรือความตอ้งการโดยมีส่วนร่วมของสงัคม
กลุ่มเป้าหมายก่อนเริ่มกิจกรรม 

3. มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรอืท าความ
เข้าใจสถานการณ์จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอยา่งเป็นที่ประจักษ์ หรอื
ก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนหรือสงัคมนั้น 

4. สามารถน าไปใช้เปน็ตัวอย่างในการแก้ไขปัญหาหรือท าความเข้าใจสถานการณ์ จน
เกิดการเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาให้กับ
สังคมอื่นได้ หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในระดับจังหวัดหรือประเทศ
อย่างเป็นรูปธรรม 

5. มีผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมหรอืวงวิชาการ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ หรือได้รับรางวัลจากองค์กรที่ไดร้ับการยอมรับในระดับนานาชาติ 



 
เกณฑ์ประเมินผลงานวิชาการรับใชส้ังคม 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี(ต่อ) 
 

สรุปผลการประเมิน   
 ระดับดีเด่น  มีผลการประเมินตั้งแต่ข้อ 1 - 5 

 ระดับดีมาก  มีผลการประเมินตั้งแต่ข้อ 1 - 4 

 ระดับดี  มีผลการประเมินตั้งแต่ข้อ 1 - 3 

 ระดับพอใช้  มีผลการประเมินตั้งแต่ข้อ 1 - 2 

 ระดับต้องปรับปรุง ไม่มีผลการประเมินในข้อใด 

 



 1. ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่น าผลงานของผู้อืน่มาเป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลียน 
    ผลงานของผู้อืน่ รวมทัง้ไม่น าผลงานของตนเองในเรือ่งเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการ 
    มากกว่าหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 

 2. ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรอืแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงานทางวิชาการของ 
    ตนเองและแสดงหลักฐานของการค้นคว้า รวมทั้งการอ้างอิงผลงานของตนเอง 

 3. ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวชิาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นและ 
    สิทธิมนุษยชน  

 4. ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมา 
    เกี่ยวข้อง และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวัง 
    ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็น 
    จรงิ ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 

 5. ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 

 

  
ข้อก าหนดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ  

 



ขอบคุณ 


