
การจดัท าผลงาน 
วชิาการรบัใชส้งัคม 

โดย   
ศาสตราจารย์เกียรตคุิณ ดร.ปิยะวัต ิ บุญ-หลง 

ผู้อ านวยการสถาบันคลังสมองของชาต ิ
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ผลงานวชิาการเพือ่ก าหนด
ต าแหน่งทางวชิาการ  

 
 
 

1. ผลงานวจิัย 

2. ต ารา 

3. ผลงานวชิาการในลกัษณะอืน่ (งานแปล 
ท าสารานุกรม งานศลิปะ งานสรา้งสรรค)์ 

4. ผลงานวชิาการรับใชส้งัคม 

5. ผลงานวชิาการจากการเรยีนการสอน? 
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งานวชิาการของมหาวทิยาลยั  
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การเรยีนการ
สอน 

บรกิาร
วชิาการ 

วจิัย 
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ผลงานวจิยั 

  

Basic 

Research 

Applied 
Research 

Translational 
Research 

 Utilization  

   “Academic Impact ”              “Societal Impact” 

Publ. Patent Utilization 
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งานวชิาการของมหาวทิยาลยั
(ปัจจุบนั)  
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การเรยีน
การสอน 

บรกิาร
วชิาการ 

วจัิย 

Publications 

Income 
“ตามบญุตามกรรม” 
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ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม 

  

Basic 

Research 
วจิยั คลีค่ลายปญัหา  ชุมชน  

ตอ่ยอด 
วชิาการ 

สถานการณ์เดมิ 

สถานการณ์ใหม ่
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ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม  
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การเรยีนการ
สอน 

บรกิาร
วชิาการ 

วจิัย 
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ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม 

โจทย ์
จาก 
ชมุชน 

Impact 
ตอ่ 

ชมุชน 

กระบวนการมสีว่นรว่ม 

การสอน 

บริการ 

วิจยั 
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มหาวทิยาลยั    บรบิทชมุชน  

 
 

อปท. ,  
     รฐั        MNC 

“วชิาการ” “วชิาการรับใชส้งัคม”    วถิชีวีติชมุชน  

วชิาการกบัชุมชน 
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กระบวนการ  
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ปลายน ้า 

• ปัญหาถกู
แกไ้ข 

• สถานการณ์
เปลีย่นไป 

• ชมุชนเกง่
ขึน้ 

• ผลงาน
วชิาการ 

กลางน ้า 

• กระบวนการ
แกปั้ญหา 

• กระบวนการ
วชิาการ 

ตน้น ้า 

• โจทยข์อง
ผูใ้ช ้

• บทบาทของ
นักวชิาการ 

• สถาบนัตน้
สงักดั 
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การวางแผนเก็บขอ้มลู 

ความเป็นไป 

ในชมุชน 

ขอ้มลู 

โจทยข์อง
โครงการ 

วเิคราะห/์ให ้
ความหมาย 
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12 www.knit.or.th 

• ขยะ น ้าเสยี 
วสัดเุหลอืใช ้
สารพษิ 

• คณุภาพ 

• เวลา 

• ราคา 

• รายได ้
รายจา่ย 
หนีส้นิ 

• ปรมิาณ 
ลกัษณะ 
พฤตกิรรม 

สงัคม 
เศรษฐ
กจิ 

สิง่แวด
ลอ้ม 

เทคนคิ 
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จังหวะการเก็บขอ้มูล 
 

ขอ้มลู x เดอืน หลงัจาก
โครงการสิน้สดุ 

ขอ้มลู ณ จดุส ิน้สดุ
โครงการ 

ขอ้มลู ณ milestone 3 

ขอ้มลู ณ milestone 2 

ขอ้มลู ณ milestone 1 

ขอ้มลู ณ เวลาเร ิม่ตน้ 
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กรอบคดิการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร 
(Action Research)  
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ตวัอย่างโครงการ 1 

สถานการณ ์: “เด็กวัยรุน่มามั่วสมุกนัทีช่ายหาด มเีสอืสงิห์
กระทงิ แรด sex กระทอ่ม ฯลฯ ”  

15 

ขอ้มลูทางเศรษฐกจิ :  รายได ้ทีม่าของรายได ้รายจา่ย หนีส้นิ 
ศกัยภาพของพืน้ที ่(เชน่การทอ่งเทีย่ว)    

 

ขอ้มลูทางสิง่แวดลอ้ม : สภาพชายหาด ผูถ้อืสทิธ ิการจัดการ     

ขอ้มลูทางสงัคม :  จ านวนเด็ก อายเุด็ก profile เด็ก profile ครอบครัว 
 พฤตกิรรมทีท่ า การใชเ้วลาวา่ง ทศันคต ิศกัยภาพ แนวโนม้ในระยะตอ่ไป  
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การแกป้ัญหา 

“ชกัชวนเด็กใหม้าท ากจิกรรมสรา้งสรรค ์ดแูลชายหาด 
สือ่สารกบัคนภายนอก พัฒนากลุม่ สรา้งทักษะ
เฉพาะตวั ” 
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กระบวนการ :  
• Unfreezing : คยุกบัเด็ก หาขอ้มลูพฤตกิรรม ความสนใจ 
   สรา้งความคุน้เคย ความไวว้างใจ 
• Transform :  หนุนใหจั้ดการพืน้ทีเ่อง สรา้งกจิกรรม 
   เจรจากบั อบต. เผยแพรผ่า่นสือ่ ฯลฯ 
• Refreezing : ตอกย ้าธรรมเนยีมปฏบิตั ิก าหนดกตกิา 
   สรา้งวัฒนธรรมกลุม่  
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ผลการเปลีย่นแปลง? 

สถานการณ ์: “เด็กวัยรุน่มามั่วสมุกนัทีช่ายหาด มเีสอืสงิห์
กระทงิ แรด sex กระทอ่ม ฯลฯ ”  

17 

ขอ้มลูทางเศรษฐกจิ :  รายได ้ทีม่าของรายได ้รายจา่ย หนีส้นิ    
 

ขอ้มลูทางสิง่แวดลอ้ม : สภาพชายหาด ผูถ้อืสทิธ ิการจัดการ     

ขอ้มลูทางสงัคม :  จ านวนเด็กในกลุม่ อายเุด็ก profile เด็กและครอบครัว 
 พฤตกิรรมทีท่ า การใชเ้วลาวา่ง ทศันคต ิศกัยภาพ แนวโนม้  
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ตวัชีว้ดัการการเปลีย่นแปลง 
 
 

เป้าหมาย : จดัการทรพัยากรของชุมชน 
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เกดิธรรมเนยีมปฏบิตั ิ
ในการใชท้รัพยากร 

สรา้งกตกิาการใชพ้ืน้ที ่กตกิากลุม่ 

ทดลองท ากจิกรรม 

ชว่ยกนัคดิกจิกรรม 

ท าความคุน้เคยกบัเด็ก 

M 1 M 2 M 3 
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ตวัอย่างโครงการ 2 

สถานการณ์ : “กลว้ยตากคณุภาพไมด่ ี 
 ขายไดน้อ้ย  ราคาต า่” 
 

19 
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ตวัอย่างโครงการ 2 

สถานการณ ์: “กลว้ยตากคณุภาพไมด่ ีขายไดน้อ้ย  
   ราคาต า่” 
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ขอ้มลูทางเทคนคิ :  คณุภาพของกลว้ยตาก กระบวนการผลติ  
   ปรมิาณ ตน้ทนุ ราคา การ package   
   ความหลากหลายของผลติภณัฑ ์สภาพตลาด 
   การแขง่ขนั ชอ่งทางจ าหน่าย พฤตกิรรม 
   ผูบ้รโิภค 

 

ขอ้มลูทางสงัคม :     ผูผ้ลติ ประวตัคิวามเป็นมา การรวมกลุม่ ...  

ขอ้มลูทางเศรษฐกจิ : ตน้ทนุ ราคา ผลตอบแทน การกระจายรายไดใ้น
   กลุม่ ผลกระทบตอ่เศรษฐกจิของพืน้ที ่ 
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การแกป้ัญหา 
• “Identify ปัญหาคณุภาพ (รส กลิน่ ส ีรปูรา่ง  
   การปนเป้ือน ฯลฯ ) รว่มกบัผูผ้ลติและผูซ้ือ้ 
•  หาวธิกีารแกไ้ขทางเทคนคิ ตามความพรอ้มของผูผ้ลติ 
•  ทดลองตลาดใหเ้ห็นผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ ” 

21 

กระบวนการ :  
• Unfreezing : คยุกบัผูผ้ลติ ดตูัวอยา่งทีด่ ีเพือ่ใหเ้ห็น 
   ปัญหาและความเชือ่มโยงระหวา่งคณุภาพ 
   กบัราคาขาย 
• Transform :  หนุนใหท้ดลองเปลีย่นวธิกีารผลติ สรา้ง 
   กลุม่ ทดลองตลาด เผยแพรผ่า่นสือ่ ฯลฯ 
• Refreezing : ตอกย ้าขัน้ตอนการผลติทีด่ ีตอ่ยอดคณุภาพ 
   สรา้งวัฒนธรรมของนวัตกรรมตอ่เนือ่ง 
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ผลความเปลีย่นแปลง? 

สถานการณ ์: “กลว้ยตากคณุภาพไมด่ ีขายไดน้อ้ย  
   ราคาต า่” 

 

22 

ขอ้มลูทางเทคนคิ :  คณุภาพของกลว้ยตาก กระบวนการผลติ  
   ปรมิาณ ตน้ทนุ ราคา การ package   
   ความหลากหลายของผลติภณัฑ ์สภาพตลาด 
   การแขง่ขนั ชอ่งทางจ าหน่าย พฤตกิรรม 
   ผูบ้รโิภค 

 

ขอ้มลูทางสงัคม :     ผูผ้ลติ การรวมกลุม่ ...  

ขอ้มลูทางเศรษฐกจิ : ตน้ทนุ ราคา ผลตอบแทน การกระจายรายไดใ้น
   กลุม่ ผลกระทบตอ่เศรษฐกจิของพืน้ที ่ 
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เสน้ทางของงานวชิาการ 
รบัใชส้งัคม  

Research 

ใชข้อ้มลูและความรู ้
ในการวางแผนและ
ปฏบิตักิาร รว่มกบั
ชมุชน 

Development 

ปัญหาถกูคลีค่ลาย 
ตอ่ยอด/ยกระดบั 

Movement 

เกดิกลไกการจัดการ 

เชือ่มโยงกบั
เครอืขา่ยภายนอก 
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การสือ่สารผลงานวชิาการ  
 
 
 ผลงานวชิาการเดมิ : “Read – Analyze – Believe” 
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ผลงานวชิาการรับใชส้งัคม : “See – Feel – Believe” 
 

“ขอ้มลู + การตคีวาม” 
Data  Information  Knowledge 
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See – Feel - Believe  

25 

Reason, Logic 

Feeling, Emotion 
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การสือ่สารใหไ้ด ้Emotion  
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See : รปู เสยีง วดิโีอ   
 
Feel : ตัวคน ตวัผลติภณัฑ ์การเยีย่มพืน้ที/่ คยุกบั 
 ชมุชน + ค าอธบิาย 
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“สาร” ทีต่อ้งการ “สือ่”  
 
 
 

27 

1. ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้จรงิ  
(และไมเ่คยมมีากอ่น) 

2. การใช ้“วชิาการ” ในการเปลีย่นแปลงนัน้   
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การเผยแพร่ผลงาน  
 
 
 

28 

1. วารสารวชิาการ หรอืกึง่วชิาการ  
 (ตอ้งม ี“การบรรณาธกิาร”) 
2. หนังสอื 
3. บทความแบบยาว (Monograph) 
4. การจัดประชมุ/นทิรรศการในพืน้ที ่(โดยมเีอกสาร 
 อธบิาย วเิคราะห ์– เทยีบกบัสจูบิัตร)  
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“นกัวชิาการรบัใชส้งัคม”  

ผูท้ างานวชิาการรบัใชส้งัคมควรจะ 

• มจีติอาสา 
• รูจั้กทัง “วชิาการ” และ“ชมุชน” 
• ใชเ้ครือ่งมอืและวธิกีารไดห้ลากหลาย 

• เครือ่งมอืวเิคราะหช์มุชน 
• วธิกีารวจัิย บรกิารวชิาการ การเรยีนการสอน  

• เลอืกโจทยเ์ป็น 
• เขยีน เลา่เรือ่ง สือ่สารงานได ้(pre- and post-) 
• ถอด “วชิาการ” ออกจากกจิกรรมทีท่ าได ้
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การประเมนิผลงาน 
วชิาการรบัใชส้งัคม 
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ผลงานวิชาการรบัใช้สงัคม 
ส าหรบัใช้เสนอประกอบการพิจารณา 

ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 



32 

๑.  มีศกัด์ิและสิทธิเท่าเทียมกบัผูด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

     ในปัจจุบนั 

๒. คุณภาพของผลงานไม่แตกต่างจากหลกัเกณฑปั์จจุบนั 

๓. กระบวนการพจิารณามีความเหมาะสมกบัลกัษณะของ 

     ผลงาน 

หลกัการและกรอบแนวคิด 
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33 33 

      ภายใตก้รอบแนวคิดดงักล่าว  จึงเห็นควรใหเ้พิม่เติม “ผลงาน

วิชาการรบัใชส้งัคม” เป็นผลงานอีกประเภทหนึง่ ซ่ึงเทียบเท่ากบั

ผลงานวิจยัหรือผลงานวิชาการในลกัษณะอ่ืน ไวใ้นหลกัเกณฑแ์ละ

วิธีการเขา้สู่ต าแหน่งทางวิชาการในปัจจุบนั 

      เหตุผลที่ก าหนดใหเ้ป็นผลงานอีกประเภทหนึง่ เนือ่งจากผลงาน

วิชาการรบัใชส้งัคมมีลกัษณะเฉพาะ จ าเป็นตอ้งก าหนดค านิยาม 

รูปแบบ และลกัษณะการเผยแพร่ใหช้ดัเจน รวมทั้งแนวทางการ

ประเมินคุณภาพก็มีความแตกต่างจากผลงานอ่ืนๆ  โดยมุ่งเนน้ทีก่าร

น าความรูค้วามเชี่ยวชาญไปประยุกตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชนห์รือ

ผลกระทบในทางบวกต่อชุมชนหรือสงัคม 



“เกม” ทีแ่ตกตา่ง 

ลกู สนาม เทคนคิการเลน่ กตกิา 

ผูต้ดัสนิ สโมสร คนด ู สปอนเซอร ์ นักขา่ว 
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๑.  ผลงานวิชาการรบัใชส้งัคมทีใ่ชใ้นการเสนอขอก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการ  จะตอ้งมีลกัษณะเป็นผลงานเชิงวิชาการ 

ทีใ่ชค้วามรูค้วามเช่ียวชาญในสาขาวิชาของตนอย่างนอ้ย ๑ 

สาขาวิชา  และปรากฏผลทีส่ามารถประเมินไดอ้ย่างเป็น

รูปธรรมโดยประจกัษต่์อสาธารณะ  ซ่ึงก่อใหเ้กิดการ

เปลีย่นแปลงในทางทีดี่ข้ึนดา้นใดดา้นหนึง่หรือหลายดา้นต่อ

ชมุชนหรือสงัคม 

สาระส าคญัของประกาศฯ 



การประเมนิผลงาน 

36 

1. ตัวผลงาน 
2. บทบาทของสถาบัน 
3. “Third Party” 
4. ผูป้ระเมนิ 
5. คนในองคก์ร 
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๓.  ผลงานวิชาการรบัใชส้งัคมนั้น จะตอ้งเป็นส่วนหนึง่ของ

ภาระงานซ่ึงสถาบนัอุดมศึกษาหรือคณะวิชาใหค้วามเห็นชอบ 

รวมทั้งไดร้บัการรบัรองการใชป้ระโยชนต่์อสงัคมจาก

คณะกรรมการทีส่ถาบนัอุดมศึกษาแต่งตั้ง  หรือจากสถาบนั

ทางวิชาการทีเ่กีย่วขอ้ง 

สาระส าคญัของประกาศฯ (ต่อ) 

๔.  การเผยแพร่ผลงาน จะตอ้งเผยแพร่ทั้งในพื้ นทีเ่ป้าหมาย 

และ เผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกวา้งขวาง เป็นเอกสารทีใ่ช้

อา้งอิง หรือใชศึ้กษาคน้ควา้ต่อได ้



บทบาทของสถาบนั 

38 

1. อนุญาตใหไ้ปท า 
2. ยนืยันการใชป้ระโยชนข์องผลงาน (หรอื โดย

หน่วยงานวชิาการ) 
3. ท าคูม่อืการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 

(ส าหรับผูข้อ และผูท้รงคณุวฒุ)ิ 
4. สรรหาและจัดท าบญัชรีายชือ่ผูท้รงคณุวฒุิ

ดา้นชมุชน (กรณีพนักงาน) 
5. อ านวยความสะดวกกบัผูท้รงคณุวฒุใินการ

เยีย่มพืน้ที ่
6. จัดเผยแพรอ่ยา่งกวา้งขวาง นอกพืน้ที ่ 
7. ชืน่ชม ยกยอ่ง ผลงานทีด่ ี
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๘.  การแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพือ่ประเมินผลงานฯ           

ใหแ้ต่งตั้งจากบญัชีรายช่ือที ่ก.พ.อ.ก าหนดในปัจจุบนั  และหาก

สภาสถาบนัอุดมศึกษาเห็นควรใหม้ีการแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิทีม่ี

ความเช่ียวชาญหรือเป็นผูป้ฏิบติังานร่วมกบัชุมชนร่วมดว้ย          

ก็ใหแ้ต่งตั้งเพิม่เติมได ้ไม่เกิน ๒ คน และจะตอ้งไดร้บัความ

เห็นชอบจาก ก.พ.อ. ก่อนแต่งตั้ง 

สาระส าคญัของประกาศฯ (ต่อ) 



40 

๙.  การประเมินผลงานวิชาการรบัใชส้งัคม  นอกจากการ       

ประเมินจากเอกสารและหลกัฐานประกอบการเสนอผลงานแลว้             

หากจะประเมินจากการตรวจสอบสภาพจริงทีม่ีอยู่ในพื้ นทีด่ว้ย        

ก็สามารถกระท าได ้ ซ่ึงคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิฯ จะตรวจสอบ

ดว้ยตนเอง หรือแต่งตั้งผูแ้ทนใหไ้ปตรวจสอบแทนก็ได ้

สาระส าคญัของประกาศฯ (ต่อ) 



ขอ้ควรระวงั 

41 

1. เตรยีมเอกสารใหค้รบทัง้ 7 ประเด็น 
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๒.  รูปแบบการเสนอผลงานฯ  จะตอ้งจัดท าเป็นเอกสาร โดยมี

ค าอธิบาย/ช้ีแจงโดยชดัเจน ในหวัขอ้ต่างๆ ดงันี้  

     - สภาพการณก่์อนการเปลีย่นแปลงที่เกิดข้ึน 

     - การมีส่วนร่วมและการยอมรบัของสงัคมเป้าหมาย 

     - กระบวนการที่ท าใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงที่ดีข้ึน 

     - ความรูค้วามเช่ียวชาญที่ใชใ้นการท าใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงนั้น 

     - การคาดการณสิ์ง่ที่จะตามมาหลงัจากการเปลีย่นแปลงไดเ้กิดข้ึนแลว้ 

     - การประเมินผลลพัธก์ารเปลีย่นแปลงที่เกิดข้ึน 

     - แนวทางการติดตามและธ ารงรกัษาพฒันาการที่เกิดข้ึนใหค้งอยู่ต่อไป 

สาระส าคญัของประกาศฯ (ต่อ) 



“Third Party” 

43 

1. วารสารวชิาการ และวารสารกึง่วชิาการ 
2. การประเมนิโดยหน่วยงานทางวชิาการ หรอื

แหลง่ทนุ 
3. การแสดง (Performance) นทิรรศการ 

(Exhibition) 
4.  รางวลั การยกยอ่ง โดยองคก์รระหวา่ง

ประเทศ  
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ตารางแสดงการปรบัปรุงร่างประกาศฯ และเอกสารแนบทา้ยประกาศฯ  

คณะท างานฯ อ.ก.พ.อ.วิชาการฯ 

-ลกัษณะคุณภาพ 

  ระดบัดี  มีการรวบรวมขอ้มูลและสารสนเทศที่ชดัเจน  

มีการระบุปัญหาหรือความตอ้งการโดยการมีส่วนร่วมของ

สงัคมกลุ่มเป้าหมาย มีการวิเคราะหห์รือสงัเคราะห์

ความรูท่ี้สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน  หรือท าความ

เขา้ใจสถานการณ ์ จนเกิดการเปลีย่นแปลงในทางที่ดีข้ึน

อย่างเป็นท่ีประจกัษ ์หรือก่อใหเ้กิดการพฒันาชมุชนหรือ

สงัคมนั้น  

   

-ลกัษณะคุณภาพ 

      - ไม่แกไ้ข - 
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ตารางแสดงการปรบัปรุงร่างประกาศฯ และเอกสารแนบทา้ยประกาศฯ  

คณะท างานฯ อ.ก.พ.อ.วิชาการฯ 

-ลกัษณะคุณภาพ (ต่อ) 

 ระดบัดีมาก  ใชเ้กณฑเ์ดียวกบัระดบัดี  และตอ้งสามารถ
น าไปใชเ้ป็นตวัอย่าง ในการแกไ้ขปัญหา หรือท าความเขา้ใจ

สถานการณ ์ จนเกิดการเปลีย่นแปลงในทางท่ีดีข้ึนอย่างเป็น

ท่ีประจกัษ ์หรือก่อใหเ้กิดการพฒันาใหก้บัสงัคมอ่ืนได ้หรือ

ก่อใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงเชิงนโยบายในระดบัจงัหวดัหรือ

ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 

  ระดบัดีเด่น ใชเ้กณฑเ์ดียวกบัระดบัดีมาก และตอ้งส่งผล

กระทบต่อสงัคมหรือแวดวงวิชาการอย่างกวา้งขวาง       

เป็นท่ียอมรบัในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ หรือไดร้บั

รางวลัจากองคก์รท่ีไดร้บัการยอมรบัในระดบันานาชาติ เช่น  

UNESCO    WHO    UNICEF  เป็นตน้ 

-ลกัษณะคุณภาพ (ต่อ) 

      - ไม่แกไ้ข - 



ขอ้ควรระวงั 

46 

1. เตรยีมเอกสารใหม้เีนือ้หาครบทัง้ 7 ประเด็น 
2. ระบหุลักฐานอา้งองิทกุประเด็น (stick to the 

facts!) หลกีเลีย่ง sensational news 
3. เสนอมากกวา่ 1 ผลงาน (ถา้เป็นไปได ้ควร

เสนอรว่มกบัผลงานวจัิยปกต ิในครัง้แรก) 
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๕.  ก าหนดลกัษณะคุณภาพ โดยจ าแนกเป็น ๓ ระดบั 

เช่นเดียวกบัผลงานประเภทอ่ืนๆ  

สาระส าคญัของประกาศฯ (ต่อ) 

๖.  ในกรณีการด าเนนิการเป็นหมู่คณะ หรือมีการบูรณาการ

หลายสาขาวิชา ซ่ึงมีผูร่้วมงานจ านวนมาก  ผูข้อจะตอ้งเป็น

ผูด้ าเนนิการหลกัในสาขาวิชาทีเ่สนอขอ โดยใหร้ะบุบทบาท

หนา้ทีข่องตนเอง และผูร่้วมงานทุกคน และจะตอ้งลงนาม

รบัรองโดยผูร่้วมงานทุกคน 



48 

๗. ผูที้ด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการอยู่แลว้ ประสงคจ์ะขอก าหนด

ต าแหน่งสูงข้ึนโดยใชผ้ลงานวิชาการรบัใชส้งัคมในสาขาวิชาเดิม 

สามารถเสนอขอก าหนดต าแหน่งไดโ้ดยวิธีปกติ  แต่หากมีการ

เปลีย่นแปลงสาขาวิชาพื้ นฐานของตน  ใหถ้อืว่าเป็นการ

เปลีย่นแปลงสาขาวิชา  และจะตอ้งเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 

โดยวิธีพเิศษ 

สาระส าคญัของประกาศฯ (ต่อ) 
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ตารางแสดงการปรบัปรุงร่างประกาศฯ และเอกสารแนบทา้ยประกาศฯ  

คณะท างานฯ อ.ก.พ.อ.วิชาการฯ 

ร่างประกาศฯ 

ขอ้ ๑  ประกาศ ก.พ.อ. นี้  ใหใ้ชบ้งัคบันบัตั้งแต่

วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็น

ตน้ไป 

 

- ไม่แกไ้ข - 

 

ขอ้ ๒  ใหย้กเลิกขอ้ความในขอ้ ๕.๑.๓ และให้

ใชค้วามต่อไปนี้ แทน 
     “๕.๑.๓ ผลงานทางวิชาการ  ประกอบดว้ย

ผลงานต่อไปนี้  
          (๑) ๑.๑ ผลงานวิจยั ...     หรือ 

ขอ้ ๒  ใหย้กเลิกความในขอ้ ๕.๑.๓ แห่ง

ประกาศ ก.พ.อ. เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

พจิารณาแต่งตั้ง... (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ 

และที่แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัท่ี ๖) พ.ศ. 

๒๕๕๕ และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้ แทน 
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ตารางแสดงการปรบัปรุงร่างประกาศฯ และเอกสารแนบทา้ยประกาศฯ  

คณะท างานฯ อ.ก.พ.อ.วิชาการฯ 

           ๑.๒ ผลงานวิชาการรบัใชส้งัคม ซ่ึงมี

คุณภาพดี โดยผลงานนั้นสถาบนัอุดมศึกษาหรือ

คณะวิชาใหค้วามเห็นชอบ และไดร้บัการรบัรอง

การใชป้ระโยชนต่์อสงัคมโดยปรากฏผลที่

สามารถประเมินไดเ้ป็นรูปธรรมโดยประจกัษต่์อ

สาธารณะ ตามวิธีการที่ก าหนดไวใ้น

เอกสารแนบทา้ยประกาศ ก.พ.อ. นี้    หรือ 

           ๑.๓ ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน  

    และ 

   (๒) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา 

หนงัสือ ...  

 “๕.๑.๓ ผลงานทางวิชาการ ประกอบดว้ย 

ผลงานต่อไปนี้  
    (๑) ผลงานวิจัย ...     หรือ  

    (๒) ผลงานวิชาการรบัใชส้งัคม  ซ่ึงมี

คุณภาพดี โดยผลงานนั้นเป็นส่วนหนึง่ของ

การปฏิบติัหนา้ที่ตามภาระงานซ่ึง

สถาบนัอุดมศึกษาหรือคณะวิชาใหค้วาม

เห็นชอบ และไดร้บัการเผยแพร่ตามเกณฑที์่ 

ก.พ.อ. ก าหนด รวมทั้งไดร้บัการรบัรองการ

ใชป้ระโยชนต่์อสงัคมโดยปรากฏผลที่

สามารถประเมินไดเ้ป็นรูปธรรมโดยประจกัษ ์
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ตารางแสดงการปรบัปรุงร่างประกาศฯ และเอกสารแนบทา้ยประกาศฯ  

คณะท างานฯ อ.ก.พ.อ.วิชาการฯ 

ต่อสาธารณะ ตามวิธีการท่ีก าหนดไวใ้น

เอกสารแนบทา้ยประกาศ ก.พ.อ. นี้    หรือ 

   (๓) ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน ...  

หรือ 

   (๔) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา ... 

    ทั้งนี้  ผลงานทางวิชาการตามขอ้ ๕.๑.๓(๑) 

(๒) (๓) และ (๔) ตอ้งเป็นงานท่ีมีลกัษณะ

คุณภาพ ๓ องคป์ระกอบดงันี้ ร่วมดว้ย คือ     

(๑) ก่อใหเ้กิดความรูใ้หม่  (๒) มีการวิเคราะห์

หรือสงัเคราะห ์และ (๓) สามารถน าไปใช้

ประโยชนไ์ดห้รือมีผลกระทบต่อการพฒันาชมุชน 

สงัคม หรือประเทศ 
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ตารางแสดงการปรบัปรุงร่างประกาศฯ และเอกสารแนบทา้ยประกาศฯ  

คณะท างานฯ อ.ก.พ.อ.วิชาการฯ 

ขอ้ ๓  ใหย้กเลิกขอ้ความในขอ้ ๕.๒.๓ และให้

ใชค้วามต่อไปนี้ แทน 
     “๕.๒.๓ ผลงานทางวิชาการ  ประกอบดว้ย

ผลงานต่อไปนี้  
          (๑) ๑.๑ ผลงานวิจยั ...     หรือ 

                ๑.๒ ผลงานวิชาการรบัใชส้งัคม 

ซ่ึงมีคุณภาพดี โดยผลงานนั้น ...  หรือ 

                ๑.๓ ผลงานทางวิชาการในลกัษณะ

อ่ืน ... 

 

ขอ้ ๓  ใหย้กเลิกความในขอ้ ๕.๒.๓ แห่ง

ประกาศ ก.พ.อ. เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

พจิารณาแต่งตั้ง... (ฉบบัท่ี ๒)... และใหใ้ช้

ความต่อไปนี้ แทน 

    “๕.๒.๓ ผลงานทางวิชาการ ประกอบดว้ย 

ผลงานต่อไปนี้  
    (๑) ๑.๑ ผลงานวิจยั ...     หรือ  

          ๑.๒ ผลงานวิชาการรบัใชส้งัคม ซ่ึงมี

คุณภาพดี โดยผลงานนั้นเป็นส่วนหนึง่ของ

การปฏิบติัหนา้ที่ตามภาระงานซ่ึง

สถาบนัอุดมศึกษาหรือคณะวิชาใหค้วาม 
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ตารางแสดงการปรบัปรุงร่างประกาศฯ และเอกสารแนบทา้ยประกาศฯ  

คณะท างานฯ อ.ก.พ.อ.วิชาการฯ 

         และ 

         (๒) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา ... 

 

เห็นชอบ และไดร้บัการเผยแพร่ตามเกณฑที์่ 

ก.พ.อ. ก าหนด รวมทั้งไดร้บัการรบัรองการ

ใชป้ระโยชน.์..   หรือ 

          ๑.๓ ... 

ขอ้ ๔  ใหย้กเลิกขอ้ความในขอ้ ๕.๓.๓ และให้

ใชค้วามต่อไปนี้ แทน 
     “๕.๓.๓ ผลงานทางวิชาการ  ผูข้ออาจเสนอ

ผลงานทางวิชาการได ้๒ วิธี ดงันี้  
                วิธีที่ ๑ ประกอบดว้ย ... 

- แกไ้ขขอ้ความเช่นเดียวกับขอ้ ๓ - 
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ตารางแสดงการปรบัปรุงร่างประกาศฯ และเอกสารแนบทา้ยประกาศฯ  

คณะท างานฯ อ.ก.พ.อ.วิชาการฯ 

ขอ้ ๕  ลกัษณะการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ

รบัใชส้งัคม ใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไวท้า้ย

ประกาศนี้  

น าขอ้ ๕ เดิมไปรวมกับขอ้ ๖ และก าหนดขอ้ ๕

ใหม่ ดังนี้  

ขอ้ ๕ การแต่งตั้งคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ... 

ใหด้ าเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. ... (ฉบบัท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

         สถาบนัอุดมศึกษาอาจก าหนดไวใ้น

ขอ้บงัคบัของสภาสถาบนัใหแ้ต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิ

ในชมุชนหรือผูท่ี้ปฏิบติังานร่วมกบัชุมชน ท่ีมี

ความรูค้วามเช่ียวชาญเกีย่วขอ้งกบัสาขาวิชาท่ี

เสนอขอ ท าหนา้ท่ีเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิตาม

วรรคแรก เพิม่เติมไดอี้ก ๒ คน โดยจะตอ้งไดร้บั

ความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. ก่อนด าเนินการแต่งตั้ง 
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ตารางแสดงการปรบัปรุงร่างประกาศฯ และเอกสารแนบทา้ยประกาศฯ  

คณะท างานฯ อ.ก.พ.อ.วิชาการฯ 

ขอ้ ๖  แบบค าขอฯ ส าหรบัผูข้อก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาทางดา้นรบัใช้

สงัคม ค านยิาม รูปแบบ การเผยแพร่ ลกัษณะ

คุณภาพ และแนวทางการประเมินผลงาน

วิชาการรบัใชส้งัคม  ใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไว้

ทา้ยประกาศนี้  

ขอ้ ๖   แบบค าขอฯ ค านยิาม รูปแบบ          

การเผยแพร่ ลกัษณะคุณภาพ ลกัษณะการมี

ส่วนร่วมในผลงานวิชาการรบัใชส้งัคม  และ

แนวทางการประเมินผลงานวิชาการรบัใช้

สงัคม  ใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไวท้า้ย

ประกาศนี้  

ขอ้ ๗  การใดท่ีมิไดก้ าหนดไวใ้นประกาศนี้             

ใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศ ก.พ.อ. ... 

(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศ ก.พ.อ. 

... (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

- ไม่แกไ้ข - 
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ตารางแสดงการปรบัปรุงร่างประกาศฯ และเอกสารแนบทา้ยประกาศฯ  

คณะท างานฯ อ.ก.พ.อ.วิชาการฯ 

เอกสารแนบทา้ยประกาศฯ 

๑  ใหใ้ชแ้บบ ก.พ.อ.๐๖ เป็นแบบค าขอฯ 

กรณีมีการเสนอผลงานวิชาการรบัใชส้งัคม 

 

๑  ใหใ้ชแ้บบ ก.พ.อ.๐๓ เช่นเดียวกบัปัจจุบนั 

โดยเพิม่หวัขอ้ประเภทของผลงานวิชาการ     

รบัใชส้งัคม 

๒  และแบบ ก.พ.อ.๐๗ เป็นแบบเสนอ

แต่งตั้งฯ โดยผูบ้งัคบับญัชา กรณีมีการเสนอ

ผลงานวิชาการรบัใชส้งัคม 

๒  ใหใ้ชแ้บบ ก.พ.อ.๐๔ เช่นเดียวกบัปัจจุบนั 

โดยเพิม่หวัขอ้ประเภทของผลงานวิชาการ     

รบัใชส้งัคม 

๓  ลกัษณะการมส่ีวนร่วมในผลงานวิชาการ 

รบัใชส้งัคม 

- ไม่แกไ้ข - 
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ตารางแสดงการปรบัปรุงร่างประกาศฯ และเอกสารแนบทา้ยประกาศฯ  

คณะท างานฯ อ.ก.พ.อ.วิชาการฯ 

๔  แนวทางการประเมินผลงานวิชาการรบัใชส้งัคม 

-แนวทางการก าหนดสาขาวิชาท่ีจะแต่งตั้งใหด้ ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ 
     ใหร้ะบุช่ือสาขาวิชาท่ีจะแต่งตั้ง โดยระบุช่ือ

สาขาวิชาท่ีแสดงความรูค้วามเช่ียวชาญหลกัของผู ้

ขอ และต่อทา้ยดว้ย “เพือ่รบัใชส้งัคม”  เพือ่แสดง

ใหเ้ห็นถงึความเช่ียวชาญเฉพาะในกระบวนการ

ศึกษาและสรา้งผลงานที่แกไ้ขปัญหาหรือพฒันา

สงัคม  ตวัอย่างเช่น สาขาวิชาวิศวกรรม

โทรคมนาคมเพือ่รบัใชส้งัคม  สาขาวิชาปฐพีวิทยา

เพือ่รบัใชส้งัคม  สาขาวิชานิติศาสตรเ์พือ่รบัใช้

สงัคม  สาขาวิชาการศึกษาเพือ่รบัใชส้งัคม  เป็นตน้ 

๔  แนวทางการประเมินผลงานวิชาการรบัใชส้งัคม 

 -แนวทางการก าหนดสาขาวิชาท่ีจะแต่งตั้งให้

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
     ใหร้ะบุช่ือสาขาวิชาท่ีจะแต่งตั้ง  โดยระบุ

เฉพาะช่ือสาขาวิชาท่ีแสดงความรูค้วามเช่ียวชาญ

หลกัของผูข้อ   
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ตารางแสดงการปรบัปรุงร่างประกาศฯ และเอกสารแนบทา้ยประกาศฯ  

คณะท างานฯ อ.ก.พ.อ.วิชาการฯ 

     ทั้งนี้  ผูข้อก าหนดต าแหน่งที่เคยไดร้บัการ

แต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยไม่ไดใ้ช้

ผลงานวิชาการรบัใชส้งัคม  ประสงคจ์ะเสนอขอ

ก าหนดต าแหน่งสูงข้ึนในสาขาวิชาเดิมเพือ่รบัใช้

สงัคม สามารถเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง

วิชาการสูงข้ึนได ้โดยไม่ถอืว่าเป็นการเปลีย่นแปลง

สาขาวิชา 

     ทั้งนี้  ผูข้อก าหนดต าแหน่งที่เคยไดร้บัการ

แต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยไม่ไดใ้ช้

ผลงานวิชาการรบัใชส้งัคม  ประสงคจ์ะเสนอขอ

ก าหนดต าแหน่งสูงข้ึนในสาขาวิชาเดิม โดยใช้

ผลงานวิชาการรบัใชส้งัคม สามารถเสนอขอ

ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสูงข้ึนได ้โดยไม่ถอืว่า

เป็นการเปลีย่นแปลงสาขาวิชา แต่หากการก าหนด

สาขาวิชานั้น เป็นการเปลีย่นแปลงสาขาวิชา

พื้ นฐานของตน ใหถ้อืว่าเป็นการเปลีย่นแปลง

สาขาวิชา และจะตอ้งเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 

โดยวิธีพิเศษ 
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ตารางแสดงการปรบัปรุงร่างประกาศฯ และเอกสารแนบทา้ยประกาศฯ  

คณะท างานฯ อ.ก.พ.อ.วิชาการฯ 

-แนวทางการรบัรองการใชป้ระโยชนต่์อสงัคม 

     ใหม้ีการรบัรองการใชป้ระโยชนต่์อสงัคมของผลงาน

วิชาการรบัใชส้งัคม โดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึง่ 

ดงัต่อไปนี้  
            ๑.  ใหส้ถาบนัอุดมศึกษาหรือคณะวิชา แต่งตั้ง

คณะกรรมการเพือ่ท าหนา้ท่ีรบัรองการใชป้ระโยชนต่์อ

สงัคมของผลงานวิชาการรบัใชส้งัคมนั้น  
            ๒. ผูเ้สนอขอก าหนดต าแหน่งแสดงหลกัฐาน

การรบัรองการใชป้ระโยชนต่์อสงัคมของผลงานวิชาการ

รบัใชส้งัคม จากผลการประเมินของสถาบนัทางวิชาการ

ท่ีเกีย่วขอ้ง       

- ไม่แกไ้ข - 
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ตารางแสดงการปรบัปรุงร่างประกาศฯ และเอกสารแนบทา้ยประกาศฯ  

คณะท างานฯ อ.ก.พ.อ.วิชาการฯ 

-แนวทางการแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิเพือ่ท าหนา้ท่ี

ประเมินผลงานทางวิชาการรบัใชส้งัคม 

     ใหค้ณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพือ่ท าหนา้ท่ี

ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการ จากบญัชีรายช่ือ

ผูท้รงคุณวุฒิทางดา้นวิชาการรบัใชส้งัคมท่ี ก.พ.อ. 

ก าหนด 

ยกไปก าหนดไวใ้นร่างประกาศฯ ขอ้ ๕ แทน 
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ตารางแสดงการปรบัปรุงร่างประกาศฯ และเอกสารแนบทา้ยประกาศฯ  

คณะท างานฯ อ.ก.พ.อ.วิชาการฯ 

-แนวทางการประเมินผลงานวิชาการรบัใชส้งัคม 

     ๑. ประเมินจากเอกสารและหลกัฐาน

ประกอบการเสนอผลงาน  
     ๒. ประเมินจากการตรวจสอบสภาพจริงที่มีอยู่

ในพื้ นท่ี  ซ่ึงคณะ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิจะ

ตรวจสอบดว้ยตนเองหรือแต่งตั้งผูแ้ทนใหไ้ป

ตรวจสอบแทนก็ได ้
     ๓. ประเมินจากหลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วขอ้ง 

เช่น การสมัภาษณผู์เ้กีย่วขอ้ง หรือสารสนเทศจาก

หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง เป็นตน้   
     ทั้งนี้  ใหเ้นน้ถงึการมีส่วนร่วมและการยอมรบัของ

สงัคมเป้าหมาย 

-แนวทางการประเมินผลงานวิชาการรบัใชส้งัคม 

     ๑. ประเมินจากเอกสารและหลกัฐาน... 

     ๒. ประเมินจากหลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วขอ้ง ... 
     ๓. นอกจากการประเมินเอกสารและหลกัฐาน

ตามขอ้ ๑ และ ๒ แลว้   อาจประเมินจากการ

ตรวจสอบสภาพจริงท่ีมีอยู่ในพื้ นท่ีร่วมดว้ย ซ่ึง

คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิจะตรวจสอบดว้ย

ตนเองหรือแต่งตั้งผูแ้ทนใหไ้ปตรวจสอบแทนก็ได ้
     ทั้งนี้  ใหเ้นน้ถงึการมีส่วนร่วมและการยอมรบั

ของสงัคมเป้าหมาย 
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ตารางแสดงการปรบัปรุงร่างประกาศฯ และเอกสารแนบทา้ยประกาศฯ  

คณะท างานฯ อ.ก.พ.อ.วิชาการฯ 

๕ ค าจ ากดัความ การเผยแพร่ และลกัษณะคุณภาพ 

-ค านิยาม 
     ผลงานที่เป็นประโยชนต่์อสงัคมหรือทอ้งถิน่     

ท่ีเกิดข้ึนโดยใชค้วามเช่ียวชาญในสาขาวิชา       

อย่างนอ้ยหนึง่สาขาวิชา และปรากฏผลท่ีสามารถ

ประเมินไดเ้ป็นรูปธรรมโดยประจกัษต่์อสาธารณะ  
     ผลงานที่เป็นประโยชนต่์อสงัคมนี้ ตอ้งเป็นผลให้

เกิดการเปลีย่นแปลงในทางที่ดีข้ึนทางดา้นใดดา้น

หนึง่ หรือหลายดา้นเกีย่วกบั ชมุชน วิถีชีวิต 

ศิลปวฒันธรรม สิง่แวดลอ้ม อาชีพ เศรษฐกิจ 

การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ  
หรือเป็นผลงานที่น าไปสู่การจดทะเบยีนสิทธิบตัร 

๕ ค าจ ากดัความ การเผยแพร่ และลกัษณะคุณภาพ 

-ค านิยาม 

     - ไม่แกไ้ข - 
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ตารางแสดงการปรบัปรุงร่างประกาศฯ และเอกสารแนบทา้ยประกาศฯ  

คณะท างานฯ อ.ก.พ.อ.วิชาการฯ 

-ค านิยาม (ต่อ) 
หรือทรพัยส์ินทางปัญญาในรูปแบบอ่ืนท่ีสามารถ

แสดงไดเ้ป็นท่ีประจกัษว่์าสามารถใชแ้กปั้ญหา

หรือพฒันาสงัคม และก่อใหเ้กิดประโยชนอ์ย่าง

ชดัเจน หรือเป็นการเปลีย่นแปลงในความ

ตระหนกัและการรบัรูใ้นปัญหาและแนวทางแกไ้ข

ของชมุชน 
          ทั้งนี้  ไม่นบัรวมงานท่ีแสวงหาก าไรและ

ไดร้บัผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชิงธุรกิจ  
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ตารางแสดงการปรบัปรุงร่างประกาศฯ และเอกสารแนบทา้ยประกาศฯ  

คณะท างานฯ อ.ก.พ.อ.วิชาการฯ 

-รูปแบบ 

      จดัท าเป็นเอกสาร  โดยมีค าอธิบาย/ช้ีแจงโดย

ชดัเจนประกอบผลงานนั้น  เพือ่ช้ีใหเ้ห็นว่าเป็นผลงานที่

ท าใหเ้กิดการพฒันาเป็นประโยชนต่์อสงัคม มีความ

เปลีย่นแปลงท่ีดีข้ึน และเกิดความกา้วหนา้ทางวิชาการ 

หรือเสริมสรา้งความรูห้รือก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อ

สาขาวิชาหนึง่ๆ หรือหลายสาขาวิชาไดอ้ย่างไร ในแง่ใด  

โดยตอ้งปรากฏเป็นท่ีประจกัษใ์นประเด็นต่อไปนี้  

     - สภาพการณก่์อนการเปลีย่นแปลง 
     - การมีส่วนร่วมและการยอมรบัของสงัคมเป้าหมาย 

     - กระบวนการท่ีท าใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงท่ีดีข้ึน 

-รูปแบบ 

      - ไม่แกไ้ข - 
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ตารางแสดงการปรบัปรุงร่างประกาศฯ และเอกสารแนบทา้ยประกาศฯ  

คณะท างานฯ อ.ก.พ.อ.วิชาการฯ 

-รูปแบบ 

     - ความรูห้รือความเช่ียวชาญท่ีใชใ้นการท าใหเ้กิดการ

เปลีย่นแปลงนั้น 
     - การคาดการณส์ิง่ที่จะตามมาหลงัจากการ

เปลีย่นแปลงไดเ้กิดข้ึนแลว้ 

     - การประเมินผลลพัธก์ารเปลีย่นแปลงท่ีเกิดข้ึน 
     - แนวทางการติดตามและธ ารงรกัษาพฒันาการท่ี

เกิดข้ึนใหค้งอยู่ต่อไป 
     ทั้งนี้  นอกจากเอกสารแสดงผลงานดงักล่าวขา้งตน้แลว้  

อาจแสดงหลกัฐานเพิม่เติมอ่ืนๆ เกีย่วกบัผลงาน เช่น 

รูปภาพ หรือการบนัทึกเป็นภาพยนตร ์ หรือแถบเสียง หรือ

วีดีทศัน ์ประกอบการพิจารณาดว้ยก็ได ้

-รูปแบบ 

      - ไม่แกไ้ข - 



66 

 

ตารางแสดงการปรบัปรุงร่างประกาศฯ และเอกสารแนบทา้ยประกาศฯ  

คณะท างานฯ อ.ก.พ.อ.วิชาการฯ 

-การเผยแพร่ 
 เผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ท่ีสอดคลอ้ง

กบัลกัษณะของผลงาน เช่น    
๑. การจดัเวทีน าเสนอผลงานในพื้ นท่ี หรือการ

เปิดใหเ้ยีย่มชมพื้ นท่ี 
๒. การเผยแพร่โดยการจดันิทรรศการ การจดั

แสดง การจดัการแสดง  หรือมีการน าไปใช ้หรือ

ประยุกตใ์ชอ้ย่างแพร่หลาย 

๓. เผยแพร่ผ่านสือ่มวลชนท่ีหลากหลาย 

๔. วารสารทางวิชาการ   

๕. หนงัสือรวมบทความทางวิชาการ 
๖. Proceedings 

-การเผยแพร่ 
      ใหม้ีการเผยแพร่โดยการจดัเวทีน าเสนอ

ผลงานในพื้ นท่ีหรือการเปิดใหเ้ยีย่มชมพื้ นท่ี  

และจะตอ้งมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่าง

กวา้งขวางในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ที่สอดคลอ้ง

กบัผลงาน  โดยการเผยแพร่นั้นจะตอ้งมีการ

บนัทึกเป็นเอกสารหรือเป็นลายลกัษณอ์กัษรท่ี

สามารถใชอ้า้งอิง หรือศึกษาคน้ควา้ต่อไปได ้


