
การเสนอขอต าแหนง่
ทางวชิาการ 

ดร.ไพโรจน ์วริยิจาร ี  
ส านกังานมหาวทิยาลยั  
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
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การก าหนดต าแหนง่ทางวชิาการ 

อาจารย ์ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ ศาสตราจารย ์

ป.ตร ี9 ปี 
ป.โท 5 ปี 
ป.เอก 2 ปี 

สอนวชิาในหลกัสตูร 
ช านาญ (2.50/4.00) 
เอกสารประกอบการสอน 

ผลงานแตง่/เรยีบเรยีงต ารา หนงัสอื 
หรอืบทความทางวชิาการ 
หรอืผลงานวจิยั 
หรอืผลงานทางวชิาการลกัษณะอืน่ 
หรอืผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม 

ด ี(3:2/3)  

โดยวธิพีเิศษ 

ไมก่ าหนดเวลา 

ดมีาก (5:4/5)  

โดยวธิพีเิศษ 

ผศ 3 ปี 

สอนวชิาในหลกัสตูร 
ช านาญพเิศษ (3.01/4.00) 
เอกสารค าสอน 

1. ผลงานวจิยัหรอืผลงานวชิาการรบั
ใชส้งัคม หรอืผลงานทางวชิาการ
ลกัษณะอืน่ และ 

2. ผลงานแตง่/เรยีบเรยีงต ารา 
หนงัสอื 

ด ี(3:2/3)  ดมีาก (5:4/5)  

ไมก่ าหนดเวลา 

5+2  7+2 
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การก าหนดต าแหนง่ทางวชิาการ 

ศาสตราจารย ์

รศ 2 ปี 

สอนวชิาในหลกัสตูร 
เชีย่วชาญ (3.60/4.00) 
 

1. ผลงานวจิยัหรอืผลงานวชิาการรบั
ใชส้งัคม หรอืผลงานทางวชิาการ
ลกัษณะอืน่ และ 

2. ผลงานแตง่/เรยีบเรยีงต ารา 
หนงัสอื 

ดมีาก (3:2/3)  

วธิทีี ่1 

สอนวชิาในหลกัสตูร 
เชีย่วชาญ (3.60/4.00) 

ผลงานวจิยัหรอื 
ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม หรอื
ผลงานทางวชิาการลกัษณะอืน่ หรอื 
ผลงานแตง่/เรยีบเรยีงต ารา หนงัสอื  

ดเีดน่ (5:3/5) เสยีงขา้งมาก  

รศ 2 ปี 

วธิทีี ่2 

โดยวธิพีเิศษ 

ไมก่ าหนดเวลา 

ดเีดน่ (5:4/5)  

15 15 
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ข ัน้ตอนการด าเนนิการขอก าหนดต าแหนง่ทางวชิาการ 

ผูเ้สนอขอ การเตรยีมความพรอ้ม 

หวัหนา้ภาค 

คณะ 

คณบดเีสนออธกิารบด ี
ผา่นกอง กบ ตรวจสอบเบือ้งตน้ 

อนกุรรมการประเมนิการสอน 
กล ัน่กรอง ตรวจสอบการเสนอขอ 

คณะกรรมการพจิารณาต าแหนง่ทางวชิาการ 

ผูท้รงคณุวฒุปิระเมนิ 
(บญัชรีายชือ่ที ่ก.พ.อ. ก าหนด 

หรอืทีส่ภามหาวทิยาลยั เห็นชอบ) 

สภาวชิาการ 

สภามหาวทิยาลยัอนุมตัแิตง่ต ัง้ 
อธกิารบดลีงนามในค าส ัง่ 

แจง้คณะ/ก.พ.อ. ภายใน 30 วนั 

เสนอ รมต. เสนอนายกรฐัมนตรนี าความกราบบงัคมทลูโปรดเกลา้ฯ 

* คณะรบัเรือ่ง 

30 วนั 

กรณีปรบัปรงุแกไ้ข 
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เงนิประจ าต าแหนง่และคา่ตอบทนประจ าต าแหนง่สายวชิาการ 

สาย
วชิาการ 

ต าแหนง่ เงนิประจ า
ต าแหนง่ 

เงนิ
คา่ตอบแทน 

รวม 

คณาจารย ์ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ 5,600 5,600 11,200 

รองศาสตราจารย ์ 9,900 9,900 19,800 

ศาสตราจารย ์ 15,000 15,000 30,000 

ศาสตราจารย ์
(เชีย่วชาญพเิศษ) 

17,500 17,500 35,000 
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16 76,610 78,260

15

14

13

12

11 55,560 57,210

10

9

8

7

6 เงนิประจ ำต ำแหน่ง เงนิประจ ำต ำแหน่ง

5 ขัน้ต  ำ 40,690  + 11,200 = 51,890 บำท ขัน้ต  ำ 40,690  + 11,200 = 51,890 บำท

4

3

2

1

0 แรกบรรจุ 30,400 แรกบรรจุ 37,000

โครงสร้ำงรวมปรับใหม่

ผศ.

อำจำรย์

โครงสร้ำงรวมเดมิ

อำจำรย์

ผศ.

โครงสรา้งอตัราเงนิเดอืนพนกังานมหาวทิยาลยัประจ า (งบแผน่ดนิ)  

สายวชิาการ 



19 108,950 110,600

18

17

16

15

14

13

12

11 76,610 78,260

10

9

8 เงนิประจ ำต ำแหน่ง เงนิประจ ำต ำแหน่ง

7 ขัน้ต  ำ 58,620  + 19,800 = 78,420 บำท ขัน้ต  ำ 58,620  + 19,800 = 78,420 บำท

6

5

4

3

2

1 เงนิประจ ำต ำแหน่ง เงนิประจ ำต ำแหน่ง

0 ขัน้ต  ำ 40,690  + 11,200 = 51,890 บำท ขัน้ต  ำ 40,690  + 11,200 = 51,890 บำท

ผศ.

โครงสร้ำงรวมปรับใหม่

รศ.

โครงสร้ำงรวมเดมิ

ผศ.

รศ.

โครงสรา้งอตัราเงนิเดอืนพนกังานมหาวทิยาลยัประจ า (งบแผน่ดนิ)  

สายวชิาการ 



โครงสรา้งอตัราเงนิเดอืนพนกังานมหาวทิยาลยัประจ า (งบแผน่ดนิ)  

สายวชิาการ 

19 133,820 135,470

18

17

16

15

14

13

12 108,950 110,600

11 เงนิประจ ำต ำแหน่ง เงนิประจ ำต ำแหน่ง

10 ขัน้ต  ำ 95,470  + 27,000 = 122,470 บำท ขัน้ต  ำ 95,470  + 27,000 = 122,470 บำท

9

8

7

6

5

4

3

2

1 เงนิประจ ำต ำแหน่ง เงนิประจ ำต ำแหน่ง

0 ขัน้ต  ำ 58,620  + 19,800 = 78,420 บำท ขัน้ต  ำ 58,620  + 19,800 = 78,420 บำท

รศ.

ศ.

โครงสร้ำงรวมเดมิ โครงสร้ำงรวมปรับใหม่

ศ.

รศ.



จรยิธรรม และจรรยาบรรณทางวชิาการ 

ตอ้งมคีวามซือ่สตัยท์างวชิาการ ไมน่ าผลงานผูอ้ ืน่มา
เป็นผลงานของตน และไมล่อกเลยีนผลงานของผูอ้ ืน่ 
รวมท ัง้ไมน่ าผลงานของตนไปเผยแพรห่ลายทาง 
ตอ้งใหเ้กยีรตแิละอา้งถงึบคุคลหรอืแหลง่ทีม่าของขอ้มลู
ทีน่ ามาใช ้

ตอ้งไมค่ านงึถงึผลประโยชนท์างวชิาการจนละเลยหรอื
ละเมดิสทิธสิว่นบคุคลของผูอ้ ืน่และสทิธมินุษยชน 

ผลงานตอ้งไดจ้ากการศกึษาโดยใชห้ลกัวชิาการ ไม่มี
อคติ เสนอผลงานตามความจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบน
ผลการวจิยัโดยหวงัผลประโยชนส์ว่นตวั หรอืสรา้งความ
เสยีหายแกผู่อ้ ืน่ เสนอตามความจรงิไม่ขยายขอ้คน้พบ
โดยปราศจากการตรวจสอบยนืยนัทางวชิาการ 

ตอ้งน าผลงานไปใชป้ระโยชนใ์นทางทีช่อบธรรมและ
ชอบดว้ยกฎหมาย 
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เอกสารประกอบการสอน 
1. ประมวลวชิา (Course Syllabus)  
• ชือ่และรหสักระบวนวชิาพรอ้มจ านวนหน่วยกจิ 
• ค าอธบิายลกัษณะวชิา 
• จดุมุง่หมายการเรยีนการสอน 
• ล าดบัหวัขอ้เนือ้หา (จ านวนชัว่โมง/หวัขอ้) 
• กจิกรรมการเรยีนการสอนหลกัๆ (สรปุภาพรวม) 
• วธิแีละเกณฑก์ารประเมนิผล 
• รายการแหลง่วทิยากร เอกสารคน้ควา้ 
     และสือ่การเรยีนการสอนประเภทตา่งๆ 

2. สาระค าบรรยายส าหรับแตล่ะหัวขอ้เนือ้หาตามทีป่รากฏใน
ประมวลวชิา พอสังเขป แสดงเอกสารอา้งองิ วธิกีาร กจิกรรม 
สือ่การเรยีนการสอนในหวัขอ้นัน้ๆ สะทอ้นใหเ้ห็นเนือ้หาและวธิี
สอนอย่างเป็นระบบ จัดเป็นเครื่องมอืส าคัญส าหรับผูส้อนใน
การใชป้ระกอบการสอน 

รปูเลม่ 
(1)หนา้ปก 
(2)ค าน า 
(3)ประมวลวชิา 
(4)หนา้สารบญั 
(5) เนือ้หา 
• ประมวลเนือ้หาค าบรรยาย 
• รายการเอกสารอา้งองิ 
• กจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่ป็นหลัก 
• รายการสือ่ทีใ่ชป้ระกอบ แบบฝึกหดั      

ตัวอยา่งสือ่  

(6)เอกสารอา้งองิ 

คณุภาพด ีใชม้าแลว้อยา่งนอ้ย 1 ภาคการศกึษา  
15 หน่วยชัว่โมง (เทยีบเทา่ 1 หน่วยกจิ) 
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เอกสารค าสอน 
1. ประมวลวชิา (Course Syllabus)  
• ชือ่และรหสักระบวนวชิาพรอ้มจ านวนหน่วยกจิ 
• ค าอธบิายลกัษณะวชิา 
• จดุมุง่หมายการเรยีนการสอน 
• ล าดบัหวัขอ้เนือ้หา (จ านวนชัว่โมง/หวัขอ้) 
• กจิกรรมการเรยีนการสอนหลกัๆ (สรปุภาพรวม) 
• วธิแีละเกณฑก์ารประเมนิผล 
• รายการแหลง่วทิยากร เอกสารคน้ควา้ 
     และสือ่การเรยีนการสอนประเภทตา่งๆ  

2. ค าบรรยายหรอืเนื้อหาสาระส าหรับการเรยีนการสอนโดย
ละเอยีด(ตามหัวขอ้เนื้อหาในประมวลวชิา)พัฒนาจากเอกสาร
ประกอบการสอนจนมคีวามสมบูรณ์มากกว่า จัดเป็นเครือ่งมอื
ส าคญัทีผู่เ้รยีนสามารถน าไปศกึษาดว้ยตนเองเพิม่เตมิ 

คณุภาพด ีใชม้าแลว้อยา่งนอ้ย 1 ภาคการศกึษา  
15 หน่วยชัว่โมง (เทยีบเทา่ 1 หน่วยกจิ) 

3. รายการเอกสารอา้งองิ ส าหรับแตล่ะหวัขอ้ทีท่ันสมัยเนือ้หา 

4. ควรม ีISBN (ถา้ท าได)้ 

รปูเลม่ 
(1)หนา้ปก 
(2)ค าน า 
(3)ประมวลวชิา 
(4)หนา้สารบญั 
(5) เนือ้หา    สมบรูณ์กวา่ 
• ประมวลเนือ้หาค าบรรยาย 
• รายการเอกสารอา้งองิ 
• กจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่ป็นหลัก 
• รายการสือ่ทีใ่ชป้ระกอบ แบบฝึกหดั      

ตัวอยา่งสือ่  

(6)เอกสารอา้งองิ 
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ผลงานวจิยั 

กรณีทีเ่ผยแพร่ในทีป่ระชมุวชิาการทีภ่ายหลังมกีารบรรณาธกิารและน าไป
รวมเลม่เผยแพร่ในหนังสอืประมวลผลการประชมุวชิาการ (Proceedings) 
ของการประชมุทัง้ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

ตอ้งเป็นงานที่เ ป็นเจา้ของและเป็นผูด้ า เนินการเอง (เป็น
ผูด้ าเนนิการหลกั หรอืผูม้สีว่นรว่มในผลงานก็ได)้ 

ผูข้อมีส่วนร่วมในผลงานตอ้งแสดงบทบาทและหนา้ที่ใน
ผลงานวจัิยชืน้นัน้ๆโดยจะตอ้งมผีลงานวจัิยโดยรวม ทีเ่กีย่วเนื่อง
สอดคลอ้งกัน อีกทัง้มีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความเป็น
ผูท้รงคณุวฒุใินระดบันัน้ๆ 

การเสนอผลงานวจัิยทีม่ผีูร้่วมงานหลายคน จะตอ้งใหผู้ร้่วมงานทุกคนลง
นามรับรองบทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบในผลงานนัน้ 

ตอ้งมเีนื้อหาสาระทางวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกับสาขาทีเ่สนอขอและ
มกีารเผยแพร่ถูกตอ้งตามหลักเกณฑ ์อาจจะเป็นรูปแบบรายงาน
วจัิย หรือบทความวจัิยที่มีการประมวลสรุปกระบวนการวจัิยให ้
กร ะชับและสั ้น  น า เ สนอในรูปแบบการประชุม วิช ากา ร
(Proceedings)หรอืวารสารทางวชิาการ(Journal)  

กรณีที่เป็นงานวจัิยฉบับสมบูรณ์ที่มรีายละเอยีดความยาว ตอ้ง
แสดงหลักฐานที่ไดผ้่านการประเมนิคุณภาพโดยผูท้รงคุณวุฒิ
และแสดงหลกัฐานการเผยแพรไ่ปยังสถาบันทางวชิาการในสาขา
ทีเ่กีย่วขอ้งในประเทศและตา่งประเทศอยา่งกวา้งขวาง 
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บทความทางวชิาการ 

เผยแพร่ในวารสาร หรือ หนังสอืรวมบทความวารสาร หรือ 
หนังสอืประมวลผลการประชมุวชิาการ (Proceedings) ของ
การประชุมระดับชาติและนานาชาติ ที่มีการประเมินและ
ตรวจสอบคณุภาพ  

งานเขยีนทางวชิาการทีม่กีารวเิคราะหป์ระเด็นอย่างชัดเจน
ตามหลักวชิาการ น าความรูต้่างๆมาช่วยวเิคราะหอ์ย่างเป็น
ระบบ โดยการแสดงทัศนะทางวชิาการอย่างชัดเจน มีการ
อา้งองิและบรรณานุกรมทีค่รบถว้นสมบรูณ์ 
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ผลงานวชิาการในลกัษณะอืน่ สิง่ประดษิฐ์หรืองานสรา้งสรรค์ เช่น การประดษิฐ์เครื่องทุ่นแรง 
ผลงานสรา้งสิง่มชีวีติสายพันธุใ์หม ่วัคซนี สิง่กอ่สรา้ง ผลงานศลิปะ 
หรือสารานุกรม งานแปลจากตัวงานตน้แบบทีเ่ป็นงานวรรณกรรม 
หรืองานดา้นปรัชญา หรือประวัต ิศาสตร์ หรือวิทยาการที่มี
ความส าคญัและทรงคณุคา่ในสาขาวชิานัน้ๆ  

ตอ้งประกอบดว้ยบทวเิคราะหท์ีอ่ธบิายและชีใ้หเ้ห็นวา่งานดงักลา่วท า
ใหเ้กดิความกา้วหนา้ทางวชิาการหรอืเสรมิสรา้งองคค์วามรู ้หรอืให้
วธิกีารทีเ่ป็นประโยชนต์อ่สาขาวชิาน ัน้ๆ  และแสดงถงึความสามารถใน
การบกุเบกิในสาขาน ัน้  
ส าหรบัผลงานทีมุ่่งเชงิปฏบิตัจิะตอ้งผ่านการพสิูจนห์รอืมหีลกัฐาน
รายละเอยีดตา่งๆประกอบการแสดงคณุคา่ของผลงาน 

เผยแพร่โดยวธิพีมิพโ์ดยโรงพมิพ ์ส านักพมิพ ์หรอืถ่ายส าเนาเย็บเป็นรูปเล่ม หรอืท าในรูปแบบอืน่ๆ หรอืโดยสือ่
อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ๆ จัดในรปูแบบนทิรรศการ จัดแสดง โดยมกีารน าไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งแพรห่ลาย 
 
ตอ้งไดรั้บการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของมหาวทิยาลัย คณะ และ/หรอื สถาบันทาง
วชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาขานัน้ๆ และเผยแพรสู่ส่าธารณชนมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 4 เดอืน 
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งานแปล 

เผยแพร่โดยวธิพีมิพ์โดยโรงพมิพ์ ส านักพมิพ์ หรือถ่าย
ส าเนาเย็บเป็นรูปเล่ม หรือท าในรูปแบบอืน่ๆหรือโดยสือ่
อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ๆ 
 
ตอ้งไดรั้บการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จาก
คณะกรรมการของมหาวทิยาลัย คณะ และ/หรอื สถาบัน
ทางวิชาการที่เกี่ยวขอ้งกับสาขานั้นๆ และเผยแพร่
มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 4 เดอืน 

งานแปลจากตัวงานตน้แบบทีเ่ป็นงานวรรณกรรม หรอืงาน
ดา้นปรัชญา หรือประวัติศาสตร์ หรือวิทยาการที่มี
ความส าคัญและทรงคุณค่าในสาขาวชิานั้นๆ เมื่อน ามา
แปลแลว้จะเป็นการเสริมความกา้วหนา้ทางวิชาการที่
ประจักษ์ชัด เป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็น
ภาษาไทยหรอืจากภาษาไทยเป็นภาษาตา่งประเทศ 

Copyright@2014 Prof. Dr. Pairote Wiriyacharee, Chiang Mai University, THAILAND 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=do23-UNh87twrM&tbnid=nbhiCQqoVRehDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.pimtranslation.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2.html&ei=eY7KU9WXO8KgugTOq4DACg&bvm=bv.71198958,d.c2E&psig=AFQjCNEkZ-NyZD_M2Mhynl3udpztKSTdtQ&ust=1405870049296457


ต ารา 

เผยแพร่โดยวธิีพมิพ์โดยโรงพมิพ์ ส านักพมิพ์ หรือถ่ายส าเนาเย็บเป็น
รปูเลม่ หรอืท าในรปูแบบอืน่ๆหรอืโดยสือ่อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ๆ 
 
ตอ้งไดรั้บการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของ
มหาวทิยาลยั คณะ และ/หรอื สถาบันทางวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกับสาขานัน้ๆ 
และต้องใช้ในการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาค
การศกึษา 

งานทีเ่รยีบเรยีงอยา่งเป็นระบบ ครอบคลมุเนื้อหาสาระของวชิาในหลักสตูร 
มคีวามทันสมัย พัฒนามาจากเอกสารค าสอนจนถงึระดับทีม่คีวามสมบรูณ์
มากที่สุด มีการวิเคราะห์และเสนอความรูแ้ละวิธีการที่ทันสมัยต่อ
ความกา้วหนา้ทางวชิาการ สามารถอธบิายสาระเนื้อหาและสอดแทรก
ความคิดริเริ่ม ประสบการณ์ ผลงานวิจัยที่สามารถน าไปปฏิบัต ิได ้มี
ลักษณะเป็นงานที่บุกเบกิทางวชิาการ และมีการสังเคราะห์ใหเ้กดิองค์
ความรูใ้หม่ท าใหผู้อ้่านเขา้ใจไดอ้ย่างชัดเจน มีประโยชน์กวา้งขวาง
มากกวา่การใชใ้นการเรยีนการสอนวชิาในหลกัสตูรเทา่นัน้   

ประกอบดว้ย 
ค าน า สารบญั เนือ้เรือ่ง การอธบิายหรอืการวเิคราะห ์การสรปุ การอา้งองิ
และบรรณานุกรม  
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หนงัสอื 

เผยแพร่โดยวธิพีมิพโ์ดยโรงพมิพ์ ส านักพมิพ ์หรือถ่ายส าเนาเย็บเป็น
รปูเลม่ หรอืท าในรปูแบบอืน่ๆหรอืโดยสือ่อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ๆ 
 
ตอ้งไดรั้บการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของ
มหาวทิยาลัย คณะ และ/หรอื สถาบันทางวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกับสาขา
นัน้ๆ และเผยแพรม่าแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 4 เดอืน 

งานทีเ่รยีบเรยีงขึน้โดยมรีากฐานทางวชิาการทีม่ั่นคง มกีารวเิคราะหแ์ละ
สงัเคราะหเ์นื้อหา และน าความคดิเห็น ปัญญามาประกอบการสรา้งความ
เขม้แข็งทางวชิาการในสาขานั้นๆ มีเนื้อหาที่มีความทันสมัย มีความ
เชือ่มโยงในเชงิเนื้อหาอย่างเป็นระบบ  มกีารวเิคราะหแ์ละเสนอความรู ้
และวธิกีารทีท่ันสมัยตอ่ความกา้วหนา้ทางวชิาการ สามารถอธบิายสาระ
เนื้อหาและสอดแทรกความคดิรเิริม่ ประสบการณ์ ผลงานวจัิยทีส่ามารถ
น าไปปฏิบัต ิได ้มีลักษณะเป็นงานที่บุกเบิกทางวิชาการ และมีการ
สงัเคราะหใ์หเ้กดิองคค์วามรูใ้หม ่

ประกอบดว้ย 
ค าน า สารบญั เนือ้เรือ่ง การอธบิายหรอืการวเิคราะห ์การสรปุ การ
อา้งองิและบรรณานุกรม  
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ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม 
ผลงานทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่สงัคมหรอืทอ้งถิน่ทีเ่กดิขึน้โดยใชค้วาม
เชี่ยวชาญในสาขาอย่างนอ้ยหนึ่งสาขา และปรากฏผลที่เป็น
รูปธรรมประจักษ์ต่อสาธารณะ เชน่มปีระโยชน์ต่อชุมชน วถิีชวีติ 
ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอ้ม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครอง คุณภาพชวีติ หรอืสขุภาพ เป็นผลงานทีน่ าไปสูก่ารจด
สทิธบิัตรหรือทรัพย์สนิทางปัญญาที่สามารถใชแ้กปั้ญหาหรือ
พัฒนาสงัคมและกอ่ใหเ้กดิประโยชนช์ดัเจน 
ทัง้นี้ไม่นับรวมทีแ่สวงก าไร และไดรั้บผลตอบแทนสว่นบคุคลใน
เชงิธรุกจิ 
 
จัดท าเป็นเอกสาร แสดงถงึผลงานดังกลา่วขา้งตน้ ในประเด็นดังนี้ 
• สภาพการณ์กอ่นการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 
• การมสีว่นรว่มและการยอมรับของสงัคมเป้าหมาย 
• กระบวนการทีท่ าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้ 
• ความรูห้รอืความเชีย่วชาญทีใ่ชใ้นการท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงนัน้ 
• การคาดการณ์สิง่ทีจ่ะตามมาหลังจากการเปลีย่นแปลงไดเ้กดิขึน้แลว้ 
• การประเมนิผลลัพธก์ารเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 
• แนวทางการตดิตามและธ ารงรักษาพัฒนาการทีเ่กดิขึน้ใหค้งอยูต่อ่ไป 
อาจแสดงหลักฐานเพิม่เตมิอืน่ๆ เชน่ รปูภาพ การบันทกึทาง
อเิล็กทรอนกิสต์า่งๆ 
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ลกัษณะการมสีว่นรว่มในผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม 

เผยแพร่โดยการจัดเวทนี าเสนอผลงานในพืน้ทีห่รือการ
เปิดเยีย่มชมพืน้ทีแ่ละจะตอ้งมกีารเผยแพร่สู่สาธารณชน
อยา่งกวา้งขวาง 

ผูข้อตอ้งเป็นผูด้ าเนินการหลักในสาขาทีเ่สนอขอ โดยมี
บทบาทในขัน้ตอนการท างานอยา่งนอ้ย 3 ขัน้ตอนคอื 
ก. การวเิคราะหส์ถานการณ์กอ่นเริม่กจิกรรมรับใชส้งัคม 
ข. การออกแบบหรือพัฒนาชิ้นงานหรือแนวคิดหรือ

กจิกรรม 
ค. การประเมินผลลัพธ์และสรุปแนวทางในการน าไป

ขยายผลหรอืปรับปรงุ 

ผูข้อระบุบทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบใน
ผลงานนัน้ของของตนเอง (หลัก) และผูร้ว่มงาน
ทุกคนโดยลงนามรับรอง ทัง้นี้อาจไม่ตอ้งระบุ
สดัสว่นการมสีว่นรว่มก็ได ้
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ขอบคณุครบั 
 

 ดร.ไพโรจน ์วริยิจาร ี  
ส านกังานมหาวทิยาลยั  
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
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