
 
 

 

 

- ร่าง    - 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์
ว่าด้วย การส่งเสริมการทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม   

พ.ศ. 2563 
------------------------------------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรเพิ่มเติมข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เพื่อให้การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบมาตรา ๑๔ (๓) มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ และประกาศ ก.พ.อ.เรื ่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่..... วันที่........เดือน ....พ.ศ. ....จึงออก
ระเบียบ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วย การส่งเสริมการทำผลงานวิชาการด้านการรับใช้สังคม พ.ศ.
๒๕๖๓” มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 ข้อ ๒ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอ่ืนใด ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ ๓ ระเบียบนี้ให้มีผลใช้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่มีประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผล
บังคับใช้ 

 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้  

  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 



  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

  “ก.พ.อ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

  “คณาจารย์ประจำ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรา ๑๘
(ก) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และ(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.
๒๕๕๑ พนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒ และบุคลากรสายวิชาการตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วย
การจ้างบคุคลากรด้วยเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งทำหน้าที่สอนและวิจัยเป็นภารกิจหลัก 

  “บุคลากร หรือบุคลากรมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย” หมายความว่า  
บุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน  ที่มีคุณสมบัติทางวิชาการเหมาะสมในการดำเนินงานรับใช้สังคม
และมีสัญญาจ้างทุกประเภทกับมหาวิทยาลัยตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป 

  “คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณา
ตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

  “คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายความว่า คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินผลงาน
วิชาการด้านการรับใช้สังคม และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

  “คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน” หมายความว่า คณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการ
พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นผู้ประเมินผลการสอนและ
ประเมินเอกสารประกอบการสอน ตำรา และสื่อการสอนอ่ืนๆ 

  “ที่ปรึกษาทางวิชาการด้านการรับใช้สังคม” หมายความว่า บุคคลผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับผลงานรับใช้สังคม ที่สอดคล้องกับผลงานรับใช้สังคมของคณาจารย์ที่ยื่นขอผลงาน
วิชาการรับใช้สังคม  

  “คณะกรรมการกลั่นกรองการทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม” หมายความว่า คณะบุคคลที่
แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย จำนวน ๔ คน ทำหน้าที่กลั่นกรองผลงานวิชาการรับใช้สังคม  

  “ผลงานวิชาการด้านการรับใช้สังคม” หมายความว่า เป็นผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
หรือท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นโดยใช้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชา และปรากฏผลที่สามารถ
ประเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะของ คณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

หมวด ๑ ข้อกำหนดทั่วไป 

ข้อ ๕ ในกรณีที่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมกันทำผลงานวิชาการรับใช้สังคมตั้งแต่ ๒ คน ขึ้นไป 
ต้องระบุบทบาทหน้าที่ทางวิชาการของตนที่มีต่อผลงานให้ชัดเจน และให้นับเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคม



ตามบทบาทหน้าที่ทางวิชาการนั้นๆ เต็มสัดส่วนเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของบทบาทหน้าที่ทางวิชาการในผลงานนั้น 
โดยให้ผู้ร่วมงานทุกคนลงนามรับรองตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๖ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สามารถทำผลงานวิชาการรับใช้สังคมได้ ๑  คนต่อหนึ่ง
ผลงานจนกว่าจะแล้วเสร็จจึงสามารถขอดำเนินการผลงานใหม่ได้ 

ข้อ ๗ เมื ่อบุคลากรได้ทำผลงานอื ่นใด ที ่สอดคล้องกับผลงานวิชาการรับใช้สังคมผ่านไปถึงขั้น
ปฏิบัติการหรือขั้นตอนอื่นแล้ว  พบว่ามีความต้องการให้ผลงานอื่นใดนั้นเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคม  ให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ยื่นโครงร่างและหลักฐานอื่นประกอบ เพื่อขอให้คณะกรรมการกลั่นกรองการทำ
พิจารณารับรองการทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

(๑) กรณีคณะกรรมการกลั่นกรองการทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม รับรองผลงาน ให้บุคลากร
ดำเนินการตามขั้นตอนในหมวดที่ ๔ ต่อไป 

(๒) กรณีคณะกรรมการกลั่นกรองการทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม ไม่รับรองผลงาน ให้ส่งเรื่อง
กลับคืนไปยังบุคลากรที่ส่งขอรับรองผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

(๓) การรับรอง หรือไม่รับรอง ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการกลั่นกรองการทำ และให้แจ้งไป
ยังบุคลากรอย่างเป็นทางการและถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 

ข้อ ๘ สิทธิ์ในผลงานวิชาการด้านการรับใช้สังคม ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๕๙   

 ข้อ ๙ การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการทำผลงานวิชาการด้านการรับใช้สังคม ให้เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  

 

หมวด ๒ คณะกรรมการกลั่นกรองการทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

ข้อ ๑๐ คณะกรรมการกลั่นกรองการทำผลงานวิชาการรับใช้สังคมประกอบด้วยคณะบุคคลดังต่อไปนี้ 

(๑) รองอธิการบดีที่กำกับดูแลด้านการวิจัย   ๑ คน เป็นประธานกรรมการ   
(๒) ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล   ๑ คน เป็นกรรมการ 
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น   ๑ คน เป็นกรรมการ 
(๔) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ๑ คน เป็นกรรมการและเลขานุการ   

ข้อ ๑๑ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ  มีดังนี ้

(๑)  พิจารณา กลั่นกรอง รับรองหรือไม่รับรอง การทำผลงานวิชาการรับใช้สังคมตั้งแต่เริ่มเสนอ
โครงการ จนกระท่ังจบกระบวนการทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม  

(๒) แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางวิชาการด้านการรับใช้สังคม (ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการ) 



(๓) รับรองหรือไม่รับรอง การใช้ประโยชน์ต่อสังคมของผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
(๔) ประเมินผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมตามประกาศเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
(๕) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๓ อาจเป็นบุคลากรภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ และ

สามารถเป็นผู้ทรงคุณวุฒิได้ไม่เกิน ๒ ผลงาน 

ข้อ ๑๒ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกลั่นกรองการทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

คณะกรรมการกลั่นกรองการทำผลงานวิชาการรับใช้สังคมมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๓ ปี และ
อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว ประธานกรรมการและกรรมการพ้น
จากตำแหน่งเมื่อ  

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน 
(๔) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาโดยถึงท่ีสุดให้จำคุก 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นผู้วิกลจริตตามแพทย์สั่ง 

กรณีประธานหรือกรรมการว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการทำผลงานวิชาการ
รับใช้สังคมดำเนินการด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่  

ค่าตอบแทนและค่าดำเนินการของคณะกรรมการกลั่นกรองการทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม ให้
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

หมวด ๓  ลักษณะของผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมคือผลงานที ่เข้าข่ายครบทั ้ง ๔ ข้อ และต้องได้ร ับการรับรองจาก
คณะกรรมการกลั่นกรองการทำผลงานวิชาการรับใช้สังคมในหมวด ๑ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑๓ เป็นผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม หรือท้องถิ่นท่ีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในทาง
ที่ดีขึ้นด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านเกี่ยวกับชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานที่นำไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตร หรือ
ทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบอื่นที่สามารถแสดงได้เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม 

 ข้อ ๑๔ เป็นผลงานที่เกิดขึ้นโดยใช้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชาขึ้นไป  และ
ควรเป็นการบูรณาการหลายสาขาวิชาร่วมกันให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมกับสังคม  ชุมชน 
ท้องถิ่นอย่างเข้มข้น 



 ข้อ ๑๕ เป็นผลงานที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ โดยมีลักษณะเป็น
ผลงานที่ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม ระดับชาติหรือนานาชาติ และเป็นผลงานที่ถูกนำไปใช้
ประโยชน์โดยประกาศเป็นนโยบายสาธารณะ หรือเผยแพร่ผ่านเวทีสาธารณะ หรือมีเอกสารรับรองการใช้
ประโยชน์ จากหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ 

 ข้อ ๑๖ เป็นผลงานที่ไม่เข้าข่ายการแสวงหากำไรและได้รับผลตอบแทนส่วนบุคคลสำหรับผู้เสนอขอ
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ในเชิงธุรกิจ   

 

หมวด ๔  ขั้นตอนการทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

 ข้อ ๑๗  บุคลากรมหาวิทยาลัยผู้เสนอขอทำผลงานวิชาการรับใช้สังคมต้องดำเนินการตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

  (๑) เสนอโครงร่างการทำงานวิชาการรับใช้สังคม  ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการทำผลงาน
วิชาการรับใช้สังคม โดยแบบฟอร์มให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

   (๒) มหาวิทยาลัยออกประกาศแจ้งการทำผลงานวิชาการรับใช้สังคมให้บุคลากรภายในและ
พ้ืนที่ดำเนินการเพ่ือทราบ 

   (๓) มหาวิทยาลัยและบุคลากรจัดทำสัญญาการทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 

   (๔) มหาวิทยาลัยและบุคลากรผู้เสนอขอทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม ดำเนินการจัดให้มีการ
รายงานผลการปฏิบัติงานที่สร้างการเปลี่ยนแปลง 

   (๕) มหาวิทยาลัยและบุคลากรผู้เสนอขอทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม ดำเนินการจัดให้มีการ
ถอดบทเรียนและคืนข้อมูลต่อพ้ืนที่ดำเนินการ 

   (๖) บุคลากรผู้เสนอขอทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม ดำเนินการเผยแพร่งานวิชาการรับใช้
สังคม สู่การใช้ประโยชน์ 

   (๗) บุคลากรผู้เสนอขอทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม จัดทำรายงานผลดำเนินงานวิชาการรับ
ใช้สังคมเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม  เพื่อพิจารณาอนุมัติผลการ
ดำเนินงาน 

 ข้อ ๑๘  มหาวิทยาลัยประกาศรับรองพ้ืนที่ดำเนินการทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม ต่อสาธารณะและ
แจ้งต่อหน่วยงาน ระดับพ้ืนที่ ชุมชน ท้องถิ่น หรือการลงนามความร่วมมือร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากผลงาน
รับใช้สังคมนั้นๆ 



ข้อ ๑๙  รูปแบบรายงานผลงานวิชาการรับใช้สังคม  เพื่อชี้ให้เห็นว่าผลงานวิชาการนั้นๆเป็นผลงาน
วิชาการรับใช้สังคมมีรูปแบบรายงานผลงานวิชาการรับใช้สังคมตามประกาศของ ก.พ.อ. พ.ศ. ๒๕๖๐  
ประกอบด้วย ๗ หัวข้อดังต่อไปนี้ 

(๑) สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น   
(๒) การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย   
(๓) กระบวนการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน   
(๔) ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น   
(๕) การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว   
(๖) การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น   
(๗) แนวทางการติดตามและธำรงรักษาพัฒนาการที่เกิดข้ึนให้คงอยู่ต่อไป   

 ทั้งนี้นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจแสดงหลักฐานเพิ่มเติมอื่นๆ เกี่ยวกับ
ผลงาน เช่น รูปภาพ หรือการบันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือแถบเสียง หรือวีดีทัศน์ ประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้   

 

หมวด ๕ ว่าด้วยการกำกับติดตาม 

 การกำกับติดตามเพื่อให้ผลงานวิชาการรับใช้สังคมได้แนวปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม มีแนวทางการ
กำกับติดตามดังนี ้

 ข้อ ๒๐ การทำผลงานวิชาการรับใช้สังคมให้อยู่ในการกำกับติดตามของ คณะกรรมการกลั่นกรองการ
ทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม  ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการส่งเสริมการทำผลงาน
วิชาการรับใช้สังคม  พ.ศ. 2563 

ข้อ ๒๑  ระบบการกำกับติดตามของคณะกรรมการกลั่นกรองการทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
ภายหลังจากคณะกรรมการ ในหมวด ๑ มีกำหนดการติดตาม ให้ผู้ทำผลงานวิชาการรับใช้สังคมดำเนินการ
ดังต่อไปนี้  

(๑) นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานที่สร้างการเปลี่ยนแปลงจากการทำผลงานวิชาการรับใช้
สังคม ตามหมวดที่ ๔ ข้อ ๑๗ (๑)(๒)(๓)และ(๔)โดยผ่านการจัดกิจกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

(๒) นำเสนอการคืนข้อมูลผลการดำเนินงานวิชาการรับใช้สังคมโดยเผยแพร่ผ่านเวทีสาธารณะ
ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหมวดที่ ๔ ข้อ ๑๗ (๕)(๖) และ(๗)  

(๓) การจัดทำรายงานผลงานวิชาการรับใช้สังคม ให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้ในหมวดที่ ๔ 
ข้อ ๑๙ ให้ครอบคลุมทั้ง ๗ ข้อ 



 ข้อ ๒๒ การทำผลงานวิชาการรับใช้สังคมจะจัดให้มีที่ปรึกษาโครงการร่วมกำกับติดตาม หรือไม่ก็ได้
ตลอดระยะการดำเนินงานโครงการจนแล้วเสร็จ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของของคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ทำในหมวดที่ ๑ 

ข้อ ๒๓  ให้หน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เป็นหน่วยงานกำกับ
ติดตามและหนุนเสริมการทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม  ตามระเบียบนี้  

 

 

    ประกาศ ณ วันที่.........เดือน.............พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

      (ดร.สุชาติ เมืองแก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 


