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ด้วยผลงำนรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
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ค ำชี้แจง 

 
 ด้วยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564  โดยได้ก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมให้คณาจารย์สามารถเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการเฉพาะด้านได้  ทั้งนี้  ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคมเป็นผลงานทางวิชาการประเภทหนึ่ง 
ที่จะช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการให้กับคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ  
และทุ่มเทในการน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปพัฒนาท้องถิ่นและสังคม อันเป็นการช่วยสร้างความเข้มแข็ง 
ของประชาชนในท้องถิ่นและพ้ืนที่ของประเทศได ้
 คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับต าแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคมจึงได้จัดท าคู่มือนี้ขึ้นส าหรับผู้ขอก าหนดต าแหน่งวิชาการด้วยผลงานรับใช้ท้องถิ่น
และสังคม โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับค านิยาม ลักษณะของผลงานวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม การขอก าหนด
ต าแหน่งวิชาการด้วยผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม  การเตรียมเอกสารและการเผยแพร่ผลงานรับใช้ท้องถิ่น
และสังคม ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564  คณะอนุกรรมการฯ หวังว่าเอกสารนี้ 
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ขอก าหนดต าแหน่งวิชาการทุกท่าน 
 

อ.ก.พ.อ.วิชาการฯ ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
ธันวาคม 2565 
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วัตถุประสงค์ 

 คู่มือฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นส าหรับผู้ที่ต้องการขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ ได้ศึกษาเพ่ือเตรียมตัวในการยื่น
ขอก าหนดต าแหน่งวิชาการด้วยผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม  เนื้อหาในคู่มือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 นิยามและผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม  ประกอบด้วยเนื้อหา นิยามของผลงานรับใช้ท้องถิ่น
และสังคม ตามประกาศ ก.พ.อ.  รูปแบบผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม  การออกแบบผลงานรับใช้ท้องถิ่นและ
สังคม คุณค่าและเป้าหมายของการท าผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม  ที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม ในด้านต่างๆ    

 ส่วนที่ 2 การขอก าหนดต าแหน่งวิชาการด้วยผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม มีเนื้อหาเกี่ยวกับ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ 
ขั้นตอนในการขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ ลักษณะคุณภาพผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม และสาระส าคัญการ
ขอก าหนดต าแหน่งวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 

 ส่วนที่ 3 การเตรียมเอกสารและการเผยแพร่ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม มีเนื้อหาอธิบายถึง
กระบวนการเตรียมเอกสารผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ซึ่งมีขั้นตอนการท างาน 7 องค์ประกอบ และการ
เผยแพร่ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม   
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ส่วนที่ 1  นิยำมและผลงำนรับใช้ท้องถิ่นและสังคม   

 1.1 นิยำมผลงำนรับใช้ท้องถิ่นและสังคม  
  ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม (Academic Services to Local Community and Society)  
คือ ผลงานที่เกิดจากการด าเนินงานที่เป็นการบูรณาการองค์ความรู้จากสถาบันอุดมศึกษา ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
ภายในและภายนอกชุมชน ไปใช้ในบริบทเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมในมิติต่าง ๆ โดยใช้ความเชี่ยวชาญ 
ในสาขาวิชาอย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชา และปรากฏผลที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธร รมเชิงประจักษ์ 
ต่อสาธารณะ  เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทางด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านเกี่ยวกับ ชุมชน 
วิถีชีวิต การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต  
หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานที่น าไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบอ่ืนที่สามารถ
แสดงได้เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคม
อย่างชัดเจน หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการรับรู้ในปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน  
ทั้งนี้ ไม่นับรวมงานที่แสวงหาก าไรและได้รับผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชิงธุรกิจ  

 1.2 รูปแบบเอกสำรผลงำนรับใช้ท้องถิ่นและสังคม  
  จัดท าเป็นเอกสารและมีค าอธิบายหรือค าชี้แจงที่ชัดเจน รายละเอียดเนื้อหาของเอกสาร 
แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบอย่างน้อยประกอบด้วย   
  1.2.1 การมีส่วนร่วมและการยอมรับของท้องถิ่นและสังคมเป้าหมาย  
  1.2.2 สภาพการณ์ของท้องถิ่นและสังคมก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน  
  1.2.3 กระบวนการที่ท าให้ท้องถิ่นและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน 
  1.2.4 ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
  1.2.5 การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว 
  1.2.6 การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากความรู้หรือความเชี่ยวชาญจาก 
สาขาของผู้ยื่นขอ 
  1.2.7 แนวทางการติดตามและธ ารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป 
  การจัดท าเอกสารผลงานต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมและการยอมรับของ
กลุ่มเป้าหมายหรือท้องถิ่น นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจแสดงหลักฐานเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
เกี่ยวกับผลงาน เช่น รูปภาพ หรือการบันทึกเป็นวีดิทัศน์ ภาพยนตร์ แถบเสียง 
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  การพัฒนาหรือการแก้ปัญหาในพ้ืนที่ที่มีการบูรณาการศาสตร์หลายสาขา สามารถขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ได้จากผลความส าเร็จของทุกสาขา โดยผู้ขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการจะต้องแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในการใช้ศาสตร์นั้นๆ เพ่ือร่วมพัฒนาหรือแก้ปัญหาจนท าให้
พ้ืนที่นั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจน 

 1.3 กำรออกแบบกำรด ำเนินงำนทำงวิชำกำรด้ำนรับใช้ท้องถิ่นและสังคม  
  ผู้ขอก าหนดต าแหน่งวิชาการสามารถออกแบบการด าเนินงานวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่น 
และสังคมทีม่ีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้  
  1.3.1 การใช้ความรู้ทางวิชาการเข้าไปแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
และสังคม 
  1.3.2 การปฏิบัติการด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม (Participatory Process) ในลักษณะที่เป็น
การเรียนรู้ร่วมกันและมีลักษณะการถ่ายทอดสองทางคือ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและชุมชน  
  1.3.3 การเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะในรูปของการใช้สื่อรูปแบบต่างๆ หรือ เข้าร่วมน าเสนอ
ผลงานในเวทีสาธารณะ เป็นต้น    
  1.3.4 การคืนชุดความรู้สู่ชุมชน ซึ่งเป็นผลมาจากการไปท างานในชุมชนและค้นพบความรู้หรือ
ข้อมูลต่างๆ ของชุมชน โดยอาจจัดในรูปของเวทีชุมชนเพ่ือคืนข้อมูลหรือชุดความรู้เพ่ือให้ชุมชนได้เรียนรู้ และ
ตระหนักในคุณค่าของข้อมูลหรือความรู้ที่ค้นพบ ท าให้ชุมชนเกิดจิตส านึก และธ ารงรักษาไว้เพ่ือการใช้
ประโยชน์ต่อไป 
  1.3.5 การบูรณาการกับการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ เข่น การน านักศึกษาเข้าไปท า
กิจกรรมในพ้ืนทีเ่พ่ือท าให้เกิดจิตสาธารณะและจิตส านึกท่ีจะต้องการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม  
  1.3.6 การเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน โดยชุมชนเป็นหลักในการด าเนินกิจกรรมโดยนักวิชาการ
มีบทบาทในการหนุนเสริม  
  1.3.7 การช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้กับชุมชน  
  1.3.8 การเป็นแหล่งข้อมูลและความรู้ ในรูปของการเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชน
หรือภาคเอกชนได้เข้ามารับความรู้เพื่อน าไปพัฒนา  
  1.3.9 การเป็นแหล่งให้ค าปรึกษาส าหรับชุมชนหรือภาคเอกชนในการแก้โจทย์หรือปัญหา  
  1.3.10 การน าต้นแบบผลงานที่ประสบความส าเร็จในพ้ืนที่หรือชุมชนหนึ่งไปขยายผลโดยปรับ
ใช้กับพ้ืนที่อ่ืนๆ ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ  
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  1.3.11 บทบาทการเป็นผู้ชี้แนะ (Coach) หรือพ่ีเลี้ยงให้กับชุมชนที่ต้องการพัฒนา การท างาน
ในลักษณะนี้จะต้องให้ชุมชนลงมือท าด้วยตนเอง นักวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาจะเป็นเพียงผู้ให้ค าปรึกษา 
ประคับประคองช่วยเหลือ จนชุมชนมีความเข้มแข็งมากพอที่จะจัดการตนเองได้ บทบาทการเป็นผู้ชี้แนะหรือ 
พ่ีเลี้ยงเป็นบทบาทที่สร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนได้แต่ต้องมีการด าเนินการที่อาศัยระยะเวลาที่มากพอ 
  1.3.12 การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบันการศึกษาเพ่ือตอบสนองกับการท างานรับใช้ท้องถิ่น
และสังคม เช่น การสร้างหลักสูตรใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน การจัดกระบวนการเรียนการสอน
ที่ปรับให้มีรายวิชาที่สนับสนุนให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่ เป็นต้น  
  นอกจากนี้ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ สามารถออกแบบการด าเนินงานทางวิชาการ 
ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ในลักษณะอ่ืนๆ ที่แสดงออกถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาของตนเองซึ่งอาจ 
จ าเป็นต้องอาศัยการประยุกต์เทคนิควิธีการวิจัยเชิงซ้อนอย่างหลากหลายวิธีการ (Multi-disciplinary 
research methodology) มาใช้ใน 7 ขั้นตอนของกระบวนการ 

1.4 คุณค่ำและเป้ำหมำยของผลงำนรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
       คุณค่าและเป้าหมายของผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม จะน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 
สถาบันอุดมศึกษา และนักวิชาการผู้สร้างผลงาน  ท าให้ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม เกิดการยกระดับการพัฒนาขึ้น
ในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน เช่น การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ 
นโยบายและการบริหารจัดการ นอกจากนั้น ยังท าให้สถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติตามพันธกิจของตน และพัฒนา
สมรรถนะ กับกระบวนทัศน์ของบุคลากรในการท างานเพ่ือท้องถิ่นและสังคมได้บริบูรณ์ขึ้น  ก่อให้เกิดคุณค่า 
ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษา  และนักวิชำกำรยังมีโอกำสเป็นผู้สร้ำงผลงำนด้วยศักยภาพตนเองและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสร้างสรรค์ เพ่ิมความเจริญก้าวหน้าทางวิชาชีพ ก่อเกิดความภาคภูมิใจ และก าลังใจ
อย่างต่อเนื่อง  
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ส่วนที่ 2 กำรขอก ำหนดต ำแหน่งวิชำกำรด้วยผลงำนรับใช้ท้องถิ่นและสังคม   

 2.1 จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร  
      ผู้ขอก าหนดต าแหน่งวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ ดังนี้ 
  2.1.1 ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ  ไม่น าผลงานของผู้ อ่ืนมาเป็นผลงานของตน  
ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน ไม่สร้างข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันไม่มีอยู่จริง ( fabrication) ไม่บิดเบือนข้อมูล 
หรือข้อเท็จจริง (falsification) ไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่า
หนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ รวมถึงไม่คัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิม  
ของตน โดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ    
  2.1.2 ต้องอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงานทางวิชาการของตนเอง
เพ่ือแสดงหลักฐานของการค้นคว้า  
    2.1.3 ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืน
หรือสิทธิมนุษยชน  
    2.1.4 ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็น เกณฑ์   
ปราศจากอคติ และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัย โดยหวังผลประโยชน์
ส่วนตัว หรือเพ่ือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ อ่ืน และเสนอผลงานตามความเป็นจริงไม่ขยายข้อค้นพบ  
โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 
    2.1.5 ต้องน าผลงานวิชาการไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
  2.1.6 หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการท าการวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอจะต้องยื่น
หลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันที่มีการด าเนินการ 

 2.2 ระเบียบและประกำศที่เกี่ยวข้อง 
      ระเบียบและประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มีดังนี้ 
  2.2.1 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564    
  2.2.2 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรม 
และจรรยาบรรณทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
  2.2.3 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562  
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  2.2.4 ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565 
  2.2.5 ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการ 
เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562  

 2.3 ขั้นตอนกำรยื่นขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร (อำจปรับเปลี่ยนตำมประกำศ) 
       ขั้นตอนการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วยดังนี้ 
  2.3.1 ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ส่งผลงานและเอกสารผ่านต้นสังกัด ประกอบด้วย 
   1) แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 06) 
   2) ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม และหลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อท้องถิ่น
และสังคม 
  2.3.2 ส่วนงานต้นสังกัดรับเรื่องและกลั่นกรองเพ่ือเสนอต่อ คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ของสถาบันอุดมศึกษา 
  2.3.3 ก.พ.ว. ทาบทามและแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเหมาะสมส าหรับ 
การประเมินผลทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
  2.3.4 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม และจร ิยธรรม 
และจรรยาบรรณทางวิชาการ และส่งผลการประเมินกลับไปยัง ก.พ.ว. 
  2.3.5 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือสรุปผลการประเมินผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในกรณีที่ผลการประเมินไม่เป็นเอกฉันท์ แต่หากผลการประเมิน
เป็นเอกฉันท์ให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด   
  2.3.6 ก.พ.ว. เสนอผลการประเมินผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม และจริยธรรม 
และจรรยาบรรณทางวิชาการ ต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัต ิ
  2.3.7 กรณีสภาสถาบันอุดมศึกษามีมติอนุมัติ อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้งและแจ้ง ก.พ.อ.
ทราบภายในสามสิบวัน 
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 2.4 ลักษณะคุณภำพผลงำนรับใช้ท้องถิ่นและสังคม  
       คุณภาพผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม แบ่งออกเป็น 3 ระดับ โดยแต่ละระดับมีลักษณะ
คุณภาพ ดังนี้  
  ระดับ B  ลักษณะของผลงานต้องแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในสาขาของผู้ยื่นขอ  
มีการแสดงกระบวนการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน มีการระบุปัญหาหรือความต้องการที่มาจากการ
มีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย มีการแสดงการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
หรือท าความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนา
ชุมชน ท้องถิ่น หรือสังคมนั้น   
  ระดับ A ลักษณะของผลงานต้องแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในสาขาของผู้ยื่นขอ  
มีการแสดงกระบวนการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน มีการระบุปัญหาหรือความต้องการที่มาจากการ
มีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย มีการแสดงการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
หรือท าความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนา
ชุมชน ท้องถิ่น หรือสังคมนั้น และคุณภาพผลงานที่ยื่นขอจะต้องสามารถน าไปเป็นแบบอย่างให้กับท้องถิ่น 
หรือสังคมอ่ืนได้ หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรือถูกน าไปใช้เป็นนโยบายในระดับจังหวัด  
หรือประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
  ระดับ A+  ลักษณะของผลงานต้องแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในสาขาของผู้ยื่นขอ  
มีการแสดงกระบวนการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน มีการระบุปัญหาหรือความต้องการที่มาจากการ
มีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย มีการแสดงการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
หรือท าความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนา
ชุมชน ท้องถิ่น หรือสังคมนั้น และคุณภาพผลงานที่ยื่นขอจะต้องสามารถน าไปเป็นแบบอย่างให้กับท้องถิ่น
หรือสังคมอื่นได้ หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรือถูกน าไปใช้เป็นนโยบายในระดับจังหวัด 
หรือประเทศอย่างเป็นรูปธรรม  ผลงานต้องส่งผลกระทบต่อสังคม หรือแวดวงวิชาการอย่างกว้างขวาง  
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือได้รับรางวัลจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 
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 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคมตามนิยามของระดับคุณภาพผลงาน B  
A และ A+ สามารถสรุปได้ดังตาราง 
 

ระดับ
คุณภำพ
ผลงำน 

เปลี่ยนแปลง/
พัฒนำในพื้นที่ 
ระดับชุมชน 

ท้องถิ่น สังคม 

สำมำรถ
เป็น

แบบอย่ำง
ให้กับ

ท้องถิ่นหรือ
สังคมอ่ืน 

เกิดกำร
เปลี่ยนแปลง
เชิงนโยบำย
และน ำไปใช้
เป็นนโยบำย
ระดับจังหวัด
หรือประเทศ
อย่ำงเป็น
รูปธรรม 

สร้ำงผลกระทบ
ต่อสังคมหรือ

แวดวงวิชำกำร
กว้ำงขวำง  

เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชำติหรือ

นำนำชำต ิ

เป็นที่
ยอมรับใน
ระดับชำติ

หรือ
นำนำชำต ิ

ได้รำงวัล
จำกองค์กร 
ในระดับ

นำนำชำต ิ

B       
A       
A+       

 
 2.5 หลักเกณฑ์กำรขอก ำหนดต ำแหน่งวิชำกำรด้วยผลงำนทำงวิชำกำรด้ำนรับใช้ท้องถิ่น 
และสังคม 

 2.5.1 การเสนอขอก าหนดต าแหน่งวิชาการด้วยผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม  (โดยวิธีปกติ) 

 ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   ประกอบด้วย 
  ผลงาน อย่างน้อย 1 เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ B  และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ 
ที ่ ก.พ.อ. ก าหนด โดยผู ้ขอต้อง เป็นผู ้ประพันธ์อันดับแรก ( first author) ตามลักษณะการมีส่วนร่วม 
ในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย 

    ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  ผู้ขออาจเสนอได้ 2 วิธี ดังนี้ 
  วิธีที่ 1 ผลงาน อย่างน้อย 2 เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ B   หรือ 
  วิธีที่ 2 ผลงาน อย่างน้อย 1 เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A   
  ผลงานตามวิธีที่ 1 และ วิธีที่ 2 ต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  
โดยผู้ขอต้องเป็นผู ้ประพันธ์อันดับแรก ( first author)  ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 
ตามเอกสารแนบท้าย 



12 
 

 

 ต าแหน่งศาสตราจารย์  ผู้ขออาจเสนอได้ 2 วิธี ดังนี้ 
  วิธีที่ 1 ผลงาน อย่างน้อย 2 เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A   
  วิธีที่ 2 ผลงาน อย่างน้อย 1 เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A+   
  ผลงานตามวิธีที่ 1 และ วิธีที่ 2 ต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  
โดยผู้ขอต้องเป็นผู ้ประพันธ์อันดับแรก ( first author)  ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 
ตามเอกสารแนบท้าย 

 ทั้งนี้  การเสนอผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคมที่มีเนื้อหาสาระและรูปแบบที่เป็นเรื่องเดียวกัน  
แต่ด า เนินการคนละพ้ืนที่  หากเป็นการด า เนิน การในลักษณะที่ ขยายผลเชิง พ้ืนที่ จาก พ้ืนที่ เดียว 
ไปสู่หลายพื้นท่ีให้ครอบคลุมกว้างขึ้น โดยมีตัวแปรที่แตกต่างกัน ก่อให้เกิดกลไกใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 
และมีการพัฒนาต่อยอด ซึ่งต้องไม่ใช่งานเดียวกัน และซ้ าซ้อนกัน ผู้ขออาจสามารถน ามาเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการได้ โดยอนุโลม 

 2.5.2 การเสนอขอก าหนดต าแหน่งวิชาการด้วยผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม (โดยวิธีพิเศษ) 
 ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์    
  ให้เสนอผลงานทางวิชาการและให้ด าเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้ง ให้ด ารง 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์วิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อย 3 คน  
พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  การตัดสินของที่ประชุม 
ต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับ B 

 ต าแหน่งรองศาสตราจารย์    
  ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่ 1 เท่านั้น และให้ด าเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับ
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์วิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวนอย่างน้อย 3 คน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
การตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็น เอกฉันท์  ทั้งนี้  ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพ 
อยู่ในระดับ A 

 ต าแหน่งศาสตราจารย์   
  ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่ 1 เท่านั้น และให้ด าเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับ
การแต่งตั้ ง ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์วิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้ งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวนอย่างน้อย 3 คน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  
การตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็น เอกฉันท์  ทั้งนี้  ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพ 
อยู่ในระดับ A+ 
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 2.5.3 กรณขีอยื่นประเมินใหม่ 
  การใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมที่ผ่านการพิจารณามาแล้ว ในกรณีที่ผลงาน 
ทางวิชาการเดิมมีคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด  หากพิสูจน์ภายหลังได้ว่า ผลงานดังกล่าวก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ชัด หรือก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน สังคม องค์กรภาครัฐ  
หรือองค์กรภาคเอกชนอ่ืนได้ หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย ระดับจังหวัด หรือประเทศ  
ผู้ขอสามารถน าผลงานทางวิชาการนั้นมาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในครั้งใหม่ได้ 

 2.5.4 กรณีขอเสนอผลงานที่ด าเนินงานเป็นหมู่คณะ 
กรณีเสนอผลงานวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ซึ่ งมีการด าเนินงานเป็นหมู่คณะ  

หรือเป็นงานที่มีการบูรณาการหลายสาขาวิชา ผู้ขอต้องแสดงบทบาทในขั้นตอนการท างานในสาขาวิชาที่ 
เสนอขอก าหนดต าแหน่ง อย่างน้อย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ก. การวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนเริ่มกิจกรรมรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
ข. การออกแบบหรือพัฒนาชิ้นงานหรือแนวคิดหรือกิจกรรม 
ค. การประเมินผลลัพธ์และสรุปแนวทางในการน าไปขยายผลหรือปรับปรุง 
ให้ผู้ขอระบุบทบาทหน้าที่ การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบในผลงานนั้นของผู้ร่วมโครงการ  

ทุกคนและบทบาทหน้าที่หลักของผู้ขอ โดยให้ผู้ที่ท าหน้าที่หลักในแต่ละโครงการลงนามรับรอง หรือมีการแสดง
หลักฐานเชิงประจักษ ์

 

กำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งวิชำกำรด้วยผลงำนรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
 

วิธีกำรขอต ำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ ศำสตรำจำรย์ 

 
 

วิธีปกติ 

 
ผลงาน อย่างน้อย 1 เรื่อง 

คุณภาพระดับ B 
 

วิธีที่ 1 
 ผลงาน อย่างน้อย 2 เรื่อง 
คุณภาพระดับ B   

วิธีที่ 1  
ผลงาน อย่างน้อย 2 เรื่อง 
คุณภาพระดับ A   

วิธีที่ 2 
 ผลงาน อย่างน้อย 1 เรื่อง 
คุณภาพระดับ A   

วิธีที่ 2 
ผลงาน อย่างน้อย 1 เรื่อง 
คุณภาพระดับ A+   

วิธีพิเศษ ผลงาน อย่างน้อย 1 เรื่อง 
คุณภาพระดับ B   
(คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์) 

 ผลงาน อย่างน้อย 2 เรื่อง 
คุณภาพระดับ A   
(คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์) 

ผลงาน อย่างน้อย 2 เรื่อง 
คุณภาพระดับ A+   
(คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์) 
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ส่วนที่ 3 กำรเตรียมเอกสำรและกำรเผยแพร่ผลงำนรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 

 3.1 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนผลงำนรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
 ขั้นตอนการท างานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคมสามารถแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นตอน
เตรียมก่อนด าเนินงาน ขั้นตอนระหว่างการด าเนินงาน และข้ันตอนหลังสิ้นสุดการด าเนินงาน  ดังนี้ 

 3.1.1 ขั้นตอนเตรียมก่อนด าเนินงาน  
 เป็นขั้นตอนการออกแบบการด าเนินงานที่ผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งวิชาการต้องให้ความส าคัญ  ผู้ยื่นขอ
จะต้องศึกษาข้อมูลและเลือกพ้ืนที่ที่จะไปด าเนินงาน โดยต้องวิเคราะห์ข้อมูล ระบุโจทย์ปัญหาที่ต้องการแก้ไข 
ก าหนดวัตถุประสงค์ ผู้รับประโยชน์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการออกแบบแนวทางหรือระเบียบวิธีในการ
ด าเนินงาน  มีการก าหนดผลผลิตและผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานซึ่งจะสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์  ผลผลิตที่ได้จากขั้นตอนนี้ จะอยู่ในรูปของข้อเสนอโครงการที่ผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ 
ซึ่งจะต้องเตรียมการขออนุมัติจากแหล่งทุนหรือต้นสังกัด เพ่ือประโยชน์ในการขี้แจงให้แก่พ้ืนที่ ชุมชน  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องกับโครงการ  

 กระบวนการออกแบบวิธีการท างานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคมมีขั้นตอนดังนี้ 
 ก. ขั้นเตรียมการ 
  1) ก าหนดขอบเขตการท าผลงานวิชาการ 
 1.1) ประเด็นที่สัมพันธ์ระหว่างความต้องการกับองค์ความรู้เฉพาะสาขาวิชาของผู้จะท า
ผลงานวิชาการ 
 1.2) ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์การปกครอง หรือพ้ืนที่ตามหลักวิชาการ เช่น 
ปริมณฑล พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ลุ่มน้ า หรือพ้ืนที่เฉพาะ 
 1.3) ก าหนดขอบเขตเนื้อหาการท างานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิชาการ
รับใช้ท้องถิ่นและสังคมท่ีจะท า 
 1.4) ก าหนดขอบเขตของประชากร กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทีมงานของโครงการ
วิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
 1.5) ก าหนดขอบเขตระยะเวลา 
  2) การส ารวจเบื้องต้นในระดับพ้ืนที่ของท้องถิ่นเป็นเป้าหมายเชิงประจักษ์ทั้งข้อมูลปฐมภูมิ
และทุติยภูมิ และสร้างความคุ้นเคยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ให้ข้อมูลหลัก หรือผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้แทน
เครือข่ายชุมชนหรือองค์กรชุมชน ทั้งนี้ควรใช้วิธีการแบบการส ารวจชุมชนอย่ างมีส่วนร่วม (Participatory 
Rural Appraisal (PRA) และมีเทคนิคการสร้างความตระหนักรู้เพ่ือน าสู่การจัดการด้วยตนเองของชุมชนได้ 
หรืออาจเรียกวิธีการนี้ว่า Appreciation-Influence-Control (AIC)  
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 ข. ขั้นออกแบบวิธีการด าเนินงาน 
  1) ในมิติทางสังคม เสนอแนะให้ประยุกต์วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research) มาด าเนินการตั้งแต่ส ารวจและประเมินความต้องการ (Participatory 
Needs Assessment) ส่วนในมิติทางศาสตร์สาขาวิชาอ่ืนคงเป็นไปตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้ขอผลงานจะต้อง
ประยุกตอ์งค์ความรู้ในสาขาวิชาของตนเป็นส่วนส าคัญที่จะแสดงถึงการใช้ความรู้หรือความเชี่ยวชาญให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นและสังคมเป้าหมาย 
  2) แสดงผลการศึกษาบริบทของท้องถิ่นและชุมชนให้ชัดเจนในมิติการท างานรับใช้ท้องถิ่นและ
สังคม เพ่ือใช้แสดงผลการท างานตามองค์ประกอบที่ 1, 2, 5 และ 6 
  3) ออกแบบวิธีท างานที่จะท าให้เกิดประโยชน์แก่การรายงานผลที่ชัดเจน ตามราย
องค์ประกอบทั้ง 7 ดังรายละเอียดเสนอแนะในข้อ 3.2 

 3.1.2 ขั้นตอนระหว่างการด าเนินงาน 
 ในช่วงเริ่มต้นของการด าเนินงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม  ผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ 
อาจสามารถจัดประชุมชี้แจงกับคณะท างาน ผู้รับประโยชน์จากการด าเนินงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงาน  
เพ่ือให้เข้าใจวัตถุประสงค์ กระบวนการในการท างาน  ข้อจ ากัด และผลที่คาดว่าได้จากการด าเนินงาน  และใน
ระหว่างที่ด าเนินงาน ควรออกแบบวิธีการในการติดตามความก้าวหน้าของงาน เพ่ือตรวจสอบสถานะของงาน
หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น เพ่ือระดมแนวทางข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  

 3.1.3 ขั้นตอนหลังสิ้นสุดการด าเนินงาน 
 เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน ผู้เสนอขอผลงานวิชาการควรเรียบเรียงเป็นรูปเล่มให้สมบูรณ์ ให้ผู้อ่านเข้าใจ
ทั้ง 7 ขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม นอกจากนี้ เมื่อสิ้นสุดงาน  
ควรมีการคืนข้อมูลเชิงการจัดการความรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมให้แก่ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือประโยชน์
ต่อการพัฒนาดูแลท้องถิ่นนั้นๆ ผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคมเป็นงานที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี 
ให้เกิดข้ึนกับพ้ืนทีโ่ดยอาศัยการบูรณาการทั้งองค์ความรู้ที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญของผู้ขอฯ และภูมิปัญญาจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้น อาจไม่เกิดข้ึนทันทีหลังเสร็จสิ้นโครงการ แต่ต้องใช้เวลาที่แสดง
ความเชื่อมโยงของปรากฏการณ์ที่เป็นผลโดยมีหลักฐานที่เหมาะสมยืนยันได้  ดังนั้น ผู้ยื่นขอฯ ควรออกแบบ
และสร้างกลไกเพ่ือใช้ในการติดตามผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับพ้ืนที่และชุมชนที่ไปท างานด้วยกลไกในการ
ติดตามอาจเป็นคณะท างานในพ้ืนที่ผู้น าชุมชน การสร้างเวทีแพลตฟอร์มเพ่ือติดตามและขยายผลงาน 
ในประเด็นอ่ืนๆ  หรืออาจจะเป็นการเข้าพ้ืนที่ด้วยตนเอง สร้างกิจกรรมให้นักศึกษาลงพ้ืนที่เรียนรู้ หรืออยู่ในรูป
ของการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน เป็นต้น  ในขั้นตอนนี้ ผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งวิชาการอาจถอดบทเรียนจาก
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ผลส าเร็จที่ได้ น าไปถ่ายทอดในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์ บทความวิชาการ วี ดิทัศน์ ต่างๆ เพ่ือน าไปต่อยอดขยายผล 
และเป็นประโยชน์ในทางวิชาการ หรือเป็นต้นแบบให้กับพ้ืนที่อ่ืนๆ  
  ทั้งนี้ ผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งวิชาการสามารถอธิบายรายละเอียดการด าเนินการตามองค์ประกอบ  
ทั้ง 7 องค์ประกอบของรูปแบบเอกสารผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคมที่ปรากฏในประกาศ ก.พ.อ.  
ซึ่งรายละเอียดของการเตรียมเอกสารจะกล่าวถึงในหัวข้อ 3.2 

 3.2 กำรเตรียมเอกสำรผลงำนรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
      งานวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม เป็นพันธกิจหนึ่ งของบุคลากรสายวิชาการใน
สถาบันอุดมศึกษาที่สามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ร่วมกับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ และท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทาง  
ที่ดีขึ้นในด้านเกี่ยวกับชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง 
คุณภาพชีวิตหรือสุขภาพ เป็นงานที่สามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน
หรือสร้างการเปลี่ยนแปลงจากการตระหนัก การรับรู้ปัญหา และแนวทางการแก้ไขของชุมชน  ดังนั้น ผลงาน 
ที่ยื่นขอต้องจัดท าเป็นเอกสารเชิงประจักษ์และมีค าอธิบายหรือค าชี้แจงที่ชัดเจน  รายละเอียดเนื้อหาของ
เอกสารแสดงให้เห็นถึงข้ันตอนการท างานอย่างน้อยประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ 
  (1) การมีส่วนร่วมและการยอมรับของท้องถิ่นและสังคมเป้าหมาย  
  (2) สภาพการณ์ของท้องถิ่นและสังคมก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
  (3) กระบวนการที่ท าให้ท้องถิ่นและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน 
  (4) ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
  (5) การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว 
  (6) การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นจากความรู้หรือความเชี่ยวชาญ  
จากสาขาของผู้ยื่นขอ 
  (7) แนวทางการติดตามและธ ารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป 
  



17 
 

 

 3.2.1 กำรมีส่วนร่วมและกำรยอมรับของท้องถิ่นและสังคมเป้ำหมำย 
 งานวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคมเป็นการใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Process) ที่ต้องสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในการท างาน  เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์โดยอาศัย
การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการด าเนินงาน  นับตั้งแต่การก าหนดปัญหา ประเด็นและ
ล าดับความต้องการ การด าเนินการ การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนหาแนวทางในการแก้ปัญหาหรือส่งเสริม
กิจกรรม  กระบวนการดังกล่าวมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 
  3.2.1.1 บุคลากรที่มีส่วนร่วมของท้องถิ่นและสังคมเป้าหมาย 
  ในการท างานแบบมีส่วนร่วม ผู้น าชุมชน เช่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ก านัน และ
ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน กลุ่มและชมรมต่างๆ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ  
ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เป็นกลุ่มบุคคลที่มีส่วนในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาในชุมชน  
ในกระบวนการท างาน ผู้ขอก าหนดต าแหน่งวิชาการควรค้นหาและคัดเลือกบุคคลส าคัญ (Key Persons)  
ซึ่งจะเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานและสามารถขับเคลื่อนชุมชนเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ 
  3.2.1.2 ทรัพยากรที่ชุมชนร่วมให้การสนับสนุน 
  ให้ โอกาสชุมชนในท้องถิ่นและสังคมมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากรที่จ า เป็น  
หรือเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน เช่น วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ บุคคล ภูมิปัญญา เวลา หรืองบประมาณ เป็นต้น  
เป็นการสร้างส านึกและความตระหนักการมีส่วนร่วมในการท างาน  หรือความเป็นเจ้าของผลงานร่วมกัน  
  3.2.1.3 กระบวนการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและสังคมเป้าหมาย 
  การออกแบบให้ชุมชนในท้องถิ่นและสังคมเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินงาน ตั้งแต่การก าหนด  
โจทย์ปัญหา ประเด็นความต้องการที่จัดล าดับแล้ว การวางแผน การด าเนินโครงการ การน าไปใช้ประโยชน์ 
และการประเมินผล รูปแบบการมีส่วนร่วมมีได้หลายรูปแบบ เช่น ชักชวนให้คนในชุมชนเป็นผู้ร่วมปฏิบัติ  
จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จัดการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม หรือสร้างจิตส านึกในการแก้ปัญหาให้กับ
ชุมชนเพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคมอย่างยั่งยืน 
  3.2.1.4 กระบวนการที่ท าให้ท้องถิ่นและสังคมเป้าหมายยอมรับ 
  ผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งวิชาการควรสร้างความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือ 
โดยอาศัยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของตน  การใช้ผลงานในอดีต การแสดง
ความพร้อมในการด าเนินงาน การแสดงความตั้งใจและความเสียสละ การท างานเป็นทีม หรือจัดกิจกรรม  
เพ่ือแสดงการมีส่วนร่วมของคณะผู้บริหารของหน่วยงานในการร่วมลงพ้ืนที่กับผู้น าชุมชน จะช่วยสร้างการ
ยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนในท้องถิ่นและสังคมเป้าหมายตั้งแต่การรับรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การลองผิดลองถูก การตัดสินใจ  นอกจากนี้ ผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งวิชาการควรสร้างความคุ้นเคยกับชุมชน 
เช่น การเข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง การจัดหาโครงการหนุนเสริมให้กับชุมชน  
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การสร้างเครือข่ายให้กับชุมชนและมหาวิทยาลัย โดยร่วมเป็นแหล่งข้อมูลกับชุมชน หรือการให้ค าปรึกษาด้าน
วิชาการท่ีชุมชนต้องการ 

 3.2.2 สภำพกำรณ์ของท้องถิ่นและสังคมก่อนกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 ผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งวิชาการจะต้องมีการประเมินสถานการณ์ของพ้ืนที่ที่ด าเนินการ ทั้งในด้าน
ปัญหา ความต้องการ ทรัพยากร สิ่งสนับสนุน โอกาสและความเป็นไปได้ในการด าเนินงานที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ เพราะการท างานวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคมเป็นการด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์  
เพ่ือแก้ปัญหาและตอบสนองความจ าเป็นและความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและสังคม  วัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงานจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสอดคล้องกับการแก้ปัญหาในพ้ืนที่   
  3.2.2.1 การเลือกพื้นที่ในการท างาน  
  พ้ืนที่ท างานควรเป็นพ้ืนที่เป้าหมายที่มีประเด็นปัญหาที่ต้องการแก้ไขและปัญหาในพ้ืนที่นั้น
ตรงกับความเชี่ยวชาญของผู้ขอก าหนดต าแหน่งวิชาการเข้าร่วม  พ้ืนที่ท างานอาจเป็นพ้ืนที่ที่ได้ระบุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ้ืนที่เป้าหมายตามนโยบายของประเทศ พ้ืนที่ที่แหล่งทุนก าหนด พ้ืนที่ที่ระบุในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานเครือข่าย หรืออาจเป็นพ้ืนที่ที่เป็นทุนเดิมหรือพ้ืนที่
คุ้นเคยของผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ เช่น ตั้งอยู่ในพื้นท่ีของมหาวิทยาลัย  การเลือกพ้ืนที่ท างาน ควรเป็น
พ้ืนที่ที่มีเครือข่ายในการท างานหรือนักศึกษาอยู่ในพ้ืนที่ มีชุมชนที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก มีผู้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้ที่แสดงความเชี่ยวชาญของผู้ขอฯ  พ้ืนที่ท างานมีความเหมาะสมที่จะสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้และ
ถ่ายทอดให้กับกลุ่มอื่นได้  หรือพ้ืนที่นั้นเอื้อต่อการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เป็น
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
  3.2.2.2 กระบวนการให้ได้มาซึ่งข้อมูลบริบทพ้ืนที่ 
  ผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งวิชาการต้องมีข้อมูลบริบทพ้ืนที่ที่ชัดเจนก่อนที่จะด าเนินงาน   
ข้อมูลเหล่านี้ต้องถูกน ามาวิเคราะห์เพ่ือระบุประเด็นปัญหาได้อย่างถูกต้อง  เครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล
บริบทพ้ืนที่ เช่น การใช้แผนที่ชุมชนเพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานด้านสภาพแวดล้อมและทรัพยากรท้องถิ่น การจัด
เสวนา การจัดเวทีชุมชน การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนในฐานะผู้สังเกต  
การใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากหน่วยงานในพ้ืนที่  การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง (SWOT Analysis) จากข้อมูลของ
หน่วยงานในชุมชน เช่น แผนงานชุมชน ข้อมูลเชิงสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของชุมชน การวิเคราะห์  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis) เป็นต้น 
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  3.2.2.3 วิธีการคัดเลือก/ระบุปัญหาหรือความต้องการของชุมชน (Problem Identification) 
  ในการระบุปัญหาหรือความต้องการ  ผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งวิชาการอาจพบปัญหาและความ
ต้องการที่หลากหลายของพ้ืนที่เป้าหมาย  ในบางกรณี อาจพบว่าปัญหาความต้องการของพ้ืนที่นั้นซับซ้อนและ
ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในหลายสาขา  ผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งวิชาการควรใช้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องเข้า
มาร่วมเป็นคณะท างาน  นอกจากนี้ ควรมีการท างานร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่นั้นและมีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
เพ่ือช่วยสร้างความเข้าใจกับคนในท้องถิ่นและสังคมเป้าหมาย 
  หลักการเลือกและระบุประเด็นปัญหาที่ต้องการแก้ไขมีดังนี้   
  (1) ประเด็นปัญหานั้นจะต้องมีความส าคัญและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม หรือ 
วัฒนธรรม ในท้องถิ่นและสังคมเป้าหมาย   
  (2) ประเด็นปัญหานั้นสามารถน าไปสู่การสังเคราะห์แนวทางต้นแบบการแก้ปัญหา (Model) 
ที่คาดว่าจะสามารถขยายผลให้กับชุมชนอ่ืนได้   
  (3) ประเด็นปัญหานั้นมีต้นทุนเดิมของชุมชนซึ่งอาจเป็นอัตลักษณ์ ทรัพยากรที่โดดเด่นและ
องค์ความรู้หรือภูมิปัญญาในพื้นท่ีนั้น   
  (4) ประเด็นปัญหามาจากความต้องการหรือความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไข กรณีที่ท้องถิ่นและ
สังคมเป้าหมายมีหลายประเด็นปัญหา ผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งวิชาการอาจจัดเวทีเชิญชุมชนเพ่ือเข้ามาร่วมใน
การคัดเลือกประเด็นปัญหาโดยใช้หลักวิชาการในการคัดเลือกซึ่งอาจใช้เกณฑ์พิจารณาคัดเลือกจากระดับความ
รุนแรงและความเร่งด่วนของแต่ละปัญหา การคาดการณ์ระดับของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งการก าหนด
กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องในการท างาน 
  3.2.2.4 กระบวนการวิ เคราะห์สภาพการณ์ของพ้ืนที่ /  ชุมชนก่อนการเปลี่ยนแปลง  
(Situation Analysis) 
  ผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งวิชาการจ าเป็นต้องเก็บและรวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่ เป้าหมาย  
เพ่ือน าไปใช้ประกอบการวิเคราะห์สภาพและสาเหตุของปัญหา แล้วจึงสังเคราะห์แนวทางในการแก้ปัญหา 
ข้อมูลที่จะรวบรวมประกอบด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ 
และสิ่งแวดล้อม  เพื่อที่จะสามารถน าไปใช้เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน   
  ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาของพ้ืนที่และการด ารงอยู่ของสภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลง
นั้น ข้อมูลต่างๆ เช่น บัญชีครัวเรือน การจัดตั้งกลุ่ม องค์ความรู้ และภูมิปัญญา เป็นข้อมูลตั้งต้นที่สนับสนุนหรือ
น าไปวิเคราะห์ได้  และเพ่ือให้เข้าใจสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาของพ้ืนที่เป้าหมาย  ผู้ยื่นขอก าหนด
ต าแหน่งวิชาการจะต้องทบทวนสภาพการณ์ของพ้ืนที่ โดยอาจทบทวนวรรณกรรม เช่น บทความ รายงาน  
สื่อสิ่งพิมพ์ วิดีทัศน์ สื่อดิจิทัล ฯลฯ หรือ การจัดเวทีเสวนากับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะแลกเปลี่ยนข้อมูล   
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ในการจัดเวที ผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งวิชาการควรอธิบายกรอบแนวคิดการท างาน ชี้แจงเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าชุมชนจะได้รับ   

 3.2.3 กระบวนกำรที่ท ำให้ท้องถิ่นและสังคมเกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
 กระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่จะต้องถูกออกแบบมาจากข้อมูลบริบทของพ้ืนที่  
ที่เป็นจริง และต้องผ่านการวิเคราะห์กับสังเคราะห์ร่วมกันของคณะท างานและชุมชนในท้องถิ่นและสังคม
เป้าหมาย  กระบวนการเหล่านี้ เช่น การน าปัญหาในชุมชนมาเป็นโจทย์ และร่วมวางแผนการแก้ปัญหา  
อย่างเป็นระบบ  มีกระบวนการหรือกิจกรรมที่จะหนุนเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมในชุมชน เช่น 
กิจกรรมการด าเนินงานแก้ไขปัญหาชุมชนร่วมกัน การสร้างกฎหรือกติการ่วมกันเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากร 
ในชุมชน เป็นต้น 
  3.2.3.1 กระบวนการที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลง 
  ผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งวิชาการจะสามารถออกแบบกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลง 
โดยเริ่มจากการสร้างความตระหนักรู้ การปรับแนวคิด (Mind set) การใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม   
ให้ชุมชนในท้องถิ่นและสังคมก าหนดเป้าหมายร่วมกัน  กระบวนการที่ใช้ต้องเป็นกระบวนการที่ชุมชนในท้องถิ่น
และสังคมเป้าหมายปฏิบัติตามได้ง่ายและมีความยืดหยุ่น ทั้งนี้ต้องมีร่องรอยหรือปรากฎการณ์ที่ผู้ขอฯ ใช้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของตนเข้าไปบูรณาการอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม 
  3.2.3.2 วิธีการที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลง 
  วิธีการสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับห้องปฏิบัติการ ภาคสนาม และการท างานในพ้ืนที่  
มีหลายวิธี เช่น  การทดลอง การสาธิต การถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างจิตส านึก  
การให้ค าปรึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมด าเนินการ การศึกษาดูงาน เป็นต้น  

  3.2.3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการ 
  เครื่องมือในกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับพ้ืนที่ ควรมีหลากหลายและ 
ต้องเหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่และสภาพปัญหา  ผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งวิชาการอาจใช้ การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและองค์ความรู้กับชุมชน การจัดเวที การจัดท าและเผยแพร่สื่อสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ  
เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ หนังสือ คู่มือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น 
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  3.2.3.4 ข้อมูลที่ต้องใช้ก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลง 
  ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง  ผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งวิชาการสามารถวิเคราะห์ 
เชิงเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลก่อนการเปลี่ยนแปลงและข้อมูลเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง  โดยสามารถสังเกต  
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับท้องถิ่นและสังคมเป้าหมายได้จาก 
  (1) ปัญหาของพ้ืนที่ได้รับการแก้ไข 
  (2) ชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมายรวมกลุ่มกันและด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
  (3) เกิดแหล่งเรียนรู้ในพ้ืนที่และจัดการโดยชุมชน 
  (4) มีการน าต้นแบบการแก้ไขปัญหาไปขยายผลหรือน าไปต่อยอดในท้องถิ่นและสังคมอ่ืน 
  ข้อมูลส าหรับวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงควรเป็นข้อมูลเชิงลึก ( In Depth) ซึ่งอาจได้จาก  
(1) การส ารวจบริบทชุมชนซึ่งได้จากเวทีระดมความเห็นร่วมกับชุมชนในกระบวนการคัดเลือกปัญหา และ  
(2) ข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานในพื้นท่ีทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และนโยบายของท้องถิ่นและจังหวัด  
  ผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งวิชาการอาจอาศัยเครื่องมือเพ่ือประเมินผลกระทบทางสังคม (Social 
Impact Assessment) เพ่ือเป็นกรอบในการประเมินการเปลี่ยนแปลง 

 3.2.4 ควำมรู้หรือควำมเชี่ยวชำญที่ใช้ในกำรท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง 
  ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่จะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่เป้าหมายได้ เกิดจาก
ความรู้หรือความเชี่ยวชาญของผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ และความรู้หรือความเชี่ยวชาญของชุมชน ดังนี้ 
  3.2.4.1 ความรู้ หรือความเชี่ยวชาญของผู้ขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ 
  ผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งวิชาการจะต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตนเองเป็น
หลัก และความรู้และความเชี่ยวชาญนั้นจะต้องตรงหรือสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
เป้าหมาย หรือถ้ามีศาสตร์หลายด้านผู้ขอแต่ละศาสตร์จะต้องร่วมกันพิจารณาว่าจะต้องมีการบูรณาการศาสตร์
อย่างไร เพ่ือแก้ปัญหา พัฒนา หรือสร้างการเปลี่ยนแปลงชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งต้องการศาสตร์และวิธีการที่
ซับซ้อน 
  นอกจากนี้ การที่ผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งวิชาการจะสร้างให้พ้ืนที่เกิดการยอมรับได้นั้น  
ผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งวิชาการเองควรมีทักษะส าหรับการลงไปท างานในพ้ืนที่และต้องเข้าใจบริบทพ้ืนที่  
ทั้งด้านประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิต  มีความยืดหยุ่นสูงในการเดินทางเข้าพ้ืนที่ มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหา 
มีทักษะในการจัดการความขัดแย้งท่ีอาจเกิดข้ึน และเปิดใจที่จะเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน   
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  3.2.4.2 ความรู้หรือความเชี่ยวชาญของชุมชนในพื้นท่ี 
           ผู้ขอควรสนับสนุนให้ชุมชน ผู้ที่เกี่ยวข้องเปิดใจที่จะรับความรู้ใหม่ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดขึ้น และน าภูมิปัญญาท้องถิ่น ความถนัด ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญมาร่วม
ขับเคลื่อนงานวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม  ผู้ด าเนินงานอาจแบ่งกลุ่มตามความเชี่ยวชาญของชุมชน 
เพ่ือแสดงศักยภาพของชุมชนได้อย่างเต็มความสามารถ 

 3.2.5 กำรคำดกำรณ์สิ่งที่จะตำมมำหลังจำกกำรเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว 
  งานวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งกับผู้ยื่นขอก าหนด
ต าแหน่งวิชาการเอง ชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ
มีการเปลี่ยนทัศนคติในงานที่เน้นรูปแบบงานวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคมมากขึ้น  สถาบันอุดมศึกษา  
ที่เป็นต้นสังกัดของผู้ยื่นขอเองอาจปรับเปลี่ยนนโยบาย ปรับปรุงโครงสร้างสถาบัน หรือจัดสรรงบประมาณ  
เพ่ือตอบสนองงานวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคมมากขึ้น  เกิดกลุ่มนักวิชาการชุมชนรุ่นใหม่ขึ้นภายใน
ชุมชนนั้น  เกิดแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่เป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาที่สามารถน าไปต่อยอดหรือขยายผลในพ้ืนที่
อ่ืนๆ หรือเกิดเป็นเครือข่ายความเข้มแข็งภายในชุมชนและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับจังหวั ด 
ประเทศ หรือระดับนานาชาติ 
  ผลลัพธ์หรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานวิชาการด้านรับใช้สังคมจะสร้างการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงบวกซ่ึงอาจปรากฎในด้านต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
  3.2.5.1 ด้านการศึกษา ผลการด าเนินงานน าไปสู่การจัดการศึกษาตลอดชีวิตของทุกกลุ่มวัยใน
ท้องถิ่น และสังคมที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทชุมชน รวมทั้งสอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค
อุบัติใหม่อุบัติซ้ า สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ เกิดต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ใน
ชุมชน เป็นต้น 
  3.2.5.2 ด้านศิลปวัฒนธรรม  น าไปสู่การสืบสาน อนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณี
ของชุมชน  และสร้างการตระหนักถึงคุณค่า ความเชื่อและความศรัทธา และท าให้เกิดกิจกรรมประเพณีและมี
การประยุกต์ต่อยอดในชุมชนและมีคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมในกิจกรรม 
  3.2.5.3 ด้านสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่นั้น  เช่น การส่งเสริม
จิตส านึกในการหวงแหนป่าท าให้พ้ืนที่สีเขียวในท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น  มีกลุ่มสมาชิกในชุมชนดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม 
ปริมาณสัตว์ทะเลเพ่ิมมากขึ้นจากการอนุรักษ์และการจัดการแหล่งอาหารตามธรรมชาติ  ระยะการกัดเซาะ
ชายฝั่งลดลงจากนวัตกรรมการจัดการชุมชนและนวัตกรรมการป้องกันคลื่น  ดัชนีคุณภาพอากาศดีขึ้น  การลด
ปริมาณขยะในชุมชน เป็นต้น 
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  3.2.5.4 ด้านเศรษฐกิจ ผลจากการด าเนินงานสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดขึ้น  
ในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับหน่วยงาน หรือระดับประเทศ การเปลี่ยนแปลงที่เป็นเชิงบวกในด้าน
เศรษฐกิจอาจวัดและประเมินได้จาก อัตราการจ้างงานที่เพ่ิมขึ้น การยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัดเพ่ิมข้ึน รายได้ท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน เป็นต้น 
  3.2.5.5 ด้านสังคม ผลจากการด าเนินงานสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในชุมชน  
มีการรวมกลุ่มทั้งในรูปของกลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคล ชุมชนมีเครือข่ายเพ่ิมขึ้น ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
ลดลง จ านวนผู้ติดยาเสพติดลดลง จ านวนคนยากจนลดลง ประชากรกลุ่มเปราะบางได้รับการช่วยเหลือและ
เข้าถึงบริการสาธารณะมากขึ้น ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน เป็นต้น 
  3.2.5.6 ด้านสุขภาพ ผลการด าเนินงานมีส่วนในการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในพ้ืนที่  
เกิดระบบการจัดการสุขภาพของท้องถิ่นและสังคมในการเตรียมพร้อมรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่
อุบัติซ้ า เกิดชุมชนต้นแบบในการจัดการตนเองเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย เป็นต้น 
  3.2.5.7 ด้านนโยบายและการบริหารจัดการ ผลการด าเนินงานมีส่วนในการก าหนดแผนงาน 
นโยบายของหน่วยงานในพื้นท่ีในระดับชุมชนถึงระดับประเทศ เช่น ธรรมนูญชุมชน นโยบายสาธารณะ เป็นต้น 

 3.2.6 กำรประเมินผลลัพธ์กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จำกควำมรู้หรือควำมเชี่ยวชำญจำกสำขำ 
ของผู้ยื่นขอ 
 งานวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคมสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ได้  ผู้ยื่นขอก าหนด
ต าแหน่งวิชาการควรออกแบบแผนการด าเนินงาน พร้อมทั้งคาดการณ์ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง และออกแบบ
วิธีการติดตามและประเมินผลลัพธ์ที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นทั้งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ   
ผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งวิชาการควรค านึงถึงประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
  3.2.6.1 ข้อมูลที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง 
  ผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งวิชาการจะต้องเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง  
โดยต้องแสดงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างและหลังจากการด าเนินงานเสร็จสิ้นทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณ  
และคุณภาพ เช่น องค์ความรู้ในการแก้ปัญหาชุมชน ร้อยละของรายได้ที่เพ่ิมขึ้น จ านวนการรวมกลุ่ม สุขภาวะ 
ของกลุ่มเป้าหมาย สภาพแวดล้อมในชุมชน เป็นต้น  การก าหนดนโยบาย/แผนงานพัฒนาท้องถิ่นหรือจังหวัด  
ซึ่งมีการน าผลที่ได้จากงานไปบรรจุในแผนพัฒนาพ้ืนที่  ผลที่ได้จากงานวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม
สามารถจ าแนกตามช่วงเวลาที่เกิดขึ้นได้ ดังนี้ 
   1) ผลผลิต (Output) ต้องเป็นผลที่เกิดจากการออกแบบโครงการวิชาการด้านรับใช้ 
ท้องถิ่นและสังคมของผู้ขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ ผลผลิตนี้จะต้องเกิดขึ้นทันทีที่โครงการด าเนินการเสร็จสิ้น  
ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการด าเนินงาน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เช่น โครงการถูกออกแบบผลผลิตส าคัญคือ  
เกิดเครือข่ายในพ้ืนที่ ดังนั้น ทันทีท่ีโครงการนี้เสร็จสิ้น จะต้องเกิดเครือข่ายในพ้ืนที่ 
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   2) ผลลัพธ์ (Outcome) เป็นผลส าเร็จที่เกิดจากการน าผลผลิต (Output) ไปต่อยอด  
การเปลี่ยนรูปของผลผลิตไปสู่รูปแบบที่ใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน ส่งผลท าให้ระดับความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม  
การปฏิบัติหรือทักษะ ของผู้ใช้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือการเคลื่อนผลผลิตไปสู่กิจกรรมที่ต่อเนื่อง  
ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change) ที่ปรากฏชัด และมีคุณค่า ในด้าน การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ ทั้งที่วัดในเชิงปริมาณได้และ 
เชิงคุณภาพ เช่น การสร้างสรรค์ของคนในชุมชนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนหรือเป็นต้นแบบ  
ส าหรับชุมชนอ่ืน ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้รับการขับเคลื่อนไปสู่กระบวนการสร้างเป็นกฎระเบียบ 
หรือธรรมนูญสุขภาพชุมชน ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมหรือเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ได้น าความรู้ 
ที่ได้รับไปเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติของตนเองหรือครอบครัว เป็นต้น 
   3) ผลกระทบ (Impact) เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงตามผลลัพธ์ 
(Results of the Change) ซึ่งวัดได้อย่างชัดเจนและมีหลักฐานปรากฏชัด  (Evidence-Based) ในด้าน
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ  
หรือผลส าเร็จระยะยาวที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์โดยผ่านกระบวนการการสร้าง 
การมีส่วนร่วม (Engagement Activities) และมีเส้นทางของผลกระทบ (Impact Pathway) ทั้งที่วัดในเชิง 
ปริมาณได้และเชิงคุณภาพ ผลกระทบอาจเป็นได้ทั้งทางบวกและทางลบ ทางตรงและทางอ้อม ทั้งที่คาดการณ์ 
และไม่ได้คาดการณ์ให้เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากผลลัพธ์จากงานวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม  
และอีกส่วนอาจเกิดจากปัจจัยอ่ืนๆ ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของงานวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม  
โดยประโยชน์ที่เกิดขึ้นควรปรากฏแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเพ่ิมรายได้ การส่งออก การจ้างงาน และการ 
ลดต้นทุนของภาคธุรกิจและการจ้างงานใหม่ จ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่หรือผู้เสียชีวิตจากโรคระบาดลดลง เป็นต้น 
  3.2.6.2 การเปลี่ยนแปลงในกลุ่มผู้มีส่วนร่วมโครงการ 
  การท างานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคมสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มผู้มีส่วนร่วม  
ในโครงการ ได้ดังนี้ 
   1) คณะท างาน  
       มีนักวิชาการเชิงพ้ืนที่รุ่นใหม ่การเกิดองค์ความรู้หรือทรัพย์สินทางปัญญา 
   2) สถาบันอุดมศึกษา  
       ปรับเปลี่ยนนโยบายหรือแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน  อาจมีการปรับโครงสร้าง
การบริหารและจัดสรรงบประมาณเพ่ือหนุนเสริมให้เกิดงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคมมากขึ้น   
เกิดเครือข่ายท างานร่วมกับท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้น หรือสถาบันอุดมศึกษาได้รับการจัดสรร
งบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
   3) ชุมชนและท้องถิ่น 
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       เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ  
การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ ชุมชนตระหนักและรับรู้ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา 
ในชุมชน  เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่จากการท างานวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคมร่วมกันที่ส่งผลกระทบ  
เชิงบวกกับท้องถิ่นและสังคมเป้าหมาย 
  3.2.6.3 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล 
  เครื่องมือส าหรับประเมินผลงานวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ควรมีหลากหลายเพ่ือให้
สามารถประเมินผลได้ครอบคลุมในทุกมิติและต้องสอดคล้องกับบริบทปัญหาของชุมชน  ตัวอย่างเครื่องมือ  
เช่น การใช้แบบสอบถาม แบบสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก  เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้เพ่ือวิ เคราะห์ผลกระทบ 
ทางสังคม (SIA: Social Impact Assessment) หรือประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI: Social Return  
On Investment) หรืออาจจะประเมินผลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ หลักฐานการน าไปใช้ประโยชน์ หลักฐาน  
ที่แสดงการต่อยอดขยายผลของชุมชน ภาพจากสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ภาพถ่ายกิจกรรมและการด าเนินงาน  
เอกสารรายงานโครงการ เอกสารราชการ การประกาศเกียรติคุณหรือรางวัล เป็นต้น 

 3.2.7 แนวทำงกำรติดตำม และธ ำรงรักษำพัฒนำกำรที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป 
 กระบวนการท างานวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคมจะต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง 7 องค์ประกอบ   
แต่ละองค์ประกอบจะต้องสัมพันธ์และสอดคล้องซึ่งกันและกัน จึงจะน าไปสู่เป้าหมายของงานที่จะสร้างการ  
เปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้เกิดขึ้นกับพ้ืนที่และยั่งยืนได้  ดังนั้น ในข้อนี้ ผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งวิชาการจะต้อง 
อธิบายแนวทางที่จะธ ารงรักษา การขยายผล หรือการปรับปรุงพัฒนา การแสวงหาผู้ขับเคลื่อนรุ่นใหม่   
บรรจุการด าเนินงานให้เป็นการด าเนินงานประจ าเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกและเกิดความยั่งยืน  
 ในการสร้างความยั่งยืนให้กับท้องถิ่นและสังคมให้ได้นั้น  ผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งวิชาการสามารถ
ออกแบบแนวทางได้หลายวิธี ดังนี้  
  3.2.7.1 พัฒนานักวิชาการชุมชน โดยให้มีส่วนร่วมในการท างาน สามารถวิเคราะห์ แก้ปัญหา  
เก็บข้อมูล หรือวิทยากรชุมชนเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้หรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน  
  3.2.7.2 สร้างต้นแบบการแก้ปัญหาในท้องถิ่นหรือสร้างแหล่งเรียนรู้ โดยอาศัยปราชญ์ท้องถิ่น 
หรือผู้รู้เป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ ผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งวิชาการควรออกแบบให้ท้องถิ่น  
เป็นผู้บริหารและจัดการต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งจะสร้างความยั่งยืนได้    
  3.2.7.3 การหนุนเสริมด้วยโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้ท้องถิ่นได้รับการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง เช่น การร่วมงานประเพณี วัฒนธรรม และกิจกรรมต่างๆ การเข้าร่วมเป็นวิทยากรให้กับนักศึกษา  
การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันอุดมศึกษา หรือการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือขยายแนวคิดและหาแนวร่วม  
เป็นต้น ผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งวิชาการควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรม 
ภายในท้องถิ่น เพ่ือยกระดับศักยภาพของชุมชนในท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่องและน าไปสู่ความยั่งยืน 
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  3.2.7.4 การส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด เพ่ือสร้างรายได้และเพ่ิมช่องทางการสื่อสาร  
ให้ท้องถิ่นได้เป็นที่รู้จักมากขึ้น  กิจกรรมทางการตลาดมีได้หลากหลาย เช่น การพัฒนาตราสินค้า การออกร้าน
จ าหน่ายสินค้าและบริการ การเข้าร่วมจัดนิทรรศการ และการจัดท าสื่อส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่างๆ  
เป็นต้น 
  นอกจากที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ สามารถจัดท าเอกสารผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการมี
ส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายทั้ง 7 ขั้นตอนการท างาน  ตามเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ขอก าหนด
ต าแหน่งวิชาการ อาจแสดงหลักฐานเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เกี่ยวกับผลงาน เช่น รูปภาพ หรือการบันทึกเป็นวิดีทัศน์ 
ภาพยนตร์ แถบเสียง เป็นต้น 

 3.3 กำรเผยแพร่ผลงำนรับใช้ท้องถิ่นและสังคม  
      ในการเผยแพร่ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม  ผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งวิชาการควรออกแบบ
วิธีการและรูปแบบการเผยแพร่ผลงานที่เหมาะสม  การเผยแพร่ผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคมสามารถ
ท าได้หลายรูปแบบ อย่างไรก็ดี สิ่งส าคัญท่ีผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งวิชาการควรระลึกเสมอก็คือจะต้องเปิดโอกาส
ให้สาธารณะสามารถรับรู้และเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง มีการบันทึกเอกสารหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถ
ใช้อ้างอิงหรือเพ่ือศึกษาค้นคว้าต่อไปได้  และเพ่ือให้กระบวนการเผยแพร่สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔   การเผยแพร่ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคมจะต้องผ่านการประเมินคุณภาพ
โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาที่ เกี่ยวข้องที่มาจากหลากหลายสถาบัน  
(peer review) ไม่ว่าจะใช้รูปแบบแนวทางการเผยแพร่แบบใดเพ่ือให้เป็นหลักฐานในการรับรองคุณภาพผลงาน    

     แนวทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม สามารถด าเนินการได้ดังนี้  
  3.3.1 การจัดเวทีแสดงข้อมูลและแสดงผลการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการด าเนินงานวิชาการ
ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคมนั้น  ในการออกแบบผู้เข้าร่วมในเวที ควรจัดองค์ประกอบของผู้เข้าร่วมให้มีความ
หลากหลาย ทั้งผู้รับประโยชน์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่สนใจ เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้  ข้อส าคัญ  
ผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งวิชาการควรให้สถาบันต้นสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลาย
สถาบันอย่างน้อย 3 ท่านเพ่ือให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้เข้าตรวจเยียมและประเมินคุณภาพผลงาน   
ทั้งนี้ ในกระบวนการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวควรเป็นกระบวนการในทางลับเพ่ือให้ผลการประเมินคุณภาพ
เป็นไปตามความเป็นจริง ปราศจากอคติ  
  3.3.2 การเปิดพ้ืนที่เรียนรู้ ให้บุคคลภายนอกเข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน เป็นแหล่งเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย ซึ่งการจัดการพ้ืนที่ด าเนินการโดยชุมชนซึ่งเป็นผลลัพธ์จากงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม  
การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิสามารถท าได้ในลักษณะเดียวกันกับกรณีการเผยแพร่ที่ใช้รูปแบบการจัดเวทีแสดงข้อมูลฯ 
ในข้อ 3.3.1 
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  3.3.3 การเผยแพร่ผลงานในรูปแบบหนังสือ วิดีทัศน์ หรือ หนังสือเสียง โดยอาจจัดพิมพ์ 
หรือเผยแพร่แบบอิเล็กทรอนิกส์  ส าหรับการเผยแพร่ในรูปแบบนี้ ผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งวิชาการควรเสนอ
ผลงานผ่านต้นสังกัดเพ่ือให้มีการแต่งตั้งกรรมการประเมินคุณภาพในเบื้องต้นก่อนเผยแพร่  หรือกรณีเผยแพร่
หนังสือ ส านักพิมพ์หลายส านักพิมพ์จะมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพซึ่งหากคณะกรรมการครบองค์ประกอบ
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิมาจากหลากหลายสถาบันและมีจ านวนอย่างน้อย 3 ท่าน สามารถน ามาใช้ยื่นได้โดยอาจขอ
หลักฐานจากทางส านักพิมพ์    
  3.3.4 การเผยแพร่ผลงานในรูปของข่าวสารต่อสาธารณะผ่านสื่อมวลชน และสื่อในสังคม
ออนไลน์ หรือผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ร่วมด าเนินงาน  ผลงานลักษณะนี้อาจน ามายื่นประกอบเพ่ิมเติม
ส าหรับขอต าแหน่งวิชาการ 
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ภำคผนวก 
 

  แบบแสดงหลักฐำนกำรมีส่วนร่วมในผลงำนรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
  (ตัวอย่ำง) หนังสือรับรองกำรใช้ประโยชน์ผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์จำกหน่วยงำนภำยนอก 
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แบบแสดงหลักฐำนกำรมีส่วนร่วมในผลงำนรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
ชื่อผลงาน ............................................................................................................................. ............................... 
รายละเอียดของการมีส่วนร่วม 
    

รำยช่ือ บทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ สัดส่วน (ร้อยละ) 
   
   
   
   
   
   
   

 
 

        ลงชื่อ ........................................... 
                                                          (...........................................) 

        ผู้ขอก าหนดต าแหน่ง 
         

        ลงชื่อ ........................................... 
                                                             (...........................................)  

        ผู้ร่วมงาน 
         

        ลงชื่อ ........................................... 
                                                             (...........................................) 

              ผู้ร่วมงาน 
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(ตัวอย่ำง) 
หนังสือรับรองกำรใช้ประโยชน์ผลงำนวิชำกำรรับใช้ท้องถิ่นและสังคมจำกหน่วยงำนภำยนอก 

ข้าพเจ้า  _________________________________________________________________ 
ต าแหน่ง _________________________________________________________________ 
องค์กร/หน่วยงาน/กลุ่ม ______________________________________________________ 

 สถานที่ตั้ง ________________________________________________________________ 
          เบอร์ติดต่อ __________________________     มือถือ  _____________________________ 
          ขอรับรองว่าได้น าผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม เรื่อง ___________________________ 
______________________________________________________________________________ 
ซึ่งเป็นผลงานของ  ________________________________________________________________ 
สังกัดสาขา _____________________________    คณะ __________________________________ 
สถาบัน  ________________________________________________________________________ 
มาใช้ประโยชน์ในองค์กร/หน่วยงาน/กลุ่มของข้าพเจ้าดังต่อไปนี้  (โปรดเลือกรูปแบบการน าไปใช้ประโยชน์และ
สามารถเลือกได้มากกว่า  1  ข้อ) 
 

การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ ช่วงเวลาที่น ามาใช้ประโยชน์ 

เช่น หนังสือเผยแพร่ความรู้ แหล่งเรียนรู้ส าหรับชุมชน    

 

การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ   ช่วงเวลาที่น ามาใช้ประโยชน์ 

เช่น ธรรมนูญหรือข้อตกลงของประชาคม   

 

การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย     ช่วงเวลาที่น ามาใช้ประโยชน์ 

เช่น การมีโครงการที่ถูกบรรจุในระดับท้องถิ่น จังหวัด  
การปรับปรุงกฎหมาย 

 

 

การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์     ช่วงเวลาที่น ามาใช้ประโยชน์ 

เช่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน แหล่งท่องเที่ยวชุมชน ตลาดชุมชน  
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การใช้ประโยชน์ในเชิงสิ่งแวดล้อม ช่วงเวลาที่น ามาใช้ประโยชน์ 

เช่น การส่งเสริมจิตส านึกในการหวงแหนป่า ท าให้พื้นที่ 
สีเขียวในท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน   

 

 

การใช้ประโยชน์ในเชิงสังคม  ช่วงเวลาที่น ามาใช้ประโยชน์ 

เช่น จ านวนผู้ติดยาเสพติดในชุมชนลดลง  การอพยพออก
จากท้องถิ่นน้อยลง 

 

 

การใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ ช่วงเวลาที่น ามาใช้ประโยชน์ 

เช่น รายได้ต่อครัวเรือนมากข้ึน  อัตราการจ้างงานที่เพ่ิมข้ึน  

 
ทั้งนี ้  ผลจากการที่องค์กร/หน่วยงาน/กลุ่ม  ได้น าผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 

ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์  พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงในองค์กร/หน่วยงาน/กลุ่ม  พอสรุปได้ดังนี้ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
       
  ข้าพเจ้าขอลงนามในหนังสือรับรองการน าไปใช้ประโยชน์ผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและ
สังคมของ_______________________________เพ่ือเป็นหลักฐานการน าผลงานมาใช้ประโยชน์ดังกล่าว 
 
 

  ลงชื่อ .................................................................                                                          
    (                                          ) 

                                                    ต าแหน่ง  
                                                                วันที่   
  



33 
 

 

ค ำอธิบำยกำรใช้ประโยชน์ 
  การใช้ประโยชน์ผลงานด้านการรับใช้ท้องถิ่นและสังคมจากหน่วยงานภายนอก ส่งผลให ้
ท้องถิ่นและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้  
  กำรใช้ประโยชน์เชิงวิชำกำร หมายถึง ชุมชนมีการสื่อสารและสามารถถ่ายทอดนโยบาย 
แผนงานเป้าหมายและตัวชี้วัดของการด าเนินการ ด้านการพัฒนากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการน างานวิชาการ 
การรับใช้ท้องถิ่นและสังคมลงสู่ปฏิบัติอย่างบูรณาการทางด้านการบริหารจัดการการพัฒนาบุคคล ท าให้ชุมชน 
สามารถพัฒนากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการงานวิชาการการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ตรงตามความต้องการ 
ของชุมชนและงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม และมีระดับของการมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดแผนงาน  
เพ่ือน าไปพัฒนาปรับปรุงด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ โดยมีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกให้การสนับสนุน 
  กำรใช้ประโยชน์ในเชิงสำธำรณะ หมายถึง มีแนวทางหรือกระบวนการพัฒนากิจกรรม
สร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้กิจกรรมที่สามารถเข้าสู่ชุมชน ขยายผลในงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่น 
และสังคม และสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ ตลอดจนมีการประเมินผลส าเร็จการด าเนินการ 
ตามแนวทางหรือกระบวนการพัฒนากิจกรรม และน าข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงกระบวนการการพัฒนากิจกรรม 
ออกแบบให้เหมาะสมกับชุมชน เพ่ือเพ่ิมโอกาสความส าเร็จในชุมชนและขยายผลไปยังชุมชนภายนอก 
  กำรใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบำย หมายถึง ผลการด าเนินงานมีส่วนในการก าหนดแผนงาน 
นโยบายของหน่วยงาน ในพื้นที่ในระดับชุมชนถึงระดับประเทศ เช่น ธรรมนูญชุมชน นโยบายสาธารณะ  
แผนกลยุทธ์ แผนงานเป้าหมาย และตัวชี้วัดการพัฒนาออกแบบกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนมีการจัดท า 
แผนงานของแต่ละกลุ่มภายในชุมชนที่สอดคล้องกับนโยบายหรือแผนด้านกลยุทธ์ของงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่น 
และสังคม และมีการบูรณาการงานต่างๆ ของกลุ่มภายในชุมชน เช่น การพัฒนาออกแบบกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรม การสร้างเครือข่ายที่สามารถตอบสนองงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคมได้  และมีการ
ประเมินความส าเร็จของแผนเพ่ือปรับปรุงแผนงานให้มีประสิทธิภาพขึ้น  ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  กำรใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ หมายถึง ชุมชนให้การสนับสนุนและกระตุ้นให้บุคคล 
ในชุมชนเกิดความคิดสร้างสรรค์ การสร้างและการจัดการผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาองค์ความรู้ 
หรือกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยการสร้างปัจจัยที่เอ้ือท าให้บุคคลในชุมชนสามารถสร้างกิจกรรม
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของคนในชุมชนที่จะเป็นสังคมงานวิชาการการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม  
ที่สร้างรายได้ 
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  กำรใช้ประโยชน์ในเชิงสิ่งแวดล้อม หมายถึง มีการจัดการน้ าและสุขาภิบาลในการรองรับน้ า
มีน้ าใช้การจัดการน้ าและสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด าเนินการ
มาตรการเร่งด่วนเพ่ือรับมือ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทั้งทางบกและทางทะเลในมหาสมุทร โดยการ
อนุรักษ์ใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน การใช้ประโยชน์จาก
ระบบนิเวศทางบกปกป้องฟ้ืนฟูส่งเสริม และการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน น าไปสู่การ
แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่นั้น เช่น การส่งเสริมจิตส านึกในการหวงแหนป่าท าให้พ้ืนที่สีเขียวในท้องถิ่น
เพ่ิมขึ้น  มีกลุ่มสมาชิกในชุมชนดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม ปริมาณสัตว์ทะเลเพ่ิมมากขึ้นจากการอนุรักษ์  
และการจัดการแหล่งอาหารตามธรรมชาติ  ระยะการกัดเซาะชายฝั่งลดลงจากนวัตกรรมการจัดการชุมชน  
และนวัตกรรมการป้องกันคลื่น  ดัชนีคุณภาพอากาศดีขึ้น  การลดปริมาณขยะในชุมชน  เป็นต้น 
  กำรใช้ประโยชน์ในเชิงสังคม หมายถึง ขจัดความยากจนทุกรูปแบบทุกสถานที่ขจัดความ 
หิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี รับรอง  
การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงวัย รับรองการศึกษาเท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตทุกคน บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง รับรองการมีพลังงานที่
ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้อย่างยั่งยืน และทันสมัย ท าให้เมืองและท่ีตั้งพ้ืนฐานถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย
ทั่ ว ถึ ง  พร้ อมรั บการ เปลี่ ยนแปลงแล ะพัฒนาการอย่ า งยั่ ง ยื น  ส่ ง เสริ มสั งคมสงบสุ ข  ยุ ติ ธ ร รม  
ไม่แบ่งแยก เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลจากการด าเนินงานสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในชุมชน มี
การรวมกลุ่มทั้งในรูปของกลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคล ชุมชนมีเครือข่ายเพ่ิมขึ้น ปัญหาอาชญากรรมในชุมชนลดลง 
จ านวนผู้ติดยาเสพติดลดลง จ านวนคนยากจนลดลง ประชากรกลุ่มเปราะบางได้รับการช่วยเหลือ 
และเข้าถึงบริการสาธารณะมากขึ้น ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การจัดการศึกษาตลอดชีวิตของทุกกลุ่มวัย  
ในท้องถิ่นและสังคมที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทชุมชน รวมทั้งสอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของ  
โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ า สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ เกิดต้นแบบศูนย์การเรียนรู้
ในชุมชน การสืบสาน อนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน  และสร้างการ
ตระหนักถึงคุณค่า ความเชื่อและความศรัทธา และท าให้เกิดกิจกรรมประเพณีและมีการประยุกต์ต่อยอด 
ในชุมชนและมีคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมในกิจกรรม มีส่วนในการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในพ้ืนที่   
เกิดระบบการจัดการสุขภาพของท้องถิ่นและสังคมในการเตรียมพร้อมรับมือกับการแพร่ระบาดของโรค  
อุบัติใหม่อุบัติซ้ า เกิดชุมชนต้นแบบในการจัดการตนเองเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย เป็นต้น 
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  กำรใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ  หมายถึง ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง 
ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานที่มีคุณค่าพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการ  
ปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายในและ 
ระหว่างประเทศ รับรองแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ ผลจากการด าเนินงานสามารถ 
สร้างการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจเกิดขึ้นในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับหน่วยงาน หรือระดับประเทศ  
การเปลี่ยนแปลงที่เป็นเชิงบวกในด้านเศรษฐกิจ อาจวัดและประเมินได้จากอัตราการจ้างงานที่เ พ่ิมขึ้น  
การยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพ่ิมข้ึน รายได้ท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน  
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ใบแนบหลักฐำนกำรใช้ประโยชน์ผลงำนวิชำกำรับใช้ท้องถิ่นและสังคมจำกหน่วยงำนภำยนอก
ของ_______________________________________________________________ 
 
 หลักฐานที่แนบมาพร้อมนี้  เพ่ือเป็นการยืนยันการน าผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคมไปใช้
ประโยชน์ (สามารถเลือกได้มากกว่า  1  ข้อ) 
 (   )  ภาพถ่ายกิจกรรม/โครงการ/ผลงานที่ได้พัฒนาจากผลงาน 
 (   )  เอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามีการใช้ผลงานไปปรับปรุงหรือพัฒนา 
 (   )  ผลงาน  ผลิตภัณฑ์  หรือรางวัลที่เกิดขึ้น  อันมีผลจากการใช้ผลงาน 
                   ไปปรับปรุงหรือพัฒนา 
 (   )  ผลประกอบการขององค์กร/หน่วยงาน/กลุ่ม  ด้านบัญชี หรือรายได้ท่ีแสดงให้เห็นว่าเพ่ิม 
                  ขึ้นจากการได้พัฒนาจากผลงาน 
 (    )  ผลงานหรือหลักฐานอื่น ๆ 
  

 

 


