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ความสาํคญัของผลงานรบัใชท้อ้งถิ่นและสงัคม

     โดยทัว่ไปกฎหมายการจดัตั้งสถาบนัอุดมศึกษา กาํหนดใหส้ถาบนั
มีหน้าที่บริการสงัคมทางดา้นวิชาการ แต่ในทางปฏิบตัิหน้าที่นี้ยงัขาด
การดาํเนินงานที่ชดัเจน เป็นระบบและมีแบบแผน ต่างจากหน้าที่ดา้น
การจดัการศึกษาที่มีระบบและมีแผนดาํเนินงานทุกปี ทั้งนี้เป็นเพราะ
ขาดการจดัสรรทรพัยากรที่เอื้อาํนวยใหป้ฏิบตัิหนา้ที่เป็นสาํคญั



          ในบางประเทศ เช่น สหรฐัอเมริกา มีทั้งกฎหมายกาํหนดให้
ดาํเนินการในภารกิจรบัใชท้อ้งถิ่นและสงัคม และมีกฎหมายกาํหนดให้
จดัสรรทรพัยากร กฎหมาย 2 ฉบบั คือ
           - The Morrill Act 1862

    - The Smith – Lever Act 1914 
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โครงสรา้งของสถาบนัอดุมศึกษารบัใชส้งัคม



เมื่อพิจารณาระบบอุดมศึกษาไทยในปัจจุบนั ความคิดเรื่อง
สถาบนัอุดมศึกษาเพื่อรบัใชส้งัคมมีความชดัเจนมากขึ้น เนื่องจาก : 
- พระราชบญัญตัิการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ไดก้าํหนดใหม้ีกฎกระทรวง
เ พื่ อการจัดก ลุ่ มสถาบัน อุ ดม ศึกษา  พ .ศ .  2564  โ ดยจัดก ลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษาออกเป็น 6 กลุ่ม ซึ่งกลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มพัฒนาชุมชน
ทอ้งถิ่นหรือชุมชนอื่น ที่เน้นภารกิจการพฒันาชุมชนทอ้งถิ่น เท่ากบัเสริม
พลงัใหส้ถาบนัอุดมศึกษาในกลุ่มนี้ มีทิศทางชดัเจนว่า การบริหารสถาบนั
ตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์แกท่อ้งถิ่น



      ประกอบกับมาตรา 45 ของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ กําหนดใหจ้ัดสรร
งบประมาณใหส้ถาบนัอุดมศึกษาไวเ้ป็นการเฉพาะ เพื่อปรบัโฉมสถาบนั
ไปสู่ความเป็นเลิศภายในกลุ่ม นอกจากนี้ยงัจะมีกฎหมายว่าดว้ยกองทุน
อุดมศึกษา ซึ่งเท่ากับสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย มีกฎหมาย
กําหนดใหส้ถาบันมีภาระหน้าที่อันชัดเจน และมีกฎหมายกําหนดให้
จดัสรรทรพัยากรสนับสนุนการดาํเนินงาน



ดังนั้น สถาบันที่อยู่ในกลุ่มนี้ต้องจัดระบบภาระงานเพื่อนําไปสู่
ความสําเร็จของการเป็นสถาบันเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยสร้าง
แผนงาน ยุทธศาสตร์และตัวชี้วดัในการปฏิบัติหน้าที่ประจําปีสรา้งและ
ส่งเสริม ช่วยเหลือ และเอื้ออํานวยใหค้ณาจารย์ไดน้ําองค์ความรูท้าง
วิชาการไปเป็นตวัขบัเคลื่อนเพื่อร่วมพฒันาทอ้งถิ่นหรือชุมชนร่วมกบัภาคี
เครือขา่ยต่าง ๆ ในทอ้งถิ่นหรือชุมชน นั้น



      ผลที่ไดค้ือ สถาบันเองมีผลงานทางวิชาการที่เขม้แข็งในการช่วย
แกป้ัญหาและพฒันาทอ้งถิ่น ส่วนอาจารยม์ีความกา้วหน้าทางวิชาการ
ในระดับสูงขึ้น เป็นการสร้างความมัน่คงในการประกอบอาชีพของ
การเป็นอาจารยข์องสถาบนัอุดมศึกษา



ผลงานด้านรับใช้ท้องถิน่และสังคม

     ผลงานที่เป็นประโยชนต์อ่สงัคมหรอืทอ้งถิ่นที่เกิดขึ้นโดยใชค้วามเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
อย่างนอ้ยหนึ่งสาขาวิชา และปรากฏผลที่สามารถประเมินไดเ้ป็นรูปธรรมโดยประจกัษ์
ต่อสาธารณะ ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่นนี้ตอ้งเป็นผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทางดา้นใดดา้นหนึ่ง หรือหลายดา้น เกี่ยวกับชุมชน วิถีชีวิต 
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอ้ม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต 
หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานที่นาํไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบตัรหรือทรพัยส์ินทางปัญญาใน
รูปแบบอื่นที่สามารถแสดงไดเ้ป็นที่ประจกัษว์่าสามารถใชแ้กป้ัญหาหรือพฒันาสงัคม และ
ก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อทอ้งถิ่นและสงัคมอย่างชัดเจน หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงในความ
ตระหนกัและการรบัรูใ้นปัญหาและแนวทางแกไ้ขของชุมชน ทั้งนี้ ไม่นบัรวมงานที่แสวงหา
กาํไรสว่นบุคคลและไดร้บัผลตอบแทนสว่นบุคคลในเชิงธุรกิจ 

นิยาม



- ผลงานที่เป็นประโยชนต์อ่สงัคมหรือทอ้งถิ่น
- ใชศ้าสตรค์วามเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอยา่งนอ้ยหนึ่งสาขาวิชา    
- สามารถประเมินผลสาํเร็จของงานไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
- เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทางดา้นใดดา้นหนึ่งหรือหลายดา้น 

* เกี่ยวกบัชุมชน วิถีชีวิต การศึกษา ศิลปวฒันธรรม สิ่งแวดลอ้ม อาชีพ เศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครอง คณุภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือ

* ผลงานที่นาํไปสูก่ารจดทะเบียนสิทธิบตัรหรือทรพัยส์ินทางปัญญาในรูปแบบอื่นที่
สามารถแสดงไดเ้ป็นที่ประจกัษว์่าสามารถใชแ้กป้ัญหาหรือพฒันาสงัคม หรือ

* การเปลี่ยนแปลงในความตระหนกัและการรบัรูใ้นปัญหาและแนวทางแกไ้ขของชุมชน 
- ไม่นบัรวมงานที่แสวงหากาํไรสว่นบุคคลและไดร้บัผลตอบแทนสว่นบุคคลในเชิงธุรกิจ 

1. เข้าใจนิยาม



2.1 จดัทาํเป็นเอกสารที่มีคาํอธิบายหรือคาํชี้แจง โดยมีองคป์ระกอบอยา่งนอ้ย 7 ประเด็น
2. รูจ้กัรูปแบบ

1. การมีสว่นรว่มและการยอมรบัของทอ้งถิ่นและสงัคมเป้าหมาย 
2. สภาพการณข์องทอ้งถิ่นและสงัคมก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
3. กระบวนการที่ทาํใหท้อ้งถิ่นและสงัคมเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
4. ความรูห้รือความเชี่ยวชาญที่ใชใ้นการทาํใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลง
5. การคาดการณส์ิ่งที่จะตามมาหลงัจากการเปลี่ยนแปลงไดเ้กิดขึ้นแลว้
6. การประเมินผลลพัธก์ารเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากความรูห้รือ
    ความเชี่ยวชาญจากสาขาของผูย้ืน่ขอ
7. แนวทางการตดิตามและธาํรงรกัษาพฒันาการที่เกิดขึ้นใหค้งอยูต่อ่ไป
 ****** เพิ่มเตมิหลกัฐานอื่นๆ เช่น รูปภาพ วีดิทศัน ์ฯลฯ



2.2 กรณีงานในพื้นที่มีการบูรณาการศาสตร ์สามารถขอผลงานวิชาการ
ไดจ้ากผลความสาํเร็จของทุกสาขา

โดยผูข้อตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงความเชี่ยวชาญในการใชศ้าสตรน์ั้น ๆ 
เพื่อรว่มพฒันาหรือแกป้ัญหาจนทาํใหพ้ื้นที่นั้นเกิดการเปลี่ยนแปลง
อยา่งเห็นไดช้ดัเจน

- ผูข้อตอ้งมีบทบาทในขั้นตอนการทาํงานอยา่งนอ้ย 3 ขั้นตอน
1. การวิเคราะหส์ถานการณก์่อนเริ่มกิจกรรมรบัใชท้อ้งถิ่นและสงัคม
2. การออกแบบหรือพฒันาชิ้นงานหรือแนวคิดหรือกิจกรรม
3. การประเมินผลลพัธแ์ละสรุปแนวทางในการนาํไปขยายผลหรือปรบัปรุง

- ใหผู้ข้อระบุบทบาทหนา้ที่ การปฏิบตังิานและความรบัผิดชอบในผลงานนั้น
ของผูร้ว่มโครงการทุกคนและบทบาทหนา้ที่หลกัของผูข้อ โดยใหผู้ท้าํหนา้ที่หลกั
ในแตล่ะโครงการลงนามรบัรอง



- จดัเวทีนาํเสนอผลงานในพื้นที่ หรือ
- เปิดใหเ้ยีย่มชมพื้นที่
- เผยแพรสู่ส่าธารณะอยา่งกวา้งขวางในรูปแบบที่สอดคลอ้งกบัผลงาน

*ในรูปแบบหนงัสือ วิดีทศัน ์หรือ หนงัสือเสียง โดยอาจจดัพิมพห์รือเผยแพร่
แบบอิเล็กทรอนิกส ์

*ในรูปของข่าวสารตอ่สาธารณะผ่านสื่อมวลชน และสื่อในสงัคมออนไลน ์
หรือผ่านเว็บไซตข์องหน่วยงานที่รว่มดาํเนินงาน

* ตอ้งมีการบนัทึกเอกสารหรือลายลกัษณอ์กัษรที่สามารถใชอ้า้งอิงหรือ
ศึกษาคน้ควา้ตอ่ไปได้

3. การเผยแพร่



B A A+
- แสดงใหเ้ห็นถึงความเชี่ยวชาญ
ในสาขา

ระดบั B และ + ระดบั A และ +

- แสดงกระบวนการรวบรวมขอ้มูล
และสารสนเทศที่ชดัเจน

- สามารถนาํไปเป็นแบบอยา่ง
ใหก้บัทอ้งถิ่นหรือสงัคมอื่นได ้หรือ

- ผลงานตอ้งสง่ผลกระทบตอ่สงัคม 
หรือแวดวงวิชาการอยา่งกวา้งขวาง

- มีการระบุปัญหาหรือความ
ตอ้งการที่มาจากสว่นรว่มของ
กลุ่มเป้าหมาย

- ก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงเชิง
นโยบาย หรือ

- เป็นที่ยอมรบัในระดบัชาตหิรือ
นานาชาต ิหรือ

- มีการแสดงการวิเคราะหห์รือ
สงัเคราะหค์วามรูท้ี่สามารถ
แกป้ัญหา หรือทาํความเขา้ใจ
สถานการณ ์หรือการพฒันาชุมชน 
ทอ้งถิ่น หรือสงัคมนั้น

- ถูกนาํไปใชเ้ป็นนโยบายระดบั
จงัหวดัหรือประเทศอยา่งเป็น
รูปธรรม

- ไดร้บัรางวลัจากองคก์รที่ไดร้บั
การยอมรบัในระดบันานาชาติ

4. ลกัษณะคณุภาพ



แนวทางการดาํเนินงานและการจดัเตรียมเอกสารงานรบัใชท้อ้งถิ่นและสงัคม
1. การมีสว่นรว่มและการยอมรบัของทอ้งถิ่นและสงัคมเป้าหมาย 

การกาํหนดปัญหา การดาํเนินการ การวิเคราะหข์อ้มูล ตลอดจนหาแนวทางในการแกป้ัญหา
หรือสง่เสริมกิจกรรม

1.1 บุคลากรที่มีสว่นรว่มของทอ้งถิ่นและสงัคมเป้าหมาย
ผูน้าํชุมชน เช่น องคก์ารบริหารสว่นทอ้งถิ่น กาํนนั และผูใ้หญบ่า้น อาสาสมคัรสาธารณสุข

ประจาํหมู่บา้น กลุม่และชมรมตา่งๆ ปราชญช์าวบา้น ผูป้ฏิบตังิานวิชาชีพที่เกี่ยวขอ้ง เป็นตน้ 
1.2 ทรพัยากรที่ชุมชนรว่มใหก้ารสนบัสนุน

วสัดอุปุกรณ ์สถานที่ บุคคล ภมูิปัญญา หรืองบประมาณ เป็นตน้
1.3 กระบวนการมีสว่นรว่มของทอ้งถิ่นและสงัคมเป้าหมาย

รูปแบบการมีสว่นรว่มมีไดห้ลายรูปแบบ เช่น ชกัชวนใหค้นในชุมชนเป็นผูร้ว่มปฏิบตั ิจดัเวที
เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จดัการฝึกอบรมแบบมีสว่นรว่ม หรือสรา้งจติสาํนึกในการแกป้ัญหาใหก้บั
ชุมชนเพื่อเป็นกาํลงัสาํคญัในการพฒันาชุมชน ทอ้งถิ่น และสงัคมอยา่งยัง่ยนื

1.4 กระบวนการที่ทาํใหท้อ้งถิ่นและสงัคมเป้าหมายยอมรบั
สรา้งความไวว้างใจ ความเชื่อมัน่ และความน่าเชื่อถือ โดยอาศยัความรู ้ความสามารถ 

ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญของตน  การใชผ้ลงานในอดีต การแสดงความพรอ้มในการดาํเนินงาน 
การแสดงความตั้งใจและความเสียสละ การทาํงานเป็นทีม หรือจดักิจกรรมเพื่อแสดงการมีสว่นรว่ม
ของคณะผูบ้ริหารของหน่วยงานในการรว่มลงพื้นที่กบัผูน้าํชุมชน



2. สภาพการณข์องทอ้งถิ่นและสงัคมก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
การประเมินสถานการณข์องพื้นที่ที่ดาํเนินการ ทั้งในดา้นปัญหา ทรพัยากร สิ่งสนบัสนุน 

โอกาสและความเป็นไปไดใ้นการดาํเนินงานที่จะบรรลวุตัถุประสงค์
2.1 การเลือกพื้นที่ในการทาํงาน 
2.2 กระบวนการใหไ้ดม้าซึ่งขอ้มูลบรบิทพื้นที่
2.3 วิธีการคดัเลือก/ระบุปัญหาหรือความตอ้งการของชุมชน (Problem Identification)

หลกัการเลือกและระบุประเด็นปัญหาที่ตอ้งการแกไ้ขมีดงันี้  
     (1) ประเด็นปัญหานั้นจะตอ้งมีความสาํคญัและสง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจ สงัคม หรือ วฒันธรรม 

ในทอ้งถิ่นและสงัคมเป้าหมาย  
     (2) ประเด็นปัญหานั้นสามารถนาํไปสูก่ารสงัเคราะหแ์นวทางตน้แบบการแกป้ัญหา (Model) 

ที่คาดว่าจะสามารถขยายผลใหก้บัชุมชนอื่นได ้ 
     (3) ประเด็นปัญหานั้นมีตน้ทุนเดิมของชุมชนซึ่งอาจเป็นอตัลกัษณ ์ทรพัยากรที่โดดเดน่

และองคค์วามรูห้รือภมูิปัญญาในพื้นที่นั้น  
     (4) ประเด็นปัญหามาจากความตอ้งการหรอืความจาํเป็นที่จะตอ้งแกไ้ข กรณีที่ทอ้งถิ่นและสงัคม

เป้าหมายมีหลายประเด็นปัญหา ผูย้ืน่ขอกาํหนดตาํแหน่งวิชาการอาจจดัเวทีเชิญชุมชนเพื่อเขา้มารว่ม
ในการคดัเลือกประเด็นปัญหาโดยใชห้ลกัวิชาการในการคดัเลือกซึ่งอาจใชเ้กณฑพ์ิจารณาคดัเลือก
จากระดบัความรุนแรงและความเรง่ดว่นของแตล่ะปัญหา การคาดการณร์ะดบัของผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งการกาํหนดกลุม่เป้าหมายและกลุม่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียที่เกี่ยวขอ้งในการทาํงาน



2.4 กระบวนการวิเคราะหส์ภาพการณข์องพื้นที่/ ชุมชนก่อนการเปลี่ยนแปลง (Situation 
Analysis)

เก็บและรวบรวมขอ้มูลในพื้นที่เป้าหมายเพื่อนาํไปใชป้ระกอบการวิเคราะหส์ภาพและ
สาเหตขุองปัญหา แลว้จงึสงัเคราะหแ์นวทางในการแกป้ัญหา ขอ้มูลที่จะรวบรวมประกอบดว้ยขอ้มูล
เชิงคณุภาพและเชิงปริมาณ ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม สุขภาพ และสิ่งแวดลอ้ม  เพื่อที่จะ
สามารถนาํไปใชเ้ปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการดาํเนินงาน  

ในการวิเคราะหส์ภาพปัญหาของพื้นที่และการดาํรงอยูข่องสภาพการณก์่อนการ
เปลี่ยนแปลงนั้น ขอ้มูลตา่งๆ เช่น บญัชีครวัเรือน การจดัตั้งกลุ่ม องคค์วามรู ้และภมูิปัญญา 
เป็นขอ้มูลตั้งตน้ที่สนบัสนุนหรือนาํไปวิเคราะหไ์ด ้ และเพื่อใหเ้ขา้ใจสภาพปัญหาและสาเหตขุอง
ปัญหาของพื้นที่เป้าหมาย  ผูย้ืน่ขอกาํหนดตาํแหน่งวิชาการจะตอ้งทบทวนสภาพการณข์องพื้นที่ 
โดยอาจทบทวนวรรณกรรม เช่น บทความ รายงาน สื่อสิ่งพิมพ ์วิดีทศัน ์สื่อดิจทิลั ฯลฯ หรือ 
การจดัเวทีเสวนากบักลุ่มเป้าหมายที่ตอ้งการจะแลกเปลี่ยนขอ้มูล  ในการจดัเวที ผูย้ืน่ขอ
กาํหนดตาํแหน่งวิชาการควรอธิบายกรอบแนวคิดการทาํงาน ชี้แจงเป้าหมาย วตัถุประสงค์
และผลที่คาดว่าชุมชนจะไดร้บั



3. กระบวนการที่ทาํใหท้อ้งถิ่นและสงัคมเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
กระบวนการสรา้งการเปลี่ยนแปลงใหเ้กิดขึ้นในพื้นที่จะตอ้งถูกออกแบบมาจากขอ้มูล

บริบทของพื้นที่ที่เป็นจริง และตอ้งผ่านการวิเคราะหก์บัสงัเคราะหร์ว่มกนัของคณะทาํงาน
และชุมชนในทอ้งถิ่นและสงัคมเป้าหมาย  กระบวนการเหล่านี้ เช่น การนาํปัญหาในชุมชน
มาเป็นโจทย ์และรว่มวางแผนการแกป้ัญหาอยา่งเป็นระบบ  มีกระบวนการหรือกิจกรรม
ที่จะหนุนเสริมใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมในชุมชน เช่น กิจกรรมการดาํเนินงานแกไ้ข
ปัญหาชุมชนรว่มกนั การสรา้งกฎหรือกตกิารว่มกนัเพื่อบริหารจดัการทรพัยากรในชุมชน เป็นตน้

3.1 กระบวนการที่ใชใ้นการเปลี่ยนแปลง
ควรเริ่มจากการสรา้งความตระหนกัรู ้การปรบัแนวคิด (Mind set) การใชก้ระบวนการ

แบบมีสว่นรว่ม  ใหชุ้มชนในทอ้งถิ่นและสงัคมกาํหนดเป้าหมายรว่มกนั  กระบวนการที่ใชต้อ้งเป็น
กระบวนการที่ชุมชนในทอ้งถิ่นและสงัคมเป้าหมายปฏิบตัติามไดง้่ายและมีความยดืหยุน่

3.2 วิธีการที่ใชใ้นการเปลี่ยนแปลง
วิธีการสรา้งการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดบัหอ้งปฏิบตักิาร ภาคสนาม และการทาํงาน

ในพื้นที่ มีหลายวิธี เช่น  การทดลอง การสาธิต การถ่ายทอดความรู ้การฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิาร
การสรา้งจติสาํนึก การใหค้าํปรึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้การรว่มคิดรว่มตดัสินใจ
รว่มดาํเนินการ การศึกษาดงูาน เป็นตน้ 



3.3 เครื่องมือที่ใชใ้นกระบวนการ
     ควรมีหลากหลายและตอ้งเหมาะสมกบับริบทพื้นที่และสภาพปัญหา  เช่น การแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและองคค์วามรูก้บัชุมชน การจดัเวที การจดัทาํและเผยแพรส่ื่อสิ่งที่เป็นองคค์วามรู ้
ในรูปแบบตา่งๆ เช่น โปสเตอร ์แผ่นพบั หนงัสือ คู่มือ สื่ออิเล็กทรอนิกส ์สื่อสงัคมออนไลน ์เป็นตน้

3.4 ขอ้มูลที่ตอ้งใชก้่อนเกิดการเปลี่ยนแปลง
      (1) ปัญหาของพื้นที่ไดร้บัการแกไ้ข
      (2) ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายรวมกลุ่มกนัและดาํเนินกิจกรรมรว่มกนัอยา่งตอ่เนื่อง
      (3) เกิดแหล่งเรียนรูใ้นพื้นที่และจดัการโดยชุมชน
      (4) มีการนาํตน้แบบการแกไ้ขปัญหาไปขยายผลหรือนาํไปตอ่ยอดในทอ้งถิ่นและสงัคมอื่น

ขอ้มูลสาํหรบัวิเคราะหก์ารเปลี่ยนแปลงควรเป็นขอ้มูลเชิงลึก (In Depth) ซึ่งอาจไดจ้าก 
- การสาํรวจบริบทชุมชนซึ่งไดจ้ากเวทีระดมความเห็นรว่มกบัชุมชนในกระบวนการคดัเลือก

ปัญหา และ 
- ขอ้มูลทุตยิภมูิจากหน่วยงานในพื้นที่ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และนโยบายของทอ้งถิ่น

และจงัหวดั 



4. ความรูห้รือความเชี่ยวชาญที่ใชใ้นการทาํใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลง
4.1 ความรู ้หรือความเชี่ยวชาญของผูข้อกาํหนดตาํแหน่งวิชาการ

            ควรตอ้งมีความรูแ้ละความเชี่ยวชาญในศาสตรข์องตนเองเป็นหลกั และความรูแ้ละ
ความเชี่ยวชาญนั้นจะตอ้งตรงหรือสอดคลอ้งกบัปัญหาความตอ้งการของทอ้งถิ่นและสงัคมเป้าหมาย
หรือถา้มีศาสตรห์ลายดา้นผูข้อแตล่ะศาสตรจ์ะตอ้งรว่มกนัพิจารณาว่าจะตอ้งมีการบูรณาการศาสตร์
อยา่งไร เพื่อแกป้ัญหา พฒันา หรือสรา้งการเปลี่ยนแปลงชุมชนในทอ้งถิ่น ซึ่งตอ้งการศาสตร์
และวิธีการที่ซบัซอ้น

          นอกจากนี้ จะสรา้งใหพ้ื้นที่เกิดการยอมรบัไดน้ั้น ผูย้ืน่ขอควรมีทกัษะสาํหรบัการลงไปทาํงาน
ในพื้นที่และตอ้งเขา้ใจบริบทพื้นที่ทั้งดา้นประเพณี วฒันธรรม และวิถีชีวิต  มีความยดืหยุน่สูงในการ
เดินทางเขา้พื้นที่ มีความมุ่งมัน่ที่จะแกป้ัญหา มีทกัษะในการจดัการความขดัแยง้ที่อาจเกิดขึ้น 
และเปิดใจที่จะเรียนรูแ้ละแลกเปลี่ยนเรียนรูก้บัชุมชน

4.2 ความรูห้รือความเชี่ยวชาญของชุมชนในพื้นที่
          ผูข้อควรสนบัสนุนใหชุ้มชน ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งเปิดใจที่จะรบัความรูใ้หม่ พรอ้มรบั

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และนาํภมูิปัญญาทอ้งถิ่น ความถนดั ทกัษะ ความรู ้ประสบการณ ์
และความเชี่ยวชาญมารว่มขบัเคลื่อนงานวิชาการดา้นรบัใชท้อ้งถิ่นและสงัคม  ผูด้าํเนินงานอาจ
แบ่งกลุ่มตามความเชี่ยวชาญของชุมชน เพื่อแสดงศกัยภาพของชุมชนไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ



5. การคาดการณส์ิ่งที่จะตามมาหลงัจากการเปลี่ยนแปลงไดเ้กิดขึ้นแลว้
ผลลพัธห์รือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดาํเนินงานวิชาการดา้นรบัใชท้อ้งถิ่นและสงัคม

จะสรา้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกซึ่งอาจปรากฎในดา้นตา่งๆ ไดด้งัตอ่ไปนี้
5.1 ดา้นการศึกษา ผลการดาํเนินงานนาํไปสูก่ารจดัการศึกษาตลอดชีวิตของทุกกลุ่มวยั

ในทอ้งถิ่น และสงัคมที่เหมาะสมสอดคลอ้งกบับริบทชุมชน รวมทั้งสอดคลอ้งกบัสถานการณ์
แพรร่ะบาดของโรคอบุตัใิหม่อบุตัซิ ํ้า สนบัสนุนการเรียนรูต้ลอดชีวิตและสรา้งชุมชนแห่งการเรียนรู ้
เกิดตน้แบบศูนยก์ารเรียนรูใ้นชุมชน เป็นตน้

5.2 ดา้นศิลปวฒันธรรม  นาํไปสูก่ารสืบสาน อนุรกัษแ์ละฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี
ของชุมชน  และสรา้งการตระหนกัถึงคณุค่า ความเชื่อและความศรทัธา และทาํใหเ้กิดกิจกรรม
ประเพณีและมีการประยุกตต์อ่ยอดในชุมชนและมีคนรุน่ใหม่เขา้มารว่มในกิจกรรม

5.3 ดา้นสิ่งแวดลอ้ม นาํไปสูก่ารแกป้ัญหาดา้นสิ่งแวดลอ้มในพื้นที่นั้น  เช่น การสง่เสริมจติสาํนึก
ในการหวงแหนป่าทาํใหพ้ื้นที่สีเขียวในทอ้งถิ่นเพิ่มขึ้น  มีกลุ่มสมาชิกในชุมชนดแูลเรื่องสิ่งแวดลอ้ม 
ปริมาณสตัวท์ะเลเพิ่มมากขึ้นจากการอนุรกัษแ์ละการจดัการแหล่งอาหารตามธรรมชาต ิ ระยะการกดัเซาะ
ชายฝัง่ลดลงจากนวตักรรมการจดัการชุมชนและนวตักรรมการป้องกนัคลื่น  ดชันีคณุภาพอากาศดีขึ้น  
การลดปริมาณขยะในชุมชน เป็นตน้



5.4 ดา้นเศรษฐกิจ ผลจากการดาํเนินงานสามารถสรา้งการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดขึ้น
ในระดบัทอ้งถิ่น ระดบัจงัหวดั ระดบัหน่วยงาน หรือระดบัประเทศ การเปลี่ยนแปลงที่เป็น
เชิงบวกในดา้นเศรษฐกิจอาจวดัและประเมินไดจ้าก อตัราการจา้งงานที่เพิ่มขึ้น การยกระดบั
ฐานะทางเศรษฐกิจ ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดัเพิ่มขึ้น รายไดท้อ่งเที่ยวเพิ่มขึ้น เป็นตน้

5.5 ดา้นสงัคม ผลจากการดาํเนินงานสามารถเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของคนในชุมชน 
มีการรวมกลุ่มทั้งในรูปของกลุ่มบุคคลหรือนิตบิุคคล ชุมชนมีเครือข่ายเพิ่มขึ้น ปัญหา
อาชญากรรมในชุมชนลดลง จาํนวนผูต้ดิยาเสพตดิลดลง จาํนวนคนยากจนลดลง ประชากร
กลุ่มเปราะบางไดร้บัการช่วยเหลือและเขา้ถึงบริการสาธารณะมากขึ้น ชุมชนมีคณุภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น เป็นตน้

5.6 ดา้นสุขภาพ ผลการดาํเนินงานมีสว่นในการยกระดบัคณุภาพชีวิตดา้นสุขภาพ
ในพื้นที่  เกิดระบบการจดัการสุขภาพของทอ้งถิ่นและสงัคมในการเตรียมพรอ้มรบัมือ
กบัการแพรร่ะบาดของโรคอบุตัใิหม่อบุตัซิ ํ้า เกิดชุมชนตน้แบบในการจดัการตนเอง
เพื่อรองรบัสงัคมสูงวยั เป็นตน้

5.7 ดา้นนโยบายและการบริหารจดัการ ผลการดาํเนินงานมีสว่นในการกาํหนด
แผนงาน นโยบายของหน่วยงานในพื้นที่ในระดบัชุมชนถึงระดบัประเทศ เช่น ธรรมนูญ
ชุมชน นโยบายสาธารณะ เป็นตน้



6. การประเมินผลลพัธก์ารเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จากความรูห้รือความเชี่ยวชาญจากสาขา
ของผูข้อกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการ

งานวิชาการดา้นรบัใชท้อ้งถิ่นและสงัคมสามารถสรา้งการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ได ้
 ผูย้ืน่ขอกาํหนดตาํแหน่งวิชาการควรออกแบบแผนการดาํเนินงาน พรอ้มทั้งคาดการณ์
ผลลพัธก์ารเปลี่ยนแปลง และออกแบบวิธีการตดิตามและประเมินผลลพัธท์ี่คาดการณ์
ว่าจะเกิดขึ้นทั้งผลลพัธท์ี่เกิดขึ้นในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ  ผูย้ืน่ขอกาํหนดตาํแหน่ง
วิชาการควรคาํนึงถึงประเด็นตา่งๆ ดงันี้

6.1 ขอ้มูลที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง
ผูย้ืน่ขอกาํหนดตาํแหน่งวิชาการจะตอ้งเปรียบเทียบขอ้มูลก่อนและหลงัการ

เปลี่ยนแปลง โดยตอ้งแสดงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างและหลงัจากการดาํเนินงาน
เสร็จสิ้นทั้งขอ้มูลในเชิงปริมาณและคณุภาพ เช่น องคค์วามรูใ้นการแกป้ัญหาชุมชน 
รอ้ยละของรายไดท้ี่เพิ่มขึ้น จาํนวนการรวมกลุ่ม สุขภาวะของกลุ่มเป้าหมาย สภาพแวดลอ้ม
ในชุมชน เป็นตน้  การกาํหนดนโยบาย/แผนงานพฒันาทอ้งถิ่นหรือจงัหวดัซึ่งมีการนาํผล
ที่ไดจ้ากงานไปบรรจใุนแผนพฒันาพื้นที่  ผลที่ไดจ้ากงานวิชาการดา้นรบัใชท้อ้งถิ่นและสงัคม
สามารถจาํแนกตามช่วงเวลาที่เกิดขึ้นได ้ดงันี้



          1) ผลผลิต (Output) ตอ้งเป็นผลที่เกิดจากการออกแบบโครงการวิชาการ
ดา้นรบัใชท้อ้งถิ่นและสงัคมของผูข้อกาํหนดตาํแหน่งวิชาการ ผลผลิตนี้จะตอ้งเกิดขึ้นทนัที
ที่โครงการดาํเนินการเสร็จสิ้น ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการดาํเนินงาน และเป็นไปตาม
วตัถุประสงค ์เช่น โครงการถูกออกแบบผลผลิตสาํคญัคือ เกิดเครือข่ายในพื้นที่ ดงันั้น 
ทนัทีที่โครงการนี้เสร็จสิ้น จะตอ้งเกิดเครือข่ายในพื้นที่

        2) ผลลพัธ ์(Outcome) เป็นผลสาํเร็จที่เกิดจากการนาํผลผลิต (Output) ไปตอ่ยอด
 การเปลี่ยนรูปของผลผลิตไปสูรู่ปแบบที่ใชป้ระโยชนท์ี่ชดัเจน สง่ผลทาํใหร้ะดบัความรู ้ทศันคต ิ
พฤตกิรรม การปฏิบตัหิรือทกัษะ ของผูใ้ชม้ีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือการเคลื่อนผลผลิต
ไปสูก่ิจกรรมที่ตอ่เนื่อง ซึ่งก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลง (Change) ที่ปรากฏชดั และมีคณุค่า 
ในดา้น การศึกษา ศิลปวฒันธรรม สิ่งแวดลอ้ม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คณุภาพชีวิต
หรือสุขภาพ ทั้งที่วดัในเชิงปริมาณไดแ้ละเชิงคณุภาพ เช่น การสรา้งสรรคข์องคนในชุมชน
ก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผูค้นหรือเป็นตน้แบบสาํหรบัชุมชนอื่น ขอ้เสนอแนะเชิง
นโยบายไดร้บัการขบัเคลื่อนไปสูก่ระบวนการสรา้งเป็นกฎระเบียบหรือธรรมนูญสุขภาพชุมชน 
ผูท้ี่เขา้รว่มการอบรมหรือเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อเผยแพรอ่งคค์วามรูไ้ดน้าํความรูท้ี่ไดร้บัไป
เปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบตัขิองตนเองหรือครอบครวั เป็นตน้



               3) ผลกระทบ (Impact) เป็นประโยชนท์ี่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงตามผลลพัธ ์
(Results of the Change) ซึ่งวดัไดอ้ยา่งชดัเจนและมีหลกัฐานปรากฏชดั (Evidence-Based) ในดา้น
การศึกษา ศิลปวฒันธรรม สิ่งแวดลอ้ม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คณุภาพชีวิต หรือสุขภาพ 
หรือผลสาํเร็จระยะยาวที่เกิดขึ้นตอ่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผลลพัธโ์ดยผ่านกระบวนการ
การสรา้งการมีสว่นรว่ม (Engagement Activities) และมีเสน้ทางของผลกระทบ (Impact Pathway)
ทั้งที่วดัในเชิงปริมาณไดแ้ละเชิงคณุภาพ ผลกระทบอาจเป็นไดท้ั้งทางบวกและทางลบ ทางตรง
และทางออ้ม ทั้งที่คาดการณแ์ละไม่ไดค้าดการณใ์หเ้กิดขึ้น สว่นหนึ่งอาจเกิดจากผลลพัธจ์าก
งานวิชาการดา้นรบัใชท้อ้งถิ่นและสงัคม และอีกสว่นอาจเกิดจากปัจจยัอื่นๆ ซึ่งอยูเ่หนือการ
ควบคมุของงานวิชาการดา้นรบัใชท้อ้งถิ่นและสงัคม โดยประโยชนท์ี่เกิดขึ้นควรปรากฏแก่
ผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง เช่น การเพิ่มรายได ้การสง่ออก การจา้งงาน และการลดตน้ทุนของภาคธุรกิจและ
การจา้งงานใหม่ จาํนวนผูต้ดิเชื้อรายใหม่หรือผูเ้สียชีวิตจากโรคระบาดลดลง เป็นตน้



6.2 การเปลี่ยนแปลงในกลุ่มผูม้ีสว่นรว่มโครงการ
       การทาํงานวิชาการรบัใชท้อ้งถิ่นและสงัคมสามารถสรา้งการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มผูม้ี

สว่นรว่มในโครงการ ไดด้งันี้
        1) คณะทาํงาน  มีนกัวิชาการเชิงพื้นที่รุน่ใหม่ การเกิดองคค์วามรูห้รือทรพัยส์ิน

ทางปัญญา
        2) สถาบนัอดุมศึกษา  อาจมีการปรบัเปลี่ยนนโยบายหรือแผนยุทธศาสตร ์โครงสรา้ง

การบริหารและจดัสรรงบประมาณเพื่อหนุนเสริมใหเ้กิดงานวิชาการรบัใชท้อ้งถิ่นและสงัคมมาก
ขึ้น  เกิดเครือข่ายทาํงานรว่มกบัทอ้งถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งมากขึ้น หรือสถาบนัอดุมศึกษา
ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณอยา่งตอ่เนื่อง

        3) ชุมชนและทอ้งถิ่น เกิดการเปลี่ยนแปลงดา้นการศึกษา ศิลปวฒันธรรม 
สิ่งแวดลอ้ม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คณุภาพชีวิต หรือสุขภาพ ชุมชนตระหนกัและรบัรู ้
ปัญหาและแนวทางการแกป้ัญหาในชุมชน  เกิดองคค์วามรูใ้หม่ที่จากการทาํงานวิชาการดา้นรบัใช้
ทอ้งถิ่นและสงัคมรว่มกนัที่สง่ผลกระทบเชิงบวกกบัทอ้งถิ่นและสงัคมเป้าหมาย



6.3 เครื่องมือที่ใชใ้นการประเมินผล
      เครื่องมือสาํหรบัประเมินผลงานวิชาการดา้นรบัใชท้อ้งถิ่นและสงัคม ควรมีหลากหลาย

เพื่อใหส้ามารถประเมินผลไดค้รอบคลมุในทุกมิตแิละตอ้งสอดคลอ้งกบับริบทปัญหาของชุมชน  
ตวัอยา่งเครื่องมือ เช่น การใชแ้บบสอบถาม แบบสงัเกต การสมัภาษณเ์ชิงลึก  เครื่องมือตา่งๆ 
ที่ใชเ้พื่อวิเคราะหผ์ลกระทบทางสงัคม (SIA: Social Impact Assessment) หรือประเมิน
ผลตอบแทนทางสงัคม (SROI: Social Return On Investment) หรืออาจจะประเมินผลจาก
หลกัฐานเชิงประจกัษ ์หลกัฐานการนาํไปใชป้ระโยชน ์หลกัฐานที่แสดงการตอ่ยอดขยายผลของ
ชุมชน ภาพจากสื่อประชาสมัพนัธต์า่ง ๆ ภาพถ่ายกิจกรรมและการดาํเนินงาน เอกสารรายงาน
โครงการ เอกสารราชการ การประกาศเกียรตคิณุหรือรางวลั เป็นตน้ (การวิเคราะหผ์ลกระทบ
ทางสงัคม หรือการประเมินผลตอบแทนทางสงัคม ตอ้งใชผู้เ้ชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และตอ้งการ
งบประมาณสนบัสนุนจากรฐั)



7. แนวทางการตดิตาม และธาํรงรกัษาพฒันาการที่เกิดขึ้นใหค้งอยูต่อ่ไป
      กระบวนการทาํงานวิชาการดา้นรบัใชท้อ้งถิ่นและสงัคมจะตอ้งมีองคป์ระกอบครบ

ทั้ง 7 องคป์ระกอบ แตล่ะองคป์ระกอบจะตอ้งสมัพนัธแ์ละสอดคลอ้งซึ่งกนัและกนั จงึจะนาํไปสู่
เป้าหมายของงานที่จะสรา้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกใหเ้กิดขึ้นกบัพื้นที่และยัง่ยนืได ้ ดงันั้น 
ในขอ้นี้ ผูย้ืน่ขอกาํหนดตาํแหน่งวิชาการจะตอ้งอธิบายแนวทางที่จะธาํรงรกัษา การขยายผล 
หรือการปรบัปรุงพฒันา การแสวงหาผูข้บัเคลื่อนรุน่ใหม่  บรรจกุารดาํเนินงานใหเ้ป็นการดาํเนินงาน
ประจาํเพื่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกและเกิดความยัง่ยนืในการสรา้งความยัง่ยนืใหก้บั
ทอ้งถิ่นและสงัคมใหไ้ดน้ั้น  ผูย้ืน่ขอกาํหนดตาํแหน่งวิชาการสามารถออกแบบแนวทางไดห้ลายวิธี ดงันี้ 

7.1 พฒันานกัวิชาการชุมชน 
โดยใหม้ีสว่นรว่มในการทาํงาน สามารถวิเคราะห ์แกป้ัญหา เก็บขอ้มูล หรือวิทยากรชุมชน

เป็นผูถ้่ายทอดองคค์วามรูห้รือกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างชุมชน 
7.2 สรา้งตน้แบบการแกป้ัญหาในทอ้งถิ่นหรือสรา้งแหล่งเรียนรู ้

โดยอาศยัปราชญท์อ้งถิ่นหรือผูรู้เ้ป็นผูถ้่ายทอดประสบการณแ์ละองคค์วามรู ้ผูย้ืน่ขอกาํหนด
ตาํแหน่งวิชาการควรออกแบบใหท้อ้งถิ่นเป็นผูบ้ริหารและจดัการตน้แบบและแหล่งเรียนรูด้ว้ยตนเอง
ซึ่งจะสรา้งความยัง่ยนืได ้



7.3 การหนุนเสริมดว้ยโครงการหรือกิจกรรมตา่งๆ เพื่อใหท้อ้งถิ่นไดร้บัการพฒันา
อยา่งตอ่เนื่อง 

      เช่น การรว่มงานประเพณี วฒันธรรม และกิจกรรมตา่งๆ การเขา้รว่มเป็นวิทยากร
ใหก้บันกัศึกษา การเป็นผูท้รงคณุวุฒิของสถาบนัอดุมศึกษา หรือการจดัเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
เพื่อขยายแนวคิดและหาแนวรว่ม เป็นตน้ ผูย้ืน่ขอกาํหนดตาํแหน่งวิชาการควรใหห้น่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้งเขา้มามีสว่นรว่มในการสง่เสริมกิจกรรมภายในทอ้งถิ่น เพื่อยกระดบัศกัยภาพ
ของชุมชนในทอ้งถิ่นไดอ้ยา่งตอ่เนื่องและนาํไปสูค่วามยัง่ยนื

7.4 การสง่เสริมกิจกรรมทางการตลาด เพื่อสรา้งรายไดแ้ละเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้
ทอ้งถิ่นไดเ้ป็นที่รูจ้กัมากขึ้น  

      กิจกรรมทางการตลาดมีไดห้ลากหลาย เช่น การพฒันาตราสินคา้ การออกรา้นจาํหน่าย
สินคา้และบริการ การเขา้รว่มจดันิทรรศการ และการจดัทาํสื่อสง่เสริมการตลาดในรูปแบบ
ตา่งๆ เป็นตน้ ซึ่งผูข้อกาํหนดตาํแหน่งวิชาการ สามารถจดัทาํเอกสารผลงานที่แสดงใหเ้ห็นถึง
การมีสว่นรว่มของกลุ่มเป้าหมายทั้ง 7 ขั้นตอนการทาํงาน ผลงานดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ผูข้อ
กาํหนดตาํแหน่งวิชาการ อาจแสดงหลกัฐานเพิ่มเตมิอื่นๆ เกี่ยวกบัผลงาน เช่น รูปภาพ 
หรือการบนัทึกเป็นวิดีทศัน ์ภาพยนตร ์แถบเสียง เป็นตน้



การเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการดา้นรบัใชท้อ้งถิ่นและสงัคม 
      การเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการดา้นรบัใชท้อ้งถิ่นและสงัคม ทาํไดโ้ดยการจดัเวที

นาํเสนอผลงานในพื้นที่หรือการเปิดใหเ้ยีย่มชมพื้นที่ และจะตอ้งมีการเผยแพรสู่ส่าธารณะ
อยา่งกวา้งขวาง ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งที่สอดคลอ้งกบัผลงาน โดยการเผยแพรน่ั้นจะตอ้งมี
การบนัทึกเอกสารหรือเป็นลายลกัษณอ์กัษรที่สามารถใชอ้า้งอิงได ้หรือศึกษาคน้ควา้ตอ่ไปได ้
แนวทางการเผยแพร ่มีดงันี้ 

1. การจดัเวทีแสดงขอ้มูลและแสดงผลการเปลี่ยนแปลงอนัเกิดจากการดาํเนินงานวิชาการ
ดา้นรบัใชท้อ้งถิ่นและสงัคมนั้น

2. การเปิดพื้นที่เรียนรู ้ใหบุ้คคลภายนอกเขา้มาเยีย่มชม ศึกษาดงูาน เป็นแหลง่เรียนรู ้
ที่หลากหลาย ซึ่งการจดัการพื้นที่ดาํเนินการโดยชุมชนซึ่งเป็นผลลพัธจ์ากงานวิชาการ
รบัใชท้อ้งถิ่นและสงัคม

3. การเผยแพรผ่ลงานในรูปแบบหนงัสือ วิดีทศัน ์หรือ หนงัสือเสียง โดยอาจจดัพิมพ์
หรือเผยแพรแ่บบอิเล็กทรอนิกส ์

4. การเผยแพรผ่ลงานในรูปของข่าวสารตอ่สาธารณะผา่นสื่อมวลชน 
และสื่อในสงัคมออนไลน ์หรือผา่นเว็บไซตข์องหน่วยงานที่รว่มดาํเนินงาน
.



1. คณุสมบตัเิฉพาะตาํแหน่ง
- ป.ตรี  6 ปี
- ป.โท 4 ปี
- ป.เอก 1 ปี และพน้ระยะทดลองการปฏิบตังิาน
* กรณีเคยเป็นอาจารยพ์ิเศษ สอนประจาํวิชาใดวิชาหนึ่ง สามารถนาํเวลา

มาคาํนวณได ้3/4 สว่น
* คณุวุฒิเพิ่ม นาํเวลามารวมคาํนวณตามสดัสว่นของระยะเวลาที่กาํหนด

2. ผลการสอน ตอ้งมีชัว่โมงสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในหลกัสูตรเทียบค่าได้
    ไม่นอ้ยกว่า 3 นก.

- ความสามารถในการสอน 
- เอกสารหลกัฐานที่ใชใ้นการประเมินการสอน 

         (คณุภาพตามเอกสารแนบทา้ยประกาศฯ)

องคป์ระกอบการขอกาํหนดตาํแหน่งวิชาการ



3. ผลงานทางวิชาการ
- ประเภททัว่ไป หรือ
- เฉพาะดา้น 

4. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
 4.1 ตอ้งมีความซื่อสตัยท์างวิชาการ 

- ไม่นาํผลงานของผูอ้ื่นมาเป็นผลงานของตน ไม่ลอกเลียนผลงานของผูอ้ื่น 
- ไม่สรา้งขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงอนัไม่มีอยูจ่ริง (fabrication) 
- ไม่บิดเบือนขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริง (falsification) 
- ไม่นาํผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกนัไปเผยแพรใ่นวารสารวิชาการ

                มากกว่าหนึ่งฉบบั 
- ไม่คดัลอกขอ้ความใด ๆ จากผลงานเดิมของตน โดยไม่อา้งอิงผลงานเดิม

                ตามหลกัวิชาการ ทั้งนี้ ในลกัษณะที่จะทาํใหเ้ขา้ใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 



จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ตอ่)
4.2 ตอ้งอา้งถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของขอ้มูลที่นาํมาใชใ้นผลงานทางวิชาการของตนเอง

             เพื่อแสดงหลกัฐานของการคน้ควา้
4.3 ตอ้งไม่คาํนึงถึงผลประโยชนท์างวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิ สว่นบุคคลของ

             ผูอ้ื่นหรือสิทธิมนุษยชน 
4.4 ผลงานทางวิชาการตอ้งไดม้าจากการศึกษาโดยใชห้ลกัวิชาการเป็นเกณฑ ์ปราศจากอคต ิ                   

             และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจยั โดยหวงัผล
             ประโยชนส์ว่นตวัหรือเพื่อก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูอ้ื่น และเสนอผลงานตามความ                                 
             เป็นจริง ไม่ขยายขอ้คน้พบโดยปราศจากการตรวจสอบยนืยนัในทางวิชาการ 

4.5 ตอ้งนาํผลงานทางวิชาการไปใชป้ระโยชนใ์นทางที่ชอบธรรมและชอบดว้ยกฎหมาย
4.6 หากผลงานทางวิชาการมีการใชข้อ้มูลจากการทาํการวิจยัในคนหรือสตัว ์ผูข้อจะตอ้ง

             ยืน่หลกัฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัของสถาบนั
             ที่มีการดาํเนินการ



เกณฑต์ดัสิน วิธีปกติ  คะแนนเสียงขา้งมาก

 เกณฑต์ดัสิน วิธีพิเศษ  คะแนนเสียงเอกฉนัท์

ระดบัตําแหน่ง จํานวน (ชิ้น) ระดบัคณุภาพ วิธีพิเศษ

ผศ. 1 B B
รศ. 2 (วิธีที่ 1) B A

1 (วิธีที่ 2) A -
ศ. 2 (วิธีที่ 1) A A+

1 (วิธีที่ 2) A+ -

จาํนวนและคณุภาพผลงานรบัใชท้อ้งถิ่นและสงัคม



เกณฑค์วรรูเ้พิ่มเตมิ
    1. ผลงานใด ๆ ที่เป็นสว่นหนึ่งของการศึกษา อบรม นาํมาใชไ้ม่ได ้เวน้แต่

- มีหลกัฐานว่าไดท้าํงานศึกษาขยายผลตอ่จากเรือ่งเดิม
- ปรากฏความกา้วหนา้ทางวิชาการอยา่งเห็นไดช้ดั
   (ใหพ้ิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรอืวิจยัที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเทา่นั้น)

   2. ผลงานทุกประเภทตอ้งมีการเผยแพรต่ามหลกัเกณฑ ์
   3. ตอ้งแสดงหลกัฐานการผ่านการประเมินจาก peer reviewer ที่มาจาก
       หลากหลายสถาบนั
   4. กรณี รศ. และ ศ. ผลงานทุกประเภทตอ้งเป็นผลงานหลงัการไดร้บัการ
       แตง่ตัง้ ผศ. หรอื รศ. แลว้แตก่รณี  
               เวน้แตถ่า้จะใชต้อ้งเป็นผลงานที่เผยแพรไ่ม่เกิน 5 ปี ก่อนวนัที่ไดร้บัการ
แตง่ตัง้ ผศ. หรอื รศ. แลว้แตก่รณี

    



    

5. ผูท้รงคณุวุฒิประเมินผลงาน
- จากบญัชีรายชื่อ กกอ. มีความเชี่ยวชาญสอดคลอ้งกบัสาขาและผลงาน
- กรณีไม่สามารถแตง่ตัง้จากบญัชีรายชื่อ กกอ. ตอ้งเสนอขอ กกอ.
- ไม่เป็นและไม่เคยเป็นบุคลากรในสงักดั กรณีจาํเป็นแตง่ตัง้ไดไ้ม่เกิน 1 คน 

         ตอ้งชี้แจง กกอ.
- ตาํแหน่งไม่ต ํา่กว่าตาํแหน่งที่เสนอขอ

6. ผลการประเมิน
- ผลการประเมินไม่เอกฉนัทต์อ้งประชุมผูป้ระเมิน สรุปผลโดยเสียงขา้งมาก 
- ผลประเมินเอกฉนัท ์หากไม่อยากประชุมตอ้งกาํหนดในขอ้บงัคบั 
- กรณี ศ. ตอ้งประชุมทุกกรณี

7. สรุปผลการประเมินจาก กพว. เสนอ สภาวิชาการ (แลว้แต)่ และสภามหาวิทยาลยั 
- อนุมตั ิกรณี ผศ. และ รศ. ใหอ้ธิการบดีออกคาํสัง่แตง่ตัง้ และแจง้ กกอ. 

         พรอ้มเอกสารประกอบ ภายใน 30 วนั
- กรณี ศ . เมื่ออนุมตัแิลว้ใหเ้สนอ กกอ. ใหค้วามเห็นเพื่อเสนอโปรดเกลา้ฯ



    

8.    ผลงานวิชาการที่ไม่ผ่านเกณฑ ์หากมีขอ้พิสูจนภ์ายหลงัว่าไดถู้กนาํไปใชป้ระโยชน์
       หรือถูกอา้งอิงอยา่งแพรห่ลาย สามารถนาํมาขอใหม่ได้
9. ผลงานวิชาการรบัใชท้อ้งถิ่นและสงัคมที่ไม่ผ่านเกณฑ ์หากมีการพฒันาตอ่

จนพิสูจนไ์ดว้่า ก่อใหเ้กิดการ พฒันาชุมชน สงัคม องคก์รภาครฐั หรือ
องคก์รภาคเอกชน หรือก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายระดบัจงัหวดั 
หรือประเทศ สามารถนาํมาขอใหม่ได้

10. การแตง่ตั้งโดยใชผ้ลงานวิชาการเฉพาะดา้น ตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงความเชี่ยวชาญ
      ของผูข้อ เช่น 
         - ผูช้่วยศาสตราจารย ์(ดา้นรบัใชท้อ้งถิ่นและสงัคม) สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
         - รองศาสตราจารย ์(ดา้นรบัใชท้อ้งถิ่นและสงัคม) สาขาวิชากฎหมายมหาชน 
         - ศาสตราจารย ์(ดา้นรบัใชท้อ้งถิ่นและสงัคม) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม    
  



การขอทบทวนผลการประเมินผลงานวิชาการ

- ขอทบทวนไดไ้ม่เกิน 2 ครั้ง
- ทบทวนเฉพาะผลงานเดิมที่ไม่ผ่านเกณฑ์
- ตอ้งเป็นเหตผุลทางวิชาการ
- ยืน่เรื่องภายใน 90 วนั นบัแตว่นัรบัทราบมติ
- ครั้งแรก ใชก้รรมการชุดเดิมพิจารณา
- ครั้งที่ 2 แตง่ตัง้ กรรมการเพิ่ม 2-3 คน



ทนทวนครั้งที่ 1

ทนทวนครั้งที่ 2

รบัทราบมติ

90 วนั

กปว.กพว.สภาฯ

มีเหตผุลทางวิชาการ

ไม่มีเหตผุลทางวิชาการ ผลการทบทวน

รบัทราบมติ

90 วนั

กปว.+ 2,3กพว.สภาฯ

มีเหตผุลทางวิชาการ

ไม่มีเหตผุลทางวิชาการ ผลการทบทวน



บทลงโทษ

การทาํผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
-  งดพิจารณาการขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการในครั้งนั้น
-  ดาํเนินการทางวินยั
-  หา้มเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งวิชาการไม่นอ้ยกว่า 5 ปี แตไ่ม่เกิน 10 ปี 
    นบัจากวนัที่สภาฯ มีมติ
-  หากตรวจพบภายหลงัการแตง่ตัง้ ใหส้ภาฯ ถอดถอน ดาํเนินการทางวินยั
    หา้มเสนอขอฯ ไม่นอ้ย 5 ปี แตไ่ม่เกิน 10 ปี


