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ความส าคัญของผลงานรับใช้
ท้องถ่ินและสังคม

กฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ได้จัดกลุ่มสถาบัน
อุดมศึกษาออกเป็น 6 กลุ่ม โดยกลุ่มท่ี 3 คือกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถ่ินหรือชุมชนอ่ืน
ท่ีเน้นภารกิจการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน เท่ากับให้ความส าคัญกับมหาวิทยาลัยในกลุ่ม
น้ีให้เกิดความตระหนักในทิศทางของตนอย่างชัดเจนว่า การบริหารมหาวิทยาลัย
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ท้องถ่ิน

ดังน้ันมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ในกลุ่มน้ีจะมีพันธกิจและเป้าหมายท่ีชัดเจนตาม
พ.ร.บ. และกฎกระทรวง น่ันคือต้องพัฒนาตัวเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอด
ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และให้ประชาชนมี
โอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะน าไปสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน ซ่ึงจ าเป็นต้องมีการส่งเสริม
และผลักดันให้คณาจารย์ได้น าเอาองค์ความรู้ทางวิชาการไปเป็นตัวขับเคล่ือนเพื่อ
ร่วมพัฒนาท้องถ่ินหรือชุมชนกับประชาชนและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในท้องถ่ินหรือ
ชุมชนน้ัน



ผลงานท่ีเกิดจากความเสียสละ ความมุ่งม่ัน ต้ังใจและ
ทุ่มเทในการน าองค์ความรู้ต่างๆ ไป พัฒนาท้องถ่ินและสังคม
จะเป็นการช่วยขจัดปัญหาหรือแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน
ในท้องถ่ินหรือชุมชนในทุกระดับโดยเฉพาะอย่างย่ิงในระดับ
รากหญ้า ซ่ึงส่งผลต่อการสร้างความเข้มแข็งและความเจริญ
ให้ประเทศชาติต่อไป นอกจากนี้ผลบุญจากการเสียสละในการ
ท างานเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินและสังคมนอกจากจะย้อนกลับมา
เสริมความก้าวหน้าทางวิชาการให้กับตัวคณาจารย์เองแล้ว
ก็ยังจะเป็นการตอบสนองพันธกิจและความเป็นองค์กรทาง
วิชาการให้กับมหาวิทยาลัยด้วย

คุณค่าของงานรับใช้ท้องถ่ิน
และสังคม



1. ประเด็นส ำคญัจำกค ำ
นิยำม

ผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถ่ินท่ีเกิดข้ึนโดยใช้
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชา และปรากฏ
ผลท่ีสามารถประเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ
ผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถ่ินนี้ต้องเป็นผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้นทางด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน
เกี่ยวกับชุมชน วิถีชีวิต การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ
หรือเป็นผลงานท่ีน าไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทาง
ปัญญาในรูปแบบอ่ืนท่ีสามารถแสดงได้เป็นท่ีประจักษ์ว่าสามารถใช้
แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถ่ินและ
สังคมอย่างชัดเจน หรือเป็นการเปล่ียนแปลงในความตระหนักและการ
รับรู้ในปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน ท้ังนี้ ไม่นับรวมงานท่ี
แสวงหาก าไรส่วนบุคคลและได้รับผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชิงธุรกิจ

(ประกำศ ก .พ .อ .  ฉบับ ท่ี 9)

นิยามผลงานรับใช้
ท้องถ่ินและสังคม



1. ประเด็นส าคัญจาก
ค านิยาม
• ผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถ่ิน
• ใช้ศาสตร์ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาอย่างน้อยหน่ึงสาขาวิชา
• สามารถประเมินผลส าเร็จของงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
• เกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนทางด้านใดด้านหน่ึงหรือ
• หลายด้าน

* เกี่ยวกับชุมชน วิถีชีวิต การศกึษา ศลิปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คณุภาพชีวิต
หรือสุขภาพ หรือ

* ผลงานท่ีน าไปสู่การจดทะเบยีนสิทธบิตัรหรือทรพัย์สินทาง
ปัญญาในรูปแบบอ่ืนท่ีสามารถแสดงได้เป็นท่ีประจักษ์ว่า
สามารถใช้แก้ปัญหาหรือพฒันาสังคมหรอื

* การเปล่ียนแปลงในความตระหนกัและการรบัรู้ในปัญหาและ
แนวทางแก้ไขของชุมชน

• ไม่นับรวมงานท่ีแสวงหาก าไรส่วนบุคคลและได้รับผลตอบแทน
ส่วนบุคคลในเชิงธุรกิจ



2. รูปแบบงานรับใช้
ท้องถ่ินและสังคม

2.1 จัดท าเป็นเอกสารท่ีมีค าอธิบายหรือค าชี้แจง
โดยมีองค์ประกอบอย่างน้อย 7 ประเด็น

• การมีส่วนร่วมและการยอมรับของท้องถ่ินและสังคมเป้าหมาย
• สภาพการณ์ของท้องถ่ินและสังคมก่อนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
• กระบวนการท่ีท าให้ท้องถ่ินและสังคมเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน
• ความรู้หรือความเชี่ยวชาญท่ีใช้ในการท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
• การคาดการณ์ส่ิงท่ีจะตามมาหลังจากการเปล่ียนแปลงได้เกิดข้ึน
แล้ว

• การประเมินผลลัพธ์การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากความรู้หรือความ
เชี่ยวชาญจากสาขาของผู้ยื่นขอ

• แนวทางการติดตามและธ ารงรักษาพัฒนาการท่ีเกิดข้ึนให้คงอยู่
ต่อไป



2.2 กรณีงานในพื้นท่ีมีการบูรณาการศาสตร์ สามารถขอ

ผลงานวิชาการได้จากผลความส าเร็จของทุกสาขา โดยผู้ขอ

ต้องแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในการใช้ศาสตร์นั้น ๆ เพ่ือ

ร่วมพัฒนาหรือแก้ปัญหาจนท าให้พ้ืนท่ีนั้นเกิดการ

เปล่ียนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจน

• ผู้ขอต้องมีบทบาทในข้ันตอนการท างานอย่างน้อย 3 ข้ันตอน
1. การวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนเร่ิมกิจกรรมรับใช้ท้องถ่ินและสังคม
2. การออกแบบหรือพัฒนาช้ินงานหรือแนวคิดหรือกิจกรรม
3. การประเมินผลลัพธ์และสรุปแนวทางในการนาไปขยายผลหรือ
ปรับปรุง

• ให้ผู้ขอระบุบทบาทหน้าท่ี การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบใน
ผลงานน้ันของผู้ร่วมโครงการทุกคน และบทบาทหน้าท่ีหลักของผู้ขอ
โดยให้ผู้ท าหน้าท่ีหลักในแต่ละโครงการลงนามรับรอง



3. จ านวนและคุณภาพผลงานรับใช้ท้องถ่ินและสังคม

เกณฑ์ตัดสนิ วธีิปกต ิ คะแนนเสียงข้างมาก

เกณฑ์ตัดสนิ วธีิพเิศษ  คะแนนเสียงเอกฉันท์

ระดับต าแหน่ง จ านวน (ชิน้) ระดับคุณภาพ วิธีพเิศษ

ผศ. 1 B B

รศ. 2 (วิธีท่ี 1) B A

1 (วิธีท่ี 2) A -

ศ. 2 (วิธีท่ี 1) A A+

1 (วิธีท่ี 2) A+ -



4. ลกัษณะคุณภำพ
ระดับ B

• แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในสาขา
• แสดงกระบวนการรวบรวมข้อมูลและ
สารสนเทศท่ีชัดเจน

• มีการระบุปัญหาหรอืความต้องการท่ีมาจากสว่น
ร่วมของกลุ่มเป้าหมาย

• มีการแสดงการวิเคราะห์หรอืสังเคราะห์ความรูท่ี้
สามารถแก้ปัญหา หรอืท าความเข้าใจ
สถานการณ์ หรอืการพัฒนาชุมชน ท้องถ่ิน หรอื
สังคมนั้น



ระดับ A

เกณฑ์เดียวกับ B และ
• สามารถน าไปเป็นแบบอย่างให้กับท้องถ่ินหรอื
สังคมอ่ืนได้ หรอื

• ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบาย หรอื
• ถูกน าไปใช้เป็นนโยบายระดับจังหวัดหรอื
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม



ระดับ A+

เกณฑ์เดียวกับ A และ
• ผลงานต้องสง่ผลกระทบต่อสังคม หรอืแวดวง
วิชาการอย่างกว้างขวาง

• เป็นท่ียอมรับในระดับชาติหรอืนานาชาติ หรอื
• ได้รับรางวัลจากองค์กรท่ีได้รับการยอมรบัใน
ระดับนานาชาติ



5. การเผยแพร่
• จัดเวทีน าเสนอผลงานในพื้นท่ี หรือ
• เปิดให้เยี่ยมชมพื้นท่ี
• เผยแพร่สู่สาธารณะอย่างกว้างขวางในรูปแบบท่ี
สอดคล้องกับผลงาน

* ต้องมีการบันทึกเอกสารหรือลายลักษณ์อักษรท่ีสามารถ
ใช้อ้างอิงหรือศึกษาค้นคว้าต่อไปได้



6. ประเด็นเพิม่เติมอ่ืน ๆ

- ผลงานวิชาการรับใช้ท้องถ่ินและสังคมท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ หากมีการพัฒนาต่อ
จนพิสูจน์ได้ว่า ก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน สังคม องค์กรภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงเชงินโยบายระดับจังหวัด หรือ
ประเทศ สามารถน ามาขอใหมไ่ด้

- การแต่งต้ังโดยใช้ผลงานวิชาการเฉพาะด้าน ต้องแสดงให้เห็นถึงความ
เชี่ยวชาญของผู้ขอ เช่น

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ด้านรับใช้ท้องถ่ินและสังคม) สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
- รองศาสตราจารย์ (ด้านการสอน) สาขาวิชากฎหมายมหาชน
- ศาสตราจารย์ (ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศลิปะ) สาขาวิชาทัศนศลิป์



ขอบคณุครบั


