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งานวชิาการรบัใชส้งัคม: 

งานวจิยัรบัใชส้งัคม และ งานบรกิาร
วชิาการทีม่ผีลกระทบสงู



1. Scholarship of 
Discovery 

(Research)

2. Scholarship of 
Teaching 

3. Scholarship of 
Application

4. Scholarship of 
Integration

The forms of 
“Scholarship”
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กรอบคดิ เร ือ่ง “ความเป็นวชิาการ”
Scholarship Reconsidered (Boyer, 1990)



ค าจ ากดัความ ของ “วชิาการรบัใชส้งัคม” 

ผลงานทีเ่ป็นประโยชนต์อ่สงัคม ส่งผลใหเ้ป็นประโยชน์
อยา่งเป็นรปูธรรม โดยประจกัษต์อ่สาธารณะ

ผลงานทีเ่ป็นประโยชนต์อ่สงัคมนีต้อ้งเป็นผลใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้ทางดา้นใดดา้นหนึง่ หรอืหลายดา้น
เกีย่วกบั ชุมชน วถิชีีวติ ศลิปวฒันธรรม สิง่แวดลอ้ม อาชีพ 
เศรษฐกจิ การเมอืงการปกครอง คณุภาพชวีติ หรอืสขุภาพ หรอื
เป็นผลงานทีน่ าไปสู่การจดทะเบยีนสทิธบิตัรหรอืทรพัยส์นิทาง
ปัญญาในรูปแบบอื่นที่สามารถแสดงได้เป็นที่ประจกัษ์ ว่า
สามารถใชแ้กป้ัญหาหรอืพฒันาสงัคม และกอ่ใหเ้กดิประโยชน์
อยา่งชดัเจน หรอืเป็นการเปลีย่นแปลงในความตระหนกัและการ
รบัรูใ้นปญัหาและแนวทางแกไ้ขของชุมชน”  

(ท ัง้นี ้ไมน่บัรวมงานทีแ่สวงหาก าไรและไดร้บัผลตอบแทนสว่นบคุคลในเชงิธุรกจิ) 



พนัธกจิสมัพนัธม์หาวทิยาลยักบัสงัคม

Engagement Thailand ไดก้ าหนดความหมาย
ของ “University Engagement” ไวว้า่
การท างานเชงิวชิาการรว่มกนัระหวา่งมหาวทิยาลยักบั
สงัคม ในพนัธกจิหลกัทกุดา้น ของมหาวทิยาลยั บน
หลกัการพืน้ฐาน 4 ประการ ไดแ้ก่

1) รว่มคดิ รว่มท า แบบหุน้สว่น (Partnership)
2) เกดิประโยชนร์ว่มกนัแกผู่เ้ก ีย่วขอ้งทกุฝ่าย

(Mutual benefit)
3) มกีารใชค้วามรูแ้ละเกดิการเรยีนรูร้ว่มกนั

(Scholarship) และ
4) เกดิผลกระทบตอ่สงัคมทีป่ระเมนิได้ (Social

impact)



งานวชิาการรบัใชส้งัคม

งานวจิยัรบัใชส้งัคม

1. โจทยว์จิยั (research 
question) มาจากเจา้ของ
ปญัหา ในชุมชน/ทอ้งถิน่

2. เจา้ของปญัหา รว่มเป็นทมีวจิยั
หลกั (Core research team)

3. มกีารทบทวนวธิแีกป้ญัหาใน
อดตีและออกแบบปฏบิตักิาร
(Action) บนพืน้ฐานขอ้มลู เพือ่
แกป้ญัหา หรอื คน้หาค าตอบ 

4. บรูณาการความรูว้ชิาการ ของ
ศาสตรส์าขาตา่งๆ กบัภมูปิญัญา
ทอ้งถิน่ ในการแกป้ญัหา /คน้หา
ค าตอบ 

5. สรปุบทเรยีน และ ขยายผล โดย 
principle agent 

งานบรกิารวชิาการทีม่ ี
ผลกระทบสงู

1. โจทยบ์รกิารวชิาการ (service 
question) มาจากเจา้ของปญัหา 
ในชุมชน/ทอ้งถิน่

2. เจา้ของปญัหา รว่มเป็น
คณะท างานหลกั (Core team)

3. มกีารทบทวนวธิแีกป้ญัหาในอดตี
และออกแบบปฏบิตักิาร
(Action) บนพืน้ฐานขอ้มลู เพือ่
แกป้ญัหา หรอื คน้หาค าตอบ 

4. บรูณาการความรูว้ชิาการ/นวตักร
รท ของศาสตรส์าขาตา่งๆ กบั    
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ในการ
แกป้ญัหา /ตอ่ยอดงานเดมิ

5. สรปุบทเรยีน และ ขยายผล โดย 
principle agent 



1. โจทยว์จิยั (research question) มา
จากเจา้ของปญัหา ในชุมชน/ทอ้งถิน่

2. เจา้ของปญัหา รว่มเป็นทมีวจิยัหลกั 
(Core research team)

3. มกีารทบทวนวธิแีกป้ญัหาในอดตีและ
ออกแบบปฏบิตักิาร (Action) บนพืน้
ฐานขอ้มลู เพือ่แกป้ญัหา หรอื คน้หา
ค าตอบ 

4. บรูณาการความรูว้ชิาการ ของศาสตร์
สาขาตา่งๆ กบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ใน
การแกป้ญัหา /คน้หาค าตอบ 

งานวจิยัรบัใชส้งัคม



 ประกาศ กพอ. ฉบบัที่ 9 เดอืนมนีาคม 2556

 ประชุมหารอื ระหวา่ง ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัทีร่บัผดิชอบ
รองอธกิารบดี / ผูช้ว่ยอธกิารบดี 21 กรกฎาคม 2556

 จดัฝึกอบรม on the job training เพือ่เตรยีม
เอกสาร คร ัง้ที่ 1 วนัที่ 30 กรกฎาคม 2556
ณ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

 จดัฝึกอบรม on the job training เพือ่เตรยีม
เอกสาร คร ัง้ที่ 2 วนัที่ 18 กนัยายน 2556
ณ มหาวทิยาลยัแมโ่จ้

 จดักจิกรรม มาจนถงึปจัจบุนั

ยอ้นไปเมือ่ปี 2556
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รปูแบบและมาตรฐาน
เอกสารวชิาการรบัใช้

สงัคม, ทปอ.
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1) การคน้หานกัวชิาการรบัใชส้งัคมในคณะ/ส่วนงาน ทีส่นใจ
เตรยีมเอกสารผลงานวชิาการรบัใช้สงัคม เพือ่ขอก าหนด
ต าแหนง่ทางวชิาการ

2) ออกแบบหลกัสูตร On the Job Training เตรยีมเอกสาร
ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม

3) จดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร เตรยีมเอกสารวชิาการรบัใชส้งัคม 
7 ประการ 

4) จดัประชุม น าเสนอเอกสารวชิาการรบัใชส้งัคม เพือ่รบัฟงัการ
วพิากษว์จิารณ์และขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคณุวฒุ ิ

5) จดัฝึกอบรมการเตรยีม ก.พ.อ. 03 online
6) จดักจิกรรม แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ระหว่างนกัวชิาการทีไ่ด้รบั

ต าแหนง่ทางวชิาการกบันกัวชิาการทีก่ าลงัสรา้งผลงาน ท ัง้ใน
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่และระหวา่งเครอืขา่ย

7) การมอบรางวลั ใหน้กัวชิาการและทมีงาน ทีม่ผีลงานวชิาการ
รบัใชส้งัคมทีม่ผีลกระทบสงู





















ค าจ ากดัความ ของ “วชิาการรบัใชส้งัคม” 

ผลงานทีเ่ป็นประโยชนต์อ่สงัคม ส่งผลใหเ้ป็นประโยชน์
อยา่งเป็นรปูธรรม โดยประจกัษต์อ่สาธารณะ

ผลงานทีเ่ป็นประโยชนต์อ่สงัคมนีต้อ้งเป็นผลใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้ทางดา้นใดดา้นหนึง่ หรอืหลายดา้น
เกีย่วกบั ชุมชน วถิชีีวติ ศลิปวฒันธรรม สิง่แวดลอ้ม อาชีพ 
เศรษฐกจิ การเมอืงการปกครอง คณุภาพชวีติ หรอืสขุภาพ หรอื
เป็นผลงานทีน่ าไปสู่การจดทะเบยีนสทิธบิตัรหรอืทรพัยส์นิทาง
ปัญญาในรูปแบบอื่นที่สามารถแสดงได้เป็นที่ประจกัษ์ ว่า
สามารถใชแ้กป้ัญหาหรอืพฒันาสงัคม และกอ่ใหเ้กดิประโยชน์
อยา่งชดัเจน หรอืเป็นการเปลีย่นแปลงในความตระหนกัและการ
รบัรูใ้นปญัหาและแนวทางแกไ้ขของชุมชน”  

(ท ัง้นี ้ไมน่บัรวมงานทีแ่สวงหาก าไรและไดร้บัผลตอบแทนสว่นบคุคลในเชงิธุรกจิ) 



รปูแบบ ของเอกสาร “วชิาการรบัใชส้งัคม”

จดัท าเป็นเอกสาร โดยมคี าอธบิาย และ/หรอื ชีแ้จงโดย

ชดัเจนประกอบผลงานน ัน้ เพือ่ชีใ้หเ้ห็นวา่ เป็นผลงานทีท่ าใหเ้กดิ
การพฒันา เป็นประโยชนต์อ่สงัคม มคีวามเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้
และเกดิความกา้วหนา้ทางวชิาการ หรอืเสรมิสรา้งความรู ้หรอื 
กอ่ใหเ้กดิประโยชน ์ตอ่สาขาวชิาหนึง่หรอืหลายสาขา และ
สามารถน าไปอา้งองิได ้โดยปรากฏเป็นทีป่ระจกัษ ์
ในประเด็นตอ่ไปนี้

ท ัง้นี ้นอกจากเอกสารแสดงผลงานดงักลา่วขา้งตน้แลว้ 

อาจแสดงหลกัฐานเพิม่เตมิอืน่ๆเกีย่วผลงาน เชน่ รปูภาพ หรอื 
การบนัทกึเป็นภาพยนตรห์รอืแถบเสยีง หรอื วดีทิศัน ์จดหมาย
ยนืยนัถงึผลประกอบการ ก าไร หรอื ความเอือ้อ านวยจาก
หนว่ยงานภาครฐั ภาคเอกชน หรอื ภาคประชาสงัคม ทีไ่ดร้บั
ผลประโยชน ์ประกอบการพจิารณา ดว้ยก็ได้



รปูแบบ ของเอกสาร “วชิาการรบัใชส้งัคม”

 สภาพการณก์อ่นการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิข ึน้
 การมสีว่นรว่มและการยอมรบัของสงัคมเป้าหมาย
 กระบวนการทีท่ าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้
 ความรูค้วามเชีย่วชาญทีใ่ชใ้นการท าใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงน ัน้

 การคาดการณส์ิง่ทีจ่ะตามมาหลงัจากการ
เปลีย่นแปลงไดเ้กดิขึน้แลว้

 การประเมนิผลลพัธก์ารเปลีย่นแปลงทีเ่กดิข ึน้
 แนวทางการตดิตามและธ ารงรกัษาพฒันาการที่
เกดิข ึน้ให้ คงอยูต่อ่ไป



ใหม้กีารเผยแพร่ โดยการจดัเวทนี าเสนอผลงานใน
พืน้ที่ หรอืการเปิดใหเ้ยีย่มชนพืน้ที่ และจะตอ้งมกีาร
เผยแพรสู่ส่าธารณชนอยา่งกวา้งขวาง ในลกัษณะหนึง่ที่
สอดคลอ้งกบัผลงาน โดยการเผยแพรน่ ัน้ จะตอ้งมกีาร
บนัทกึเป็นเอกสารหรอืเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทีส่ามารถ
ใชอ้า้งองิหรอืศกึษาคน้ควา้ตอ่ไปได้

การเผยแพร่ เอกสารวชิาการรบัใชส้งัคม



ลกัษณะคณุภาพ ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม

ระดบัดี มกีารรวบรวมขอ้มลูและ
สารสนเทศทีช่ดัเจน มกีารระบุ

ปญัหาหรอืความตอ้งการ

คณุภาพโดการมสีว่นรว่มของ

สงัคมกลุม่เป้าหมาย บคุลากร

ภาครฐั หรอืบคุลากรภาคเอกชน

มกีารวเิคราะหห์รอืสงัเคราะห์

ความรูท้ ีส่ามารถแกป้ญัหาที่

เกดิขึน้หรอืท าความเขา้ใจ

สถานการณ์ มกีารถา่ยทอด

ผลงานทางวชิาการ จนเกดิการ

เปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้อยา่ง

เป็นประจกัษ์ หรอืกอ่ใหเ้กดิ

พฒันาชุมชน สงัคม องคก์ร

ภาครฐั หรอืองคก์รภาคเอกชน

น ัน้

ระดบัดมีาก ใชเ้กณฑ์

เดยีวกบัระดบัดแีละตอ้ง

สามารถน ามาใชเ้ป็น

ตวัอยา่งในการแกไ้ข

ปญัหาหรอืท าความเขา้ใจ

สถานการณ์จนเกดิการ

เปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้

อยา่งเป็นประจกัษห์รอื

กอ่ใหเ้กดิการพฒันา

สงัคม องคก์รภาครฐั หรอื

องคก์รภาคเอกชนอืน่ได้

หรอืกอ่ใหเ้กดิการ

เปลีย่นแปลงเชงินโยบาย 

ระดบัจงัหวดัหรอืประเทศ

อยา่งเป็นรปูธรรม

ระดบัดเีดน่ ใช้

เกณฑเ์ดยีวกบัระดบั

ดมีาก และตอ้ง

สง่ผลกระทบตอ่

สงัคมอยา่ง

กวา้งขวางเป็นที่

ยอมรบัในระดบัชาติ

หรอืระดบันานาชาติ

หรอืไดร้บัรางวลั

องคก์รทีไ่ดร้บัการ

ยอมรบัในระดบั

นานาชาต ิเชน่ 

UNESCO WHO 

UNICFF เป็นตน้





การสนบัสนนุการเตรยีม
Abstract / Full paper
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5. อ. อลชิา ตรโีรจนานนท์ คณะการสือ่สารมวลชน มช.

6. อ. ดร. ระวภิา ยงประยรู คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม
มรภ. ล าปาง



วดัปงสนกุ จดุก าเนดิคนตวัเล็กกบัการอนรุกัษ์
สูก่ารยอมรบัจากยเูนสโก

รศ. ดร.
วรลญัจก์
บณุยสรุตัน์

คณบดี
คณะวจิติรศลิป์



ประชุมทดลองน าเสนอผลงาน 
5 สงิหาคม 2557

Facebook: เครอืขา่ยนกัวชิาการรบัใชส้งัคมภาคเหนอืตอนบน



ตวัอยา่งเอกสารการขอผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม

ดร.รวภิา  ยงประยรู
สาขาวชิาเทคโนโลยพีลงังาน
คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม
มหาวทิยาลยัราชภฎัล าปาง



ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ระวภิา ยงประยรู
คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง
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อ. อลชิา   ตรโีรจนานนท์
ได ้ด าเนนิการยืน่ขอต าแหนง่ผูช้ว่ยศาสตราจารย์

โดยใชผ้ลงานวชิาการรบัใชส้งัคม



ผศ. อลชิา ตรโีรจนานนท ์

เร ิม่สนใจ เตรยีม เอกสาร 
เดอืนสงิหาคม 2556

สภาฯ อนมุตั ิ
วนัที ่26 พฤษภาคม 

2561
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เตรยีมผลงานเพือ่การขอต าแหนง่ รศ.

และ สรา้งแรงบนัดาลใจใหเ้พือ่นๆ คณาจารย์





ระบบการหนุนเสริม
จัดการอบรมเพื่อให้ความรู/้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักวิชาการ



ระบบการหนุนเสริม
การสัมภาษณ์ เพื่อเขียนเอกสารวิชาการรับใช้สังคม 7 ข้อ 



ระบบการหนุนเสริม
กระบวนการ Coaching Paper 



สนับสนุนให้เข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม การประชุม 
The 4th AsiaEngage Regional Conference 2018 ระหว่างวันที่ 26-28 
พฤศจิกายน 2561 





การเสวนา “การเตรียมเอกสารผลงานวิชาการรับใช้สังคม” 
เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์ 
ในการประชุม The 4th AsiaEngage Regional Conference 2018 วันที่ 26 
พฤศจิกายน 61



การประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้า (เดือนกันยายน 60 – เดือนกุมภาพันธ์ 61)
“คณะกรรมการสนับสนุนการสร้างผลงานวิชาการรับใช้สังคมเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ (ชุดที่ 4)”



ผูไ้ดร้บัการก าหนดต าแหนง่วชิาการรบัใชส้งัคม 
ปี 2561 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อลิชา ตรีโรจนานนท์
คณะการสื่อสารมวลชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประพัณฐ์ หลวงสุข 
คณะเทคนิคการแพทย์  





คณาจารยก์ าลงัยืน่ขอก าหนดต าแหนง่
ทางวชิาการ

โดยใชผ้ลงานวชิาการรบัใชส้งัคม 
จ านวน 3 ทา่น

ต าแหนง่ ศาสตราจารย ์

1. รองศาสตราจารย ์ดร. กนัต ์พนูพพิฒัน ์
คณะวจิติรศลิป์

2. รองศาสตราจารย ์ดร. วรลญัจก์ บณุยสรุตัน ์
คณะวจิติรศลิป์

3. รองศาสตราจารย ์ทพญ. มารศร ีชยัวรวทิยก์ลุ 
คณะทนัตแพทยศาสตร์



Q and A


