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หลกัคดิ “วชิาการเพือ่สงัคม” 

 

การเรยีน
การสอน 

บรกิาร 
“โจทย”์ 

จากสงัคม 

“ผล” 
ตอ่สงัคม 

กระบวนการมสีว่นรว่ม 

“ผล” 
ตอ่วงการ
วชิาการ 



 
 
 

ความเป็นวชิาการ 4 ประเภท (Boyer, 1990)  
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การคน้พบใหม ่

(Discovery) 

การประยกุต ์

(Application) 

การเรยีนการสอน 

(Teaching & Learning) 
การบรูณาการ 

(Integration) 

Scholarship 



 “เป้าหมาย”  
ของงานวชิาการเพือ่สงัคม 

ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ ความรูว้ชิาการ 

โจทยข์องชมุชน 

รว่มปฏบิตักิาร 

สรปุผล 



“เป้าหมาย”  
ของงานวชิาการเพือ่สงัคม 

ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 
ทีพั่ฒนาเพิม่ขึน้ 

ความรูเ้ชงิวชิาการ 
ทีเ่หมาะสมกบับรบิท 

โจทยข์องชมุชน 

ทดลองปฏบิตักิาร 

ทบทวนผล 



“สงัคม” อะไร?  

 

1. “ชมุชน” (ชนบท เมอืง ชายฝ่ัง กลุม่ทีม่ลีักษณะรว่ม 
ฯลฯ) 

2. “สงัคม” (ชมุชน ผูป้ระกอบการ SME  ภาครัฐ องคก์าร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ ภาคการกศุล ประชาสงัคม ฯลฯ) 

 
 

 



“ผล” อะไร?  

 

1. ทีเ่กดิกบัสิง่ของ ผลติภัณฑ ์

2. เชงิสถานการณ์ (เศรษฐกจิ สงัคม สขุภาพ การเงนิ
สิง่แวดลอ้ม) 

3. กบักลุม่ ผูน้ า องคก์ร กตกิา การจัดการ  

4. กบัพฤตกิรรมคน ความเชือ่ ส านกึ โลกทัศน ์values 

5. อืน่ๆ? 

 
 

 



การสรา้งผลงานวชิาการรับใชส้งัคม(ชมุชน)
  

ก
าร
ต
ัง้
โ
จ
ท
ย
 ์

-โจทยข์อง
ชมุชน 
(แกปั้ญหา) 

-โจทยข์อง
นักวชิาการ 
(สงสยั) 

-โจทยข์อง 
stakeholders 
อืน่ๆ 

ก
ระ
บ
วน
ก
า
รท

 า
 

-อยา่งมสีว่นรว่ม 

-ไดรั้บการ
ยอมรับ 

ก
าร
ส
รปุ
/เ
ข
ยี
น
 

-เพือ่ตอบโจทย์
ทีต่ัง้ไว ้

-โดยมหีลกัฐาน
ยนืยนั (งาน
พัฒนา) 

-โดยมหีลกัคดิ/
ทฤษฎอีธบิาย 
(งานวชิาการ) 



CHECK LIST 
การท างานวชิาการเพือ่สงัคม 

(TRANSFORMATIVE WORLDVIEW, SWEETMAN, 2010)  
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1.  โจทยว์จัิยมาจากกระบวนการรว่มกบัชมุชนหรอืไม?่ 

2.  ชมุชนไดม้สีว่นรว่มอยา่งแข็งขนั (actively engaged) ใน
การท าหรอืไม?่ 

3.การเก็บขอ้มลูและผลของขอ้มลูเกดิประโยชนก์บัชมุชน
อยา่งไร? 

4.ไดค้ านงึถงึความหลากหลายตา่งๆในชมุชนหรอืไม?่ 

5.ผลงานวจัิยไดเ้ปลีย่นแปลงความสมัพันธเ์ชงิอ านาจในชมุชน
หรอืไม?่ 

6.ผลงานไดส้รา้งความเปลีย่นแปลงเชงิสงัคมในชมุชน/นอก
ชมุชนหรอืไม?่ 



“รปูแบบ” ของผลงานทางวชิาการ  
( ก.พ.อ.)  

1. ผลงานวจัิย 

2. ผลงานวชิาการในลักษณะอืน่ 

3. บทความวชิาการและบทปรทิัศน ์

4. ต ารา 

5. หนังสอื 

6. ผลงานวชิาการรับใชส้งัคม 

 

 

 

 

 



6. ผลงานวชิาการรับใชส้งัคม  

1. สถานการณ์กอ่นการเปลีย่นแปลง 

2. การมสีว่นรว่มและการยอมรับของกลุม่เป้าหมาย 

3. กระบวนการทีท่ าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง 

4. ความรูค้วามเชีย่วชาญทีใ่ช ้

5. การประเมนิผลลัพธท์ีเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลง
นัน้ 

6. การคาดการณ์สิง่ทีจ่ะตามมา 

7. แนวทางการตดิตามและธ ารงรักษา 

 

 

 

 

 



Form + Content + Procedure 

1. Form : how to tell a story 

บทความวจัิย – บทความวชิาการ 

ต ารา – หนังสอื 

 

2. Content : what is in the story 

ผลงานวชิาการรับใชส้งัคม 

 

3. Procedure 

 - ภายในมหาวทิยาลยั 

 - ก.พ.อ. / สกอ. 

 

 
 

 
 



1. ผลงานวจิัย  

• เป็นงานศกึษาหรอืงานคน้ควา้อยา่งมรีะบบ ดว้ยวธิี
วทิยาการวจัิยทีเ่ป็นทีย่อมรับในสาขาวชิานัน้ๆ และ
มทีีม่าและวัตถปุระสงคท์ีช่ดัเจน เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่
ขอ้มลู ค าตอบ หรอืขอ้สรปุรวม ทีจ่ะน าไปสู่

ความกา้วหนา้ทางวชิาการ หรอืการใชป้ระโยชน ์

• (ประกอบดว้ยโจทย ์การทบทวนวรรณกรรม วธิกีารเก็บ
ขอ้มลู วธิวีเิคราะหข์อ้มลู สรปุและอภปิรายผล ฯลฯ) 

• แบง่เป็น 2 ประเภท 

1. บทความวจิัย 

2. รายงานการวจิัยฉบบัสมบรูณ์ 

 

 

 

 

ตอ้งม ีpeer review 

ตอ้งมกีารเผยแพร ่



2. บทความวชิาการและบทความปรทิัศน์
  

• ผลงานคน้ควา้ทีม่รีะบบและวัตถปุระสงคช์ดัเจน ท า
ใหเ้กดิความกา้วหนา้ทางวชิาการ หรอืเป็นงานที่
ประเมนิสถานะลา่สดุทางวชิาการ (state of the 
art) เฉพาะทาง ทีม่กีารศกึษาคน้ควา้ มกีาร
วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหอ์งคค์วามรู ้ทัง้ทางกวา้ง
และทางลกึอยา่งทันสมัย โดยใหข้อ้วพิากษ์ที่
ชีใ้หเ้ห็นแนวโนม้ทีค่วรศกึษาและพัฒนาตอ่ไป 

• เผยแพรใ่นวารสารวชิาการ หรอืหนังสอืรวมบทความ
วชิาการ  (ตอ้งม ี“การบรรณาธกิาร”) 

 

 

 

 



3. ต ารา  

• งานวชิาการทีใ่ชส้ าหรับการเรยีนการสอนทัง้วชิา ซึง่
เกดิจากการน าขอ้คน้พบจากการวจัิย จากทฤษฎ ีและ
ความรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษาคน้ควา้มาวเิคราะห ์
สงัเคราะห ์รวบรวมและเรยีบเรยีง ประกอบดว้ยมโน
ทศันห์ลกัทีเ่ป็นแกนกลาง และมโนทศันย์อ่ยทีส่มัพันธ์
กนั มเีอกภาพ สมัพันธภาพ และสารัตถภาพตาม
หลกัการเขยีนทีด่ ีใชภ้าษาทีเ่ป็นมาตรฐานทาง
วชิาการ และใหค้วามรูใ้หมอ่นัเป็นความรูท้ีส่ าคญัทีม่ี
ผลท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงแกว่งการวชิาการนัน้ๆ 

• ตอ้งใชส้อนในรายวชิา 

 

 

 

 

 



4. หนังสอื  

• งานวชิาการทีเ่กดิจากคน้ควา้ศกึษาความรูเ้รือ่งใดเรือ่งหนึง่
อยา่งรอบดา้นและลกึซึง้ มกีารวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และเรยีบ
เรยีงอยา่งเป็นระบบ ประกอบดว้ยมโนทัศนห์ลกัทีเ่ป็น
แกนกลาง และมโนทศันย์อ่ยทีส่มัพันธก์นั ใชภ้าษาทีเ่ป็น
มาตรฐานทางวชิาการ ใหท้ศันะของผูเ้ขยีนทีส่รา้งเสรมิความ
แข็งแกรง่ทางวชิาการใหแ้กส่าขาวชิานัน้ๆ 

• ไมต่อ้งใชส้อนในรายวชิา แตต่อ้งเผยแพรไ่มน่อ้ยกวา่ 4 เดอืน 

• ประเภท 

1. หนังสอืทีนั่กวชิาการเขยีนทัง้เลม่ 

2. หนังสอืรวบรวมบทความโดยผูเ้ขยีนคนเดยีว (ตอ้งมบีทน า
สงัเคราะหแ์สดงความเชือ่มโยงระหวา่งบท) 

3. หนังสอืรวบรวมบทความโดยผูเ้ขยีนหลายคน (book 
chapter) 

 

 
 

 
 



 
 
 

”คณุภาพ”ของผลงานวชิาการทีด่ ี   

 
 
 

1. มเีป้าหมายชดัเจน (clear goals) –และคูค่วร 
2. มกีารเตรยีมการอยา่งเหมาะสม (adequate 

preparation) –แสดงถงึความเขา้ใจในเนือ้หา 
3. ใชว้ธิกีารทีเ่หมาะสม (appropriate methods) – 

แสดงถงึความเขา้ใจในเครือ่งมอืทางวชิาการ 
4. เกดิผลทีส่ าคญั (significant results) – ผลงานนัน้

เพิม่เตมิความรูใ้หก้บัวงการ  และผูอ้ืน่น าไปตอ่ยอด
ได ้

5. น าเสนออยา่งมปีระสทิธภิาพ (effective 
presentation) – เหมาะสมกบักลุม่เป้าหมาย 

6. มกีารทบทวนวจิารณผ์ลงานของตนเอง (reflective 
critique)- เพือ่ปรับปรงุคณุภาพของงานตอ่ไป 
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