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คำนำ 

 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมาสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการพัฒนานักวิจัยใหม่ให้เป็น
นักวิจัยเพื่อชุมชนสังคม  หรือท่ีเรียกว่างานวิจัยเชิงพ้ืนที่  หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม CBR. โดย
ใช้ชุมชนเป็นฐาน  มุ่งเน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นโดยชุมชนเพ่ือชุมชน  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)ในสมัยนั้นมาต่อเนื่อง 3 ปี (2557-2560) ทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์มีนักวิจัยชุมชนเพิ่มขึ้นประมาณ 20 คน  ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ร่วมดำเนินการโครงการท้าทาย
ไทยซึ่งจัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผ่าย ABC. โดยมี ดร.สีลาภรณ์  บัวสาย  เป็นแกนนำ
ในการดำเนินโครงการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้รับการสนับสนุนดำเนินการตามโครงการเป็นเวลา 2 ปี
ต่อเนื่อง (ปี พ.ศ. 2560-2562)  มหาวิทยาลัยมีผลงานวิชาการท่ีเข้าข่ายการทำงานรับใช้สังคมอยู่อย่างน้อย 26 
ผลงงาน มีนักวิจัยเชิงพื ้นที ่เพิ ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 40 คน สร้างผลงานวิจัยเชิงพื ้นที่ที ่มีคุณภาพสูงสร้างการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงบวกเป็นที่ประจักษ์ต่อชุมชนพื้นที่เป้าหมาย  และได้รับการประเมินคุณภาพผลงานอยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก  เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ     
 ดังนั้นจากกระบวนการดำเนินงานที่ผ่านมาส่งผลให้นักวิจัยและผู้บริหารงานวิจัยเกิดการเรียนรู้ใน
กระบวนการดำเนินงานวิจัย การกำกับติดตามงานวิจัยเชิงพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  สถาบันวิจัยและ
พัฒนาได้ศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ รวบรวมความความรู้นำสู่การปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมการวิจัยและการขอ
ทำผลงานวิชาการรับใช้สังคมมาอย่างต่อเนื่อง  คณะกรรมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงมีมติให้
จัดทำแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง“แนวปฏิบัติที่ดีการส่งเสริมการทำวิจัยและการขอทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์( Base Practice for Community Research and Social Engagement 
of Rajabhat Buriram University )” โดยการถอดองค์ความรู้นำมาสู่การประยุกต์ใช้ให้เห็นผลอย่างเป็น
รูปธรรม  การเผยแพร่ในวิธีการบริหารจัดการ  กำกับติดตามงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ไปสู่การทำผลงานวิชาการรับใช้
สังคม  ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดของการทำผลงานวิจัยและผลงานวิชาการรับใช้สังคม  นำไปสู่การขอ
ผลงานทางวิชาการได้   

สถาบันวิจัยและพัฒนาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นแนวทางให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยใช้
เป็นแนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการได้เพ่ิมอีกช่องทางหนึ่ง   และนำไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยเชิงพ้ืนที่
และผลงานวิชาการรับใช้สังคม  ให้มีคุณภาพสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อพ้ืนที่และมีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ดร.เชาวลิต   สิมสวย 
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บทท่ี 1 
บทนำ 

1.1 ความเป็นมาของการได้มาซึ่งโจทยห์รือประเด็นการทำผลงานการทำวิจัยและการขอทำ
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

การบริหารจัดการในแนวใหม่ที่ดำเนินการจากฐานรากข้ึนสู่ข้างบนเป็นส่วนสะท้อนว่า แนวทางในการ
ให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติราชการของรัฐอย่างแท้จริงนั้นควรเป็นอย่างไร โดยผู้ดำเนินการรับฟัง
เสียงจากประชาชนและชุมชน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายของคนทำงานซึ่งจะต้องแสวงหาวิธีการสนับสนุนการ
สร้างองค์ความรู้ในมิติต่างๆและเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนโดยใช้"การวิจัยเป็นเครื่องมือ"เพ่ือ
การบูรณาการในระดับชุมชนหรือพ้ืนที่(Community/Area-Based Approach)  จึงเป็นแนวทางใหม่ที่เรียกได้
ว่าเป็นการทำงานแบบ "ฐานรากข้ึนสู่ข้างบน"อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม การสกัดความต้องการอันหลากหลาย
ของชุมชนออกมาเป็นงานในระดับที ่คณะทำงานมีศักยภาพเพียงพอที ่จะตอบสนองได้เป็นปัจจัยแห่ง
ความสำเร็จขั้นต้น บวกกับการชี้นำให้ชุมชนตั้งอยู่ในวิถีอันควรนั้นเป็นจุดร่วมระหว่างคณะทำงานที่จะต้องตก
ลงกับชาวบ้านให้เข้าใจว่า เรามิได้สามารถให้ได้ทุกอย่างดังที่พวกเขาร้องขอ แต่เราจะให้ได้ในสิ่งที่ต้องอาศัย
ความร่วมมือร่วมใจจากชาวชุมชนมาร่วมกันก่อให้เกิด สร้างให้มีข้ึนและรักษาให้ยั่งยืนโดยคนในชุมชนนั่นเอง 

การบริหารจัดการเชิงพื ้นที ่ หรือ area – based approach คือการบริหารจัดการที ่ลงไปทำ
กระบวนการในพื้นที่เป้าหมาย โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ ภาค
วิชาการ และองค์กรพัฒนาเอกชน ให้มาร่วมแก้ไขปัญหาในเรื่องใหญ่ที่ทุกคนในพื้นที่เห็นว่าต้องแก้ ไข และจะ
สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของคนในพ้ืนที่ ในลักษณะทำไป ปรับไป เรียนรู้ไป เพ่ือพัฒนารูปแบบและกลไกการ
ทำงานที่เอ้ือต่อการแก้ปัญหาได้มีการถอดวิธีการทำงานเป็น 6 ขั้นตอนคือ  การเตรียมความพร้อม  การพัฒนา
เครื่องมือและวิทยากร  การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล  การทำแผนและข้อเสนอภาคประชาชน  การบูรณา
การแผนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และการจัดการความรู้สู่การขยายผล  แต่ละชุมชนมีการดำเนินงาน
ตามข้ันตอนเหล่านี้ แต่อาจมีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความพร้อมและเงื่อนไขบริบทต่างๆ ของแต่ละ
ชุมชน แม้จะมีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน แต่ผลที่ต้องการให้เกิดข้ึนไม่มีความแตกต่างกันมาก  เพราะวัตถุประสงค์
ของการขับเคลื่อนงานนี้คือ การสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เพื่อจัดทำข้อเสนอภาคประชาชนโดยใช้
กระบวนการสำรวจครัวเรือนและเชื่อมโยงข้อเสนอดังกล่าวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ของ
จังหวัด 
         ผลการขับเคลื่อนงานของโครงการโดยใช้กระบวนการเก็บข้อมูลครัวเรือนและจัดทำแผนชุมชนเป็น
เครื่องมือ ได้นำไปสู่การรับรู้ปัญหาความยากจนในระดับครัวเรือน หมู่บ้าน ตำบล เป็นกระบวนการค้นหาเพ่ือ 
“การรู้จักตัวเอง” และสะท้อนความต้องการของชุมชน ซึ่งมีการเชื่อมโยงไปสู่การทำงานขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น บนฐานการพึ่งตนเอง และเป็นช่องทางใหม่ในการสะท้อนความต้องการอย่างแท้จริงของท้องถิ่น 
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และในการทำงานร่วมกับภาคทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถตอบสนองชุมชนได้ตรงเป้า ซึ่งใช้เวลาเพียง  6-8 
เดือน  กระบวนการดังกล่าวไม่เพียงทำให้ชุมชน และประชาสังคมตื่นตัวเท่านั้นแต่ได้ช่วยสร้างความสัมพันธ์ให้
เกิดความเข้าใจในการทำงานระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนให้เกิดเป็นพลังขับเคลื่อน ซึ่งนำไปสู่หุ้ นส่วน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการต่อไปในอนาคต 

กระบวนการแก้ปัญหาชุมชนจำเป็นต้นมีประเด็นที่ชัดเจน  มีความต่อเนื่อง  และมีการดำเนินการ
อย่างจริงจังเพื่อให้พื้นที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกที่ดียิ ่งขึ ้น  โดยภาพรวมแล้วการดำเนินงานจะ
ประกอบด้วยหลายขั้นตอน  มีกระบวนการได้มาซึ่งประเด็นการทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม  หลักๆ 4 ด้าน
ได้แก่  การเสนอโจทย์วิจัยโดยนักวิจัยและผลงานรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยเอง  การเสนอโจทย์วิจัยและ
ผลงานรับใช้สังคมโดยหน่วยงานภายนอกเสนอ  การเสนอโจทย์วิจัยและผลงานรับใช้สังคมโดยชุมชนสังคมเป็น
ผู ้เสนอ  และการเสนอโจทย์วิจัยและผลงานรับใช้สังคมโดยใช้นโยบายเป็นคนเสนอ  ซึ ่งมีกระบวนการ
ดำเนินงานดังต่อไปนี้ 

1.2 กระบวนการดำเนินงานของการได้มาซึ่งโจทย์หรือประเด็นการทำผลงานการทำวิจัยและการขอทำ
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

1. ศึกษาบริบทและพัฒนาการข้อมูลพื้นฐานที่สัมพันธ์ต่อการเติบโตของจังหวัดบุรีรัมย์  ดำเนินการ 2 
แนวทางคือ การศึกษาบริบททั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  

2. พัฒนาโครงการวิจัยและการขอทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม  เพื ่อสนองต่อแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลง  การดำเนินการโดยภาพรวมต้นทางประกอบด้วย 22 ขั้นตอนดังต่อไปนี้   

การดำเนินการต้นทางประกอบด้วย 22 ขั้นตอนดังต่อไปนี้   
1. จัดทำคำสั่งมหาวิทยาลัยเพื่อให้บุคลากรดำเนินการตามโครงการ   

ภายหลังจากเป็นที่แน่ชัดแล้วว่ามหาวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้
ดำเนินการสร้างความเข้าใจโดยอาศัยการประชุมคณะกรรมการของสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นเวทีในการสร้าง
ความเข้าใจในเบื้องต้น  หลังจากนั้นจึงเสนอรายชื่อเพื่อจัดทำคำสั่งมหาวิทยาลัยโดยแบ่งคณะกรรมการ
ออกเป็น 4 กลุ ่มคือ  คณะกรรมการอำนวยการ  คณะกรรมการที ่ปรึกษา  คณะกรรมการพี่เลี้ ยง  และ
คณะกรรมการดำเนินงาน  โดยกลุ่มที่ดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นนักวิจัยของมหาวิทยาลัยร่วมกับบุคลากรในพ้ืนที่
เป้าหมาย  เป็นต้น 
     2. ประชุมเพ่ือสร้างทีมงานโดยร่วมกันสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานภาพรวม 
 ภายหลังจากการออกคำสั ่งของมหาวิทยาลัยตั ้งคณะกรรมการดำเนิน งาน  ในคณะกรรมการ
ดำเนินงานแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มบริหารจัดการงานวิจัย  และกลุ่มดำเนินงานวิจัยในพื้นที่  โดยกลุ่ม
บริหารจัดการงานวิจัยเป็นกลุ่มผู้บริหารในสถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้แก่  ผู้ช่วยอธิการบดี  ผู้อำนวยการ  รอง
ผู้อำนวยการ  เป็นต้น  จึงทำให้ง่ายต่อการสื่อสารและการทำความเข้าใจร่วมกันในการทำงานท้าทายไทย  โดย
ทุกเย็นวันศุกร์สุดสัปดาห์จะมีการประชุมเพื่อทำความเข้าใจกันในเรื่องนี้โดยเฉพาะ  เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
และขับเคลื่อนให้เห็นผลได้ด้วยดี   

3. ประชุมทีมงานเพื่อร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน เช่น   กำหนดเป้าหมาย  
วางแผนการดำเนินงาน  การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การประสานงาน เป็นต้น 
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กลุ่มบริหารจัดการงานวิจัย  ซึ่งเป็นทีมดำเนินงานจึงร่วมกันวางแผนการดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการท้าทายไทยอย่างเป็นระบบ ตัวอย่างเช่น  การวางแผนจัดเวทีหนุนเสริมต่างๆ  การวางแผนเชิญ
วิทยากร  การวางแผนจัดทำเนื้อหาการประชุม  การดำเนินงานในเวที  เป็นต้น 

 
4. การสืบค้นสถานการณ์  แนวคิด  ปัญหา  และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นท่ี 

เป็นการสืบค้นประเด็นด้วยการ Review เอกสารหรือสื่อ Online ต่างๆเพ่ือพิจารณาว่าในพ้ืนที่จังหวัด
บุรีรัมย์มีสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้น  และต้องการแก้ไขปัญหาหรือต้องการให้ดำเนินการด้านใด
เพื่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์  เช่น  เกษตรกรควรต้องเตรียมตัวหรือปรับตัวด้านใด  
ผู้ประกอบการร้านค้าควรต้องทำอะไร  ผู้ประกอบการโรงแรมควรต้องดำเนินการด้านใด  เป็นต้น 

5. Review แนวทางการแก้ไขปัญหา วิธีการ รูปแบบการดำเนินงาน จากเอกสารและสื่อ 
Online ทุกช่องทาง 

เมื่อได้ประเด็นที่แน่ชัดแล้วเป็นเรื่องอะไรบ้าง  จึงเตรียมโครงการเพื่อจัดทำเวทีและวางแผนการ
ดำเนินงานเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมเวที  ก่อนจะไปถึงตรงนั้นทางทีมงานร่ วมกันสืบค้นแนวทางการแก้ไข
ปัญหาในเบื้องต้น  เพื่อเป็นให้เห็นในทางในการคาดเดาคำตอบของการทำเวทีพัฒนาโครงการวิจัย 

6. ประชุมทีมงานเพื่อร่วมสรุปประเด็นแนวทางการแก้ไขปัญหา และร่วมวางแผนดำเนินงาน
เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในภาพรวม 

เมื่อได้ข้อมูลในเชิงประเด็นและแนวทางในการแก้ไขปัญหาจึงนำข้อมูลมาพิจารณาร่วมกันและร่วมกัน
วางแผนการเตรียมคำถามในการจัดเวทีการพัฒนาโครงการร่วมกัน  และเป็นการป้องกันผู้ดำเนินการในเวที
พัฒนาโจทย์ 

7. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย  วิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholders) และจำนวน
ผู้เข้าร่วม วันเวลาและสถานที่ในการดำเนินงานพัฒนาโจทย์วิจัยภายใต้โครงการ 

ทีมงานหรือคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ  ประชุมร่วมกันวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วม
พัฒนาโครงการวิจัย  ว่าคนกลุ่มใดควรจะมีผลทำให้ได้คำตอบจากการทำเวทีการพัฒนาโจทย์ เกษตรกรควร
ปรับตัวอย่างไรเพื่อให้สามารถรองรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาได้  ดังนั้นจึงสรุปว่าน่าจะเป็น  1)กลุ่มเกษตรกร
(ปลูก-ผลไม้ผักอินทรีย์  ข้าวอินทรีย์ SMART Farmer)  2)กลุ ่มผู ้ประกอบการธุรกิจโรงแรม  3)กลุ่ม
ผู้ประกอบการร้านค้า  4)กลุ่มผู้ค้าพืชผัก-ผลไม้  5)กลุ่มนักธุรกิจในจังหวัดบุรีรัมย์  6)กลุ่มหอการค้า  7)
อุตสาหกรรมจังหวัด  8)กลุ่มหน่วยงานส่วนราชการในจังหวัดบุรีรัมย์ และอ่ืนๆ เป็นต้น     

8. ทีมงานร่วมกันออกแบบเวทีเพ่ือดำเนินการพัฒนาโจทย์วิจัย  โดยการนำ Case ตัวอย่างมา
นำเสนอแล้วร่วมกันปรับ  ตลอดจนกำหนดบุคลากรดำเนินงานแต่ละจุด 

เมื่อผ่านการกำหนดกลุ่มเป้าหมายแล้วจึงร่วมกันออกแบบเวทีเพื่อนำเสนอและสร้างการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาโครงการวิจัย  โดยนำเอา Case ตัวอย่างมานำเสนอต่อที่ประชุม  ร่วมกันวิเคราะห์เวที  กำหนด
เป้าหมายที่อยากเห็นภายหลังจากการทำเวทีเป็นตัวตั้ง  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินงาน  นัดหมายและ
จัดคิดการนำเสนอความคิดเห็นในเวที  เป็นต้น 

9. ประสานงานหน่วยงานและกลุ ่มผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสีย(Stakeholders) เข้าร ่วมตาม
กำหนดการท่ีได้ออกแบบไว้ร่วมกัน 
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กำหนดให้ทีเลขาดำเนินการออกหนังสือเชิญแต่ละหน่วยตามที่ได้วางแผนไว้ในเบื้องต้น  โดยแนบแนว
คำถามที ่อยากให้มีส่วนร่วมในเวทีไปด้วยเพื ่อให้เกิดการเตรียมตัวมาตอบคำถามร่วมกันในเวที  และ
นอกจากนั้นยังต้องติดตามตรวจเช็คว่าแต่ละหน่วยงานที่ส่งไปนั้นได้ส่งใครมาเพ่ือเข้าร่วมหรือไม่มาหรือมีปัญหา
อุปสรรค์ใด  ซึ่งมีผลต่อการทำเวทีเป็นอย่างมากเพราะถ้าหากส่งคนที่ไม่รู้มา  ก็จะเป็นปัญหาคือมาแล้วไม่รว่ม
อะไรเลย  แต่เนื่องจากมีการวางแผนให้ส่งแนวคำถามท่ีอยากได้คำตอบไปพร้อมกับหนังสือเชิญ  จึงทำให้แต่ละ
หน่วยงานที่เชิญไปนั้นส่งคนเข้ามาร่วมตรงกับความรู้ความสามารถมากขึ้นเรียกได้ได้เหมาะสมและตรงประเด็น
มากขึ้น   

10. ดำเนินการจัดทำเวทีพัฒนาโจทย์วิจัยโดยใช้ Card Technique  ด้วยการมีส่วนร่วมจาก
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholders) 
  การจัดทำเวทีเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยมีในช่วงแรกเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจึงสร้างกิจกรรมละลา ย
พฤติกรรม  ชี้แจงความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ  ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการพิจารณา
โครงการ โดยการแบ่งกลุ่มตามกรอบประเด็น โดยวิทยากรประจำกลุ่มทุกกลุ่ม  หลังจากเสร็จการทำเวทีไดน้ำ
ทีมงานมาร่วม AAR.เพ่ือถอดบทเรียนสรุปผลการดำเนินงาน  และวางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาในคราว
ถัดไป 

11. ประชุมร่วมกับทีมงานเพื ่อสรุปและเชื ่อมโยงประเด็นสู ่การดำเนินการที ่สร้างการ
เปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ 

เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงานในเชิงประเด็นอีกครั้งและเป็นการ  ทบทวนประเด็นเนื้อหาต่างๆ
ที่จำเป็นหรือที่ยังขาดต้องการการเติมเต็มให้ครบอีกครั้ง  จึงต้องมีการประชุมทีมงานเพ่ือสรุปผลการจัดทำเวที
พัฒนากรอบการวิจัย 

12. จัดทำร่างประกาศกรอบการดำเนินงานวิจัยเพื่อเข้าสู่การพิจารณาต่อกรรมการทุกระดับ 
หลังจากได้ดำเนินการจัดทำร่างประกาศ  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการจัดส่งร่างประกาศไป

ยังหลายหน่วยงานเพื่อร่วมกันพิจารณา  ได้แก่  สำนักงานจังหวัดเพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด  เสนอต่อ
ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์  เสนอต่อสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  
หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์  สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
คณะวิชาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยทุกคณะ  เพื่อร่วมกันแก้ไขและเสนอการแก้ไขกลับมายังสถาบันวิจัยและ
พัฒนา เพ่ือดำเนินการปรับปรุงถ้อยคำต่างๆ 

13. ประชุมทีมงานร่วมกับพี่เลี้ยงเพ่ือสรุปจัดทำประกาศกรอบการดำเนินงานวิจัย 
เมื่อรวบรวมเอกสารหลักฐานการแก้ไขต่างๆแล้วนำเข้าที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารจัดการ

งานวิจัย  โดยสถาบันวิจัยได้ยกร่างการแก้ไขเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการแล้วจึงนำ  เรื่องดังกล่าวส่ง
ให้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ลงนามในประกาศ  ตามลำดับ 

14. ประกาศกรอบการดำเนินงานวิจัยให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยทราบหลายวิธีได้แก่ส่งเป็น
เอกสาร  จัดเวทีนำเสนอในแต่ละคณะ  นำรายละเอียดใส่ไว้ในเวปไซด์ เป็นต้น  

ภายหลังจากท่ีอธิการบดีลงนามในประกาศเรียบร้อยแล้ว  จึงได้จัดส่งประกาศกระจายไปยังหน่วยงาน
ต่างๆเพื่อทราบและร่วมดำเนินการ  ได้แก่  คณะวิชาต่างๆทั้ง 6 คณะของมหาวิทยาลัย สำนักงานจังหวัดเพ่ือ
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดบุรีรัมย์  หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์  สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นต้น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจึง
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เกิดอีก 1 กิจกรรมคือ  การประชุมร่วมกับคณะวิชาต่างๆเพ่ือร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นแก่บุคลากร  
ตลอดจนจะส่งผลให้นักวิจัยมีการส่งผลงานที่ตรงเป้ามากข้ึน  และครบทุกกรอบการวิจัย 

15. รวบรวมเอกสารข้อเสนอการวิจัย(Concept paper) เพื่อสังเคราะห์ในการตอบโจทย์แต่
ละกรอบอย่างไร 

สถาบันวิจัยและพัฒนาในฐานะหน่วยงานเลขา  ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลการส่งข้อเสนอการวิจัยที่
ส่งเข้ามาได้ดำเนินการคัดกรองอีกครั้ง  โดยคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการอีกทีจึงเข้าสู่เวทีสังเคราะห์
ข้อเสนอการวิจัย 

16. เวทีสังเคราะห์ข้อเสนอการวิจัย(Concept paper) ร่วมกับพี ่เลี ้ยงและนักวิจัย เพ่ือ
สังเคราะห์ทิศทางให้ตรงกรอบวิจัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้กำหนดจัดกิจกรรมเวทีนำเสนอโครงการวิจัยต่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ก่อนจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัยในลำดับถัดไป
โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นคนพิจารณาอีกครั้ง 

17. รวบรวมเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย(Full proposal) เพ่ือนำเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาในฐานะหน่วยงานเลขา  ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลการส่งข้อเสนอการวิจัยที่

ส่งเข้ามา  จึงได้ดำเนินการคัดกรองอีกครั้งโดยคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการอีกทีจึงเข้าสู่เวทีสังเคราะห์
ข้อเสนอการวิจัย 

18. การประชุมนักวิจัยเพ่ือปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัย(Full proposal) ให้สอดคล้องกับ
เงื่อนไขต่างๆมากข้ึน 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดเวทีกระบวนการพิจารณา องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เครือข่ายความร่วมมือในจังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   1) ชี้แจงความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ 
   2) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการพิจารณาโครงการ (ช่วงที่ 1) 

19. ประชุมร่วมกับทีมงานเพื่อสรุปข้อเสนอโครงการวิจัย(Full proposal) เพื่อนำไปสู่แนว
ทางการสนับสนุนโครงการ 

20. ประกาศทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัย ตามประกาศทุน  ท้าทายไทย 
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการคัดเลือกโครงการวิจัยตามกระบวนการเสร็จสิ้นจึงนำเสนอต่อ

อธิการบดีเพ่ือลงนามในประกาศการสนับสนุนทุน  เป็นต้น 
21. เซ็นสัญญาทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยตามประกาศทุน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาดำเนินการเตรียมแบบฟอร์มการทำสัญญาโครงการเพื่อร่วมกันดำเนินการให้
เกิดผลต่อภาพรวม  และถือโอกาสดำเนินการปรับปรุงสัญญาบางข้อ เช่น  ให้ทุกโครงการมีรายชื่อ USER และ
ที่อยู่พร้อมลงนามกำกับในสัญญารับทุนของมหาวิทยาลัย  ทุกโครงการต้องมีพี่เลี ้ยงนักวิจัยปรากฏอย่าง
ต่อเนื่อง  การปรับงวดเงินให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน  เป็นต้น  

22. จัดทำงวดงาน(กิจกรรม)ให้สัมพันธ์กับหมวดรายจ่ายงวดเงินแต่ละโครงการ  ดำเนินการ
เปิดบัญชีธนาคาร 
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บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรมการทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 
 

 การทำผลงานรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้วิจยัและคณะได้ทำการศึกษาทบทวน
วรรณกรรม เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

1. ความหมายของผลงานรับใช้สังคม 
2. หลักคิดของวิชาการรับใช้สังคม 
3. ส่วนประกอบของผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
4. ประเภทของผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
5. ขั้นตอนการทำงานรับใช้สังคม 
6. การวิจัยผลเพื่อรับใช้สังคม 
7. เกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพงานวิชาการรับใช้สังคม 
8. ขั้นตอนการขอผลงานรับใช้สังคม 
9. งานวิจัย / ผลงานที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ความหมายของผลงานรับใช้สังคม  

คำว่า “งานวิชาการรับใช้สังคม” มีการใช้ถ้อยคำที ่หลากหลายในการสื ่อความหมาย โดยใน
ต ่างประเทศใช ้ท ั ้ง Social Engagement, Community Engagement และ Public Engagement ส ่วน
ประเทศไทยมีใช้ทั้งคำว่า งานวิชาการเพ่ือสังคม, งานวิชาการรับใช้สังคม และงานวิชาการเพ่ือชุมชน และสังคม 
แต่ทุกถ้อยคำจะสื่อความหมายตรงกัน ดังนี้  

กาญจนา  แก้วเทพ (2559 : 6) กล่าวว่า งานวิชาการเพ่ือสังคม (SeS) เป็นประเภทหนึ่งของงาน
วิชาการ (Scholarship) ที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่า การสร้างสรรค์และการใช้วิชาความรู้นั้นจะดำเนินไปเพ่ือ
นำไปสู ่การแก้ไขปัญหาของสังคม/ชุมชน หรือเพื ่อพัฒนาสังคม/ชุมชนให้ดีขึ ้น โดยมีการระบุพื ้นที่/
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ในการนำเอาวิชาการไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมนั้น สามารถดำเนินการผ่าน
ภารกิจทุกด้านของสถาบันการศึกษา ทั ้งการบริการวิชาการ การวิจัย การเรียนการสอนการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ โดยมีหลักการสำคัญว่า การนำไปใช้นั้นจะเป็นไปอย่าง “เป็น” และ “มี” หลักวิชาการ
สนับสนุน 

ปิยะวัติ บุญ-หลง, กาญจนา แก้วเทพ และบวร ปภัสราทร (2559  : 4-5) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 
“งานวิชาการเพื่อสังคม” หรือ “Socially-engaged Scholarship : SeS” นั้น หากแยกอธิบายแต่ละคำคือ 
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1) คำว่า “social” ครอบคลุมถึงกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม เช่น ชุมชนชนบท ชุมชน เมือง ผู้ประกอบการขนาดเล็ก/
กลาง ธุรกิจขนาดใหญ่ที่รับผิดชอบต่อสังคม องค์กร ภาครัฐ องค์กรไม่แสวงหากำไรต่าง ๆ 2) “engage” 
หมายความถึงความสัมพันธ์ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับกลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้ โดยความตระหนักว่ามหาวิทยาลัย ไม่
ควรอยู ่อย่างโดดเดี ่ยวในโลกของตนเอง แต่ต้องเกี ่ยวข้องสัมพันธ์ รู ้ร ้อนรู ้หนาว ร่วมกับชุมชนภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื ่อให้ชุมชนได้ประโยชน์จากมหาวิทยาลัย และเพื ่อการเรียนรู ้และความก้าวหน้าของ
มหาวิทยาลัยเอง 3) “scholarship” หมายถึง “ความเป็นวิชาการ” ซึ ่งจะรวมภารกิจทั ้ง 3 ด้านของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ งานวิจัย งานบริการวิชาการ และการเรียนการสอน  

 สุทิศา จั่นมุกดา (2562 : 8) กล่าวว่า ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ใช้ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่ง
ทางวิชาการ ไม่ใช่การให้บริการทางวิชาการ มีลักษณะเป็นผลงานเชิงวิชาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และ
ปรากฏผลที่สามารถประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นด้าน
ใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านต่อชุมชนหรือสังคม 

 ประกาศ ก.พ.อ. เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธ ีการพิจารณาแต่งตั ้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู ้ช ่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556 ได้นิยาม ผลงานวิชาการรับใช้สังคม
ว่า ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมเป็นผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นโดยใช้ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาอย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชา และปรากฏผลที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์
ต่อสาธารณะ  

ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้ต้องเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทางด้านใดด้านหนึ่ง 
หรือหลายด้านเกี่ยวกับชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง 
คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานที่นำไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบ
อื่นที่สามารถแสดงได้เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง
ชัดเจน หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการรับรู้ในปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน  ทั้งนี้ไม่
นับรวมงานที่แสวงกำไรและได้รับผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชิงธุรกิจ 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธ ีการพิจารณาแต่งตั ้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู ้ช ่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ได้นิยาม ผลงานวิชาการรับใช้สังคม
ว่า ผลงานวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่งผลให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ 

ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้ต้องเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทางด้านใดด้านหนึ่ง
หรือหลายด้านเกี่ยวกับ ชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง 
คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานที่นำไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบ
อื่นที่สามารถแสดงได้เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง
ชัดเจน หรือสร้างการเปลี่ยนแปลงจากการตระหนักและการรับรู้ปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน 
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ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2560 ได้นิยาม ผลงานวิชาการรับใช้สังคมว่า 
ผลงานวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่งผลให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ 

ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้ต้องเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทางด้านใดด้านหนึ่ง
หรือหลายด้านเกี่ยวกับ ชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง 
คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานที่นำไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบ
อื่นที่สามารถแสดงได้เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง
ชัดเจน หรือสร้างการเปลี่ยนแปลงจากการตระหนักและการรับรู้ปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน 

The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching (2010 อ้างถึงใน พีรเดช ทอง
อำไพ, 2561 : 5-7) ได้ให้ความหมายว่า Community engagement describes collaboration between 
institutions of higher education and their larger communities (local, regional, national, global) 
for the mutually beneficial exchange of knowledge and resources in a context of partnership 
and reciprocity.  

American Association of State Colleges and Universities (อ้างถึงใน พีรเดช ทองอำไพ, 2561 
: 5-7) ได้ ให้ความหมายว่า The publicly engaged institution is fully committed to direct, two-way 
interaction with communities and other external constituencies through the development, 
exchange, and application of knowledge, information, and expertise for mutual benefit.  

National Co-ordinating Centre for Public Engagement (อ้างถึงใน พีรเดช ทองอำไพ, 2561 : 
5-7) ได้ให้ ความหมายว่า Public engagement describes the many ways in which higher education 
institutions and their staff and students can connect and share their work with the public. 
Done well, it generates mutual benefit, with all parties learning from each other through 
sharing knowledge, expertise and skills. In the process, it can build trust, understanding and 
collaboration, and increase the sector's relevance to, and impact on, civil society.  

South African Council on Higher Education (อ้างถึงใน พีรเดช ทองอำไพ, 2561 : 5-7)ได้ให้
ความหมายว่า Community engagement - initiatives and processes through which the expertise 
of the higher education institution in the areas of teaching and research are applied to address 
issues relevant to its community. Community engagement typically finds expression in a 
variety of forms, ranging from informal and relatively unstructured activities to formal and 
structured academic programmes addressed at particular community needs.  

Engagement Thailand (2557 อ้างถึงใน พีรเดช ทองอำไพ, 2561 : 5-7) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 
หลักการทำงาน ประกอบด้วย 1) ร่วมคิดร่วมทำแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน (partnership) 2) เกิดประโยชน์
ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (mutual benefits) 3) เกิดการ เรียนรู้ร่วมกัน และเกิดผลงานวิชาการ 
(knowledge sharing and scholarship) 4) เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (measurable social 
impact)  
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2.2 หลักคิดของวิชาการรับใช้สังคม 

 สุทิศา จั่นมุกดา (2562 : 7) กล่าวว่า เจตนารมณ์ของการสร้างผลงานวิชาการรับใช้สังคมเพื่อให้
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ครอบคลุมผลงานทางวิชาการที่
คณาจารย์ได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนมาใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชน สังคม 
หรือประเทศ ซึ่งเป็นภาระหน้าที่หนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา 

 นิเวศน์ นันทจิต (2557 : 11-17) ได้กล่าวถึงวิชาการรับใช้สังคมว่า ตามท่ีประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 9 นี้ 
หลักการและกรอบคิด ของผลงานวิชาการรับใช้สังคมก็คือ “ผลงานวิชาการรับใช้สังคม” มีศักดิ์และสิทธิเท่า
เทียมกับผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในปัจจุบันคุณภาพของผลงานไม่แตกต่างจากหลักเกณฑ์ปัจจุบัน และ
กระบวนการพิจารณามีความเหมาะสมกับลักษณะของผลงาน ภายใต้กรอบแนวคิดดังกล่าว ที่ ก.พ. กำหนด 
จึงเห็นควรเพิ่มเติม “ผลงานวิชาการรับใช้สังคม” เป็นผลงานอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งเทียบเท่าผลงานวิจัยหรือ
ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน ไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน เนื่องจากผลงาน
วิชาการรับใช้สังคม มีลักษณะเฉพาะ จำเป็นต้องกำหนด คำนิยาม รูปแบบ และลักษณะการเผยแพร่ให้ชัดเจน 
รวมทั้งแนวทางการประเมินคุณภาพก็มีความแตกต่างจากผลงานอื่น ๆ โดยมุ่งเน้นที่การนำความรู้ความ
เชี่ยวชาญไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์หรือผลกระทบในทางบวกต่อชุมชนหรือสังคม 

 สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ (ม.ป.ป.) ได้เสนอหลักคิดของงานวิชาการรับใช้สังคมว่า งานวิชาการเพื่อการ
พัฒนาสังคม/ชุมชน ประกอบด้วย 1)มีการออกแบบการดำเนินการ หรือกระบวนการเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา/
พัฒนา โดยอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในศาสตร์ที่ตนเองเชี่ยวชาญ 2)การวิเคราะห์ก่อนการ
ดำเนินการ 3)การมีส่วนร่วมและยอมรับกลุ่มเป้าหมาย 4)การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังการดำเนินการ และ
5)การสรุปผล เพ่ือนำไปสู่การขยายผล หรือเป็นแนวทางให้ใช้ต่อได้ 

 ปิยะวัติ บุญ-หลง และคณะ (2559 : 6-8) กล่าวว่า แนวคิดเรื่องงานวิชาการเพื่อสังคมไม่ใช่เรื่องที่คิด
กันเองในประเทศไทย แต่เริ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี ค.ศ. 1990 โดย Professor Ernest L. Boyer ซึ่งใน
ขณะนั้นเป็นประธานของ Carnegie Foundation for the Advancement of Education มีความวิตกกังวล
ว่ามหาวิทยาลัยกำลังเน้นงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์มากเกินไปจนละเลยภารกิจอ่ืนที่สำคัญ จึงได้เขียนหนังสือเล่มเล็ก
ขึ้นมาเล่มหนึ่ง ว่า “ความเป็นวิชาการ”หรือ “Scholarship” ของมหาวิทยาลัยควรมีหลายด้าน ไม่ใช่วิชาการ
ของการค้นพบใหม่ (หรือการวิจัย) เท่านั้น แต่วิชาการควรประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 

1) The scholarship of discovery: วิชาการของการค้นพบใหม่ เป็นการค้นพบสิ่งใหม่ หรือ
เปิดเผยให้เห็นถึงต้นกำเนิด หรือพิสูจน์ทฤษฎี หลักการ หรือสร้างความเข้าใจใหม่ต่ อสิ่งที่มีอยู่เดิม เป็นการ
ขยายพรมแดนของความรู้ และเป็นสากล กล่าวคือความรู้ที่ค้นพบไหลเวียนได้ทั่วโลก 

2) The scholarship of application: เป ็นการผสมผสานความเชี ่ยวชาญ(sharing of 
expertise) ระหว่างผู้มีวิชาการกับผู้ที่จะนำวิชาการนั้นไปใช้เน้นการนำวิชาการไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดผล 
ภายใต้เงื่อนไขและบริบทของการใช้งานจริง ถือว่าเป็นวิชาการประเภทหนึ่งที่เทียมบ่าเทียมไหล่กับวิชาการอีก 
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3 ด้าน ทั้งนี้ Prof. Boyer ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ไม่ใช่การบริการวิชาการไม่ใช่การถ่ายทอดความรู้แบบทางเดียว 
แต่เป็นการร่วมมือ (collaboration)ระหว่าง 2 ฝ่ายคือ นักวิชาการกับผู้ใช้วิชาการ ต่างฝ่ายต่างเสริมความรู้ให้
กัน 

3) The scholarship of teaching: ว ิชาการของการเรียนการสอน ซึ ่งจะเป็นความรู ้ที่
เกี ่ยวกับการถ่ายทอดความรู้ ทำให้ผู ้เรียน นักศึกษา เข้าใจเรื ่องที่เรียนรู้และเกิดความตื่นเต้นที่จ ะเรียนรู้
เพ่ิมเติม สร้างผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ 

4) The scholarship of integration: วิชาการที่เกิดจากหลายๆ สาขามารวมกัน แล้วเห็น
มุมมองใหม่ที่กว้างขึ้น เกิดความเข้าใจใหม่ต่อโจทย์ ต่อสถานการณ์ หรือต่อธรรมชาติ การรวมกันของสห
สาขาวิชานี้อาจจะเกิดขึ้นภายในหรือระหว่างการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการก็ได้ 

วิจารณ์ พานิช (2553) กล่าวว่า สถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการสายรับ
ใช้สังคมไทยจะต้องสร้าง infrastructure ทางวิชาการท่ีไม่เคยมีมาก่อน อาทิเช่น  

รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายสังคม และรองคณบดีฝ่ายเครือข่ายสังคม ทำหน้าที่จัดระบบและ
พัฒนาระบบการทางานร่วมกับภาคชีวิตจริงในสังคม ในลักษณะที่ไม่ใช่งานอาสา หรืองานที่จะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ 
แต่เป็นงานภาคบังคับ และเก่ียวข้องโดยตรงกับค่าตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือน  

สำนักหรือกองเครือข่ายสังคม ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล/สารสนเทศ เกี่ยวกับภาคชีวิตจริงที่
มหาวิทยาลัยมองว่าเป็นโอกาสในการเข้าไปร่วมงานเป็นภาคีหรือเครือข่ายกัน รวมทั้งเก็บข้อมูล/สารสนเทศ
ของผลงานของมหาวิทยาลัย และผลกระทบต่อท้องถิ ่นหรือประเทศจากผลงานแต่ละชิ ้น/ด้าน ของ
มหาวิทยาลัย สำนัก/กอง นี้ต้องทำงานเชิงรุก ออกไปทาความใกล้ชิดสนิทสนมกับเจ้าหน้าที่ขององค์กร/
ท้องถิ่น/ประเทศ และเข้าใจวัฒนธรรม/ความคิด/ความต้องการ ของภาคีเหล่านั้น  

เงินทุนสำหรับริเริ่มกิจกรรมรับใช้สังคม ในลักษณะ “ใช้ปลาหมึกตกปลากะพง” เพื่อสร้าง
ผลงานและความน่าเชื่อถือจากภาคีหรือแหล่งทุน เงินนี้ควรมีประมาณร้อยละ ๑๐ ของขนาดของกิจกรรมรับใช้
สังคมในภาพรวมของแต่สถาบันอุดมศึกษา มองอีกมุมหนึ่ง กิจกรรมรับใช้สังคม คือแหล่งหารายได้ของ
สถาบันอุดมศึกษา  

ข้อความกำหนดนโยบาย (policy statement) ด้านการรับใช้สังคม ที่กำหนดหรือได้รับความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย และมีแผนยุทธศาสตร์การดาเนินงานระยะยาว (๕ - ๑๐ ปี) และแผน
ดำเนินการรายปี ที่ฝ่ายบริหารนำเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  

ปฏิรูปหลักสูตรและรายวิชาต่าง ๆ ให้มีการออกไปทำงานในลักษณะเรียนรู้ร่วมกันผ่านการ
ปฏิบัติ กับภาคชีวิตจริง ให้บูรณาการเป็นภาคบังคับ และภาคที่มีการประเมินความรู้และทักษะ เรื่องนี้ สกอ. 
ต้องจัดระบบประสานงาน/ประสานการเรียนรู้และพัฒนาระบบ ต่อเนื่องยกระดับไปจากสหกิจศึกษา  

ปรับระบบการทำงานของอาจารย์ ให้ต้องมีภาระงานด้านการทำงานรับใช้สังคม และมีการ
ประเมินผลงานด้านนี้ประกอบการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งวิชาการ รวมทั้งมีระบบกำหนดเกณฑ์คุณภาพของ
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ผลงานวิชาการสายรับใช้สังคมไทย โดย สกอ. ต้องเข้ามาประสานการพัฒนาระบบเช่นเดียวกัน สกอ. ควรยก
ย่องให้รางวัล “รางวัลผลงานรับใช้สังคมดีเด่น” ทั้งประเภททีม และประเภทบุคคล อย่างละ ๑๐ รางวัล โดยมี
เป้าหมายเพื่ออธิบายผลงานที่ควรยกย่อง และเปิดเวทีให้ผู้ได้รับรางวัลได้เล่าเรื่องราว ( storytelling) การ
ทำงาน และผลต่อประเทศ จากงานของตน สำหรับเป็น “การจัดการความรู้” เรื่องการทำหน้าที่อุดมศึกษารับ
ใช้สังคมไทย  

เราสามารถใช้ความสร้างสรรค์ ในการสร้างระบบวิชาการสายรับใช้สังคมไทย จากมุมของการสร้าง 
infrastructure ทางวิชาการสายใหม่นี้ขึ้น และเมื่อดำเนินการไป ก็จะพบลู่ทางกระตุ้น หรือสร้างความคึกคัก
สนุกสนาน ภาคภูมิใจ โดยมีหลักการว่า ต้องสร้าง infrastructure ที่สนองแรงจูงใจ สร้างแรงบันดาลใจ ชื่นชม
ยกย่องผลงาน เป็นหลัก ไม่ใช่เน้นการบังคับฝืนใจ 

วิจารณ์  พานิช (2553) กล่าวถึง ชีวิตของนักวิชาการสายรับใช้สังคมไทยน่าจะทำงานอยู่ในสถานที่
ทำงาน กับในสถาบันวิชาการ ประมาณอย่างละครึ่ง มีความใกล้ชิดและเข้าใจวัฒนธรรมของทั้งที่ทำงาน และ
วัฒนธรรมวิชาการ สามารถพูดคุยกันรู้เรื่องทั้งกับคนทำงาน และกับนักวิชาการ ผมมองว่าใน ๑๐ ปีข้างหน้า 
นักวิชาการสายพันธุ์นี้จะมีสัดส่วนเป็นร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ของประชากรอาจารย์มหาวิทยาลัยไทย นักวิชาการ
กลุ่มนี้ทางานวิชาการแบบเข้าไปทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เคียงบ่าเคียงไหล่ อย่างเท่าเทียมกันกับชาวบ้าน กับ
คนในบริษัท ในโรงงาน กับหน่วยราชการ กับองค์กรไม่ค้ากำไร และในบริบทอื ่น ๆ ในลักษณะที ่เป็น
interactive learning through action คือเข้าไปทากิจกรรมร่วมกัน และเรียนรู้ร่วมกัน หรือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กัน ไม่ใช่เอาความรู้ไปช่วยเหลือชาวบ้าน ไม่ใช่ไปสอนชาวบ้าน ไม่ใช่ไปถ่ายทอดความรู้หรือเทคโนโลยีให้
ชาวบ้าน คือไม่ทำตัวเป็น “ผู้รู้” แต่ทำตัวเป็น “ผู้เรียนรู้” เข้าไปร่วมเรียนรู้กับ “ภาคชีวิตจริง” (real sector)  
นักวิชาการรู้มากกว่าในเชิงทฤษฎี แต่ผู้ปฏิบัติงานรู้มากกว่าในเชิงปฏิบัติ นักวิชาการไปร่วมทำงานกับฝ่าย
ปฏิบัติ แล้วตั้งวง ลปรร. หรือ AAR กัน จะเกิดความเข้าใจปัจจัยที่ช่วยให้ทำงานได้คุณภาพสูงขึ้น มีประสิทธิผล 
หรือประสิทธิภาพมากขึ้น และนักวิชาการจะเอาความรู้เชิงทฤษฎีเข้าไปเสริมให้แก่ผู้ปฏิบัติแบบไม่ใช่สอน แต่
แบบ ลปรร. กัน ด้วยท่าทีของคนเสมอกัน ผู ้ปฏิบัติจะได้ความรู ้ทฤษฎีสาหรับนามาใช้ทำ CQI ของตน 
นักวิชาการเก็บประเด็นโจทย์วิจัยเอาไปทำวิจัยต่อ ได้ผลวิจัยอย่างไร ก็ทดสอบการประยุกต์ใช้โดยเอามา
ตีความผลที่เกิดขึ้นจากการริเริ่มทำ CQI ของผู้ปฏิบัติงาน ทำเป็นวงจรต่อเนื่อง จะเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างการ
ทำงานกับการปฏิบัติวิชาการ/วิจัย ในสายวิชาการรับใช้สังคมไทย จนเกือบจะเป็นเนื้อเดียวกัน  

นักวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของตนใน PLoT (Public Library of Thailand) ซึ่งมีหลายสาย
วิชาการประยุกต์ ซึ่งจะต้องช่วยกันคิดว่าจะจัดหมวดหมู่อย่างไร ที่สำคัญคือต้องไม่ใช่สายวิชาการตามแนว
วิชาการนานาชาติ ที่เน้นสาขาวิชาการเป็นหลัก PLoT น่าจะเน้นบริบทของการประยุกต์ใช้เป็นหลัก  

PLoT จะช่วยประกาศเกียรติคุณหรือความสามารถของนักวิชาการท่านนั้น ๆ ให้ฝ่าย “ผู้ใช้” ได้รับ
ทราบ และประกาศผลสำเร็จของผลงานวิชาการให้สังคมรับทราบ จนต้นสังกัดของนักวิชาการท่านนั้นมั่นใจว่า 
ถึงเวลาแล้วที่จะเลื่อนตำแหน่งวิชาการ หรือเลื่อนฐานะทางวิชาการในรูปแบบอ่ืนให้ ก็จะให้เจ้าหน้าที่รวบรวม
ผลงานและหลักฐาน societal impact จาก PLoT สำหรับเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ 
และสำหรับให้ความมั่นใจต่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ทาหน้าที่ peer review ของผลงานนั้นตอนจะตีพิมพ์ใน PLoT ก็มี 
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peer review ต่อต้นฉบับที่ส่งมาขอตีพิมพ์เผยแพร่ และเม่ือจะขอเลื่อนตำแหน่งวิชาการ (โดยเจ้าตัวไม่ต้องขอ
เอง) ก็มีกลไก peer review อีกครั้ง เป็นกลไกของความเข้มงวดจริงจังของการพิจารณาคุณภาพของผลงาน
วิชาการรับใช้สังคมไทย โดยมีข้อมูลผลดีที่เกิดขึ้นต่อสังคมไทย (Societal Impact) เป็นหลักฐาน หลักฐานนี้
ส่วนหนึ่งจะอยู่ใน PLoT. 

 

2.3  ส่วนประกอบของผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

ปิยะวัติ บุญ-หลง และคณะ (2559 : 5-6 ) ความเป็นวิชาการนี้ เป็นพื้นที่ใหม่ที่มหาวิทยาลัยจะต้องมา
ทำความเข้าใจร่วมกันว่า “งานวิชาการเพื่อสังคม” ไม่จำกัดเฉพาะ “งานวิจัย” กล่าวคือ ไม่จำเป็นต้องใช้
ระเบียบแบบแผนและวิธีการของงานวิจัยเท่านั้น แต่อาจจะผสมผสานกับงานบริการวิชาการ งานการเรียนการ
สอนและฝึกอบรม หรืองานอื ่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมีความสามารถที่จะทำ เพื ่อให้ตอบสนองสังคมผู ้ที ่รับ
ประโยชน์ได้ เน้นผลที่จะเกิดขึ้นมากกว่าเน้นความเคร่งครัดของวิธีการวิจัยเพียงอย่างเดียว ดังนั้น การทำงาน
วิชาการเพ่ือสังคม มีลักษณะใหม่ 2 ประการ ดังนี้ 

ประการแรก - งานวิชาการเพื่อสังคมหมายรวมถึงภารกิจทั้ง 3 ของมหาวิทยาลัยคือ วิจัย 
บริการวิชาการ และการเรียนการสอน 

ประการที่สอง - งานวิชาการเพ่ือสังคม มี 2 ส่วนที่เพ่ิมข้ึนมา คือ 
- ต้นน้ำ คือ โจทย์ต้องมาจากสังคม ใช้วิชาการเข้าไปทำความเข้าใจกับสถานการณ์หรือเสนอ

วิธีแก้ปัญหา พัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นอยู่ในสังคมและต้องบอกได้ว่าเป็นโจทย์ของใคร อยู่ที่ไหน 
ไม่ใช่ “สังคม” ลอย ๆ 

- ปลายน้ำ ทำงานเสร็จ แล้วได้ประโยชน์อย่างไร กับใคร ที่ไหนในประเทศไทย (ซึ่งอาจจะ
กว้างกว่ากลุ่มเป้าหมายเดิมที่เริ่มต้นก็ได้) ส่วนนี้เป็นจุดที่แตกต่างจากงานวิชาการ ซึ่งมุ่งตอบปัญหาของวงการ
วิชาการสาขานั้น แต่อาจไม่สามารถตอบปัญหาของชุมชนใกล้ ๆ มหาวิทยาลัยได้ 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธ ีการพิจารณาแต่งตั ้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู ้ช ่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556 ได้กล่าวถึงส่วนประกอบในการ
จัดทำเอกสาร โดยมีคำอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ทำให้เกิดการ
พัฒนาเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและเกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้าง
ความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่ง ๆ หรือหลายสาขาวิชาได้อย่างไร ในแง่ใด โดยต้องปรากฏเป็น
ที่ประจักษ์ในประเด็นต่อไปนี้ 

 - สภาพก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 - การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย 
 - กระบวนการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน 
  - ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น 
 - การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว 
  - การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
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 - แนวทางการติดตามและธำรงรักษาพัฒนาการเกิดข้ึนให้คงอยู่ต่อไป 
 ทั้งนี้นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจแสดงหลักฐานเพิ่มเติมอื่น ๆ 

เกี่ยวกับผลงาน เช่น รูปภาพ หรือการบันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือแถบเสียง หรือวิดีทัศน์ ประกอบการพิจารณา
ด้วยก็ได้  

2.4  ประเภทของผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

งานวิชาการรับใช้สังคม (socially-engage scholarship) ได้มีการดำเนินการกันแพร่หลายและ
ต่อเนื่อง โดยเป็นการทำงานเชิงวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยฯหรือหน่วยงานต่างๆกับสังคม  เพ่ือ  
เป้าหมายสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคมสู่ทิศทางที่ดีขึ้น โดยการทำงานร่วมกันที่ว่านั้นตั้งอยู่บนหลักการ  
พื้นฐาน 4 ประการ คือ ร่วมคิดร่วมทำ (Partnership) ผู้เกี่ยวข้องมีผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual benefit)     
เรียนรู้และใช้ความรู้ร่วมกัน (Scholarship) และมีผลกระทบต่อสังคม (Social impact) สุทิศา จันมุกดา 
(2562) ได้กล่าวถึงประเภทผลงานวิชาการรับใช้สังคม โดยสามารถแบ่งได้ 4 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 งานวิจัย 
กลุ่มท่ี 2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 2.1 ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 

2.2 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
2.3 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 
2.4 กรณีศึกษา (Case Study) 
2.5 งานแปล 
2.6 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 
2.7 ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.8 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
2.9 สิทธิบัตร 
2.10 ซอฟต์แวร์ 

กลุ่มท่ี 3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
กลุ่มท่ี 4 ตำรา หนังสือ บทความทางวิชาการ 
กลุ่มที่ 1 งานวิจัย 

 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2560 : 51-67) ได้ให้คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ
แต่ละประเภท รูปแบบการเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของงานวิจัย ดังต่อไปนี้ 
  คำนิยาม  ผลงานทางวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีวิทยาการ
วิจัยที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อให้ได้มาซึ่ง ข้อมูล คำตอบหรือข้อสรุปรวม
ที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเอ้ือต่อการนำวิชาการนั้นไปประยุกต์   
  รูปแบบ  อาจจัดได้เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้   
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  1.  รายงานการวิจัยที ่มีความครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจน ตลอดทั้งกระบวนการวิจัย 
(Research process) อาทิ การกำหนดประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ การทำวรรณกรรมปริทัศน์ สมมติฐาน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การพิสูจน์สมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวล สรุปผลและให้ข้อเสนอแนะ 
การอ้างอิง และอ่ืนๆ    
  2.  บทความวิจัยที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้นให้มีความกระชับและสั้น 
สำหรับการนำเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ   
 การเผยแพร่  เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้   
  1.  เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้น อาจ
เผยแพร่ในรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีการกำหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน   
  2.  เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอื่นที่มีกองบรรณาธิการประเมิน และ
ตรวจสอบคุณภาพ   
  3.  นำเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการ ซึ่งภายหลังจากการประชุม ทาง
วิชาการได้มีการบรรณาธิการและนำไปรวบรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผล การประชุมทางวิชาการ 
(Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ   
  4.  การเผยแพร่รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที ่มีรายละเอียดและความยาว ต้องแสดง
หลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐาน ว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและ
วิชาชีพในสาขานั้น และสาขาวิชาที่เก่ียวข้องในประเทศและ ต่างประเทศอย่างกว้างขวาง 
   เมื่อได้เผยแพร่ตามลักษณะข้างต้นและได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “งานวิจัย” นั้นแล้ว 
การนำ “งานวิจัย” นั้น มาแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหนึ่ง เพ่ือนำมา เสนอขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการ และให้มีการประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นั้น อีกครั้งหนึ่งจะกระทำไม่ได้   
 ลักษณะคุณภาพ   
 ระดับดี  เป็นงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือนำไปประยุกต์ได้  
 ระดับดีมาก   
  1.  เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ และนำเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งกว่างานเดิมที่
เคยมีผู้ศึกษาแล้ว 
  2.  เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง หรือสามารถนำไปประยุกต์ได้อย่าง แพร่หลาย   
 ระดับดีเด่น  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องมีลักษณะคุณภาพอ่ืนอีก ดังนี้   
  1.  เป็นงานบุกเบิกที่มีคุณค่ายิ่ง และมีการสังเคราะห์อย่างลึกซึ้งจนทำให้เป็นการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ (Body of knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างชัดเจน   
  2.  เป็นที่ยอมรับและได้รับการอ้างอิงถึงอย่างกว้างขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ 

กลุ่มที่ 2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2560 : 51-67) ได้ให้คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ

แต่ละประเภท รูปแบบการเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนดังต่อไปนี้  
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คำนิยาม  ผลงานทางวิชาการอย่างอื่นที่มิใช่เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน บทความทาง
วิชาการ หนังสือ หรืองานวิจัย โดยปกติหมายถึง สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  อาทิ การประดิษฐ์เครื่องทุ่น
แรง ผลงานการสร้างสิ่งมีชีวิตพันธุ์ใหม่ วัคซีน สิ่งก่อสร้างหรือ ผลงานด้านศิลปะ หรือสารานุกรม   
 รวมถึงงานแปลจากตัวงานต้นแบบที่เป็นงานวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา หรือประวัติศาสตร์ 
หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มีความสำคัญและทรงคุณค่าในสาขาวิชานั้นๆ ซึ่งเมื่อนำมาแปลแล้วจะเป็น
การเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ ที่ประจักษ์ชัด เป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือจาก
ภาษาไทย เป็นภาษาต่างประเทศ หรือแปลจากภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่เสนอจะต้องประกอบด้วยบทวิเคราะห์ที่อธิบาย และชี้ให้เห็นว่า
งานดังกล่าวทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างองค์ความรู้ หรือให้วิธีการที่จะเป็นประโยชน์
ต่อสาขาวิชานั้น และแสดงถึงความสามารถในการบุกเบิกในสาขาวิชานั้น สำหรับผลงานที่มุ่งเชิงปฏิบัติจะต้อง
ผ่านการพิสูจน์หรือมีหลักฐาน รายละเอียดต่างๆ ประกอบแสดงให้เห็นคุณค่าของผลงาน  
 รูปแบบ   
  1.  อาจจัดเพิ่มได้หลายรูปแบบ ทั้งท่ีเป็นรูปแบบเล่ม หรือการบันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือแถบ
เสียง   
  2.  มีคำอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ทำให้เกิด
การพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่งๆ 
หรือหลายสาขาวิชาได้อย่างไร ในแง่ใด   
  3.  กรณีผลงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานที่มุ่งในเชิงปฏิบัติ จะต้องผ่านการพิสูจน์ หรือ
แสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนที่แสดงถึงคุณค่าของผลงานนั้นด้วย   
 การเผยแพร่  มีการเผยแพร่ ดังนี้   
  1.  การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (Printing house) หรืสำนักพิมพ์ (Publishing 
house) หรือโดยการถ่ายสำเนาเย็บรูปเล่ม หรือทำในรูปแบบอ่ืนๆ   
  2.  การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปของ ซีดีรอมฯลฯ   
  3.  การเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ การจัดการแสดง หรือโดยมีการนำไปใช้หรือ 
ประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย   
 การเผยแพร่ดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียน การสอนวิชาต่างๆ 
ในหลักสูตรเท่านั้น   
 ทั้งนี้ ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบัน อุดมศึกษา คณะ 
และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น และต้องเผยแพร่ สู่สาธารณชนแล้วไม่น้อยกว่าสี่
เดือน   
 ลักษณะคุณภาพ   
 ระดับดี  เป็นผลงานใหม่ หรือเป็นการนำสิ่งที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ด้วยวิธีการใหม่ๆ และ ผลงานนั้น
ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านใดด้านหนึ่ง   
 ระดับดีมาก  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องมีลักษณะคุณภาพอ่ืนอีก ดังนี้   
  1.  ได้รับการรับรองโดยองค์กรทางวิชาการหรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องในสาขาวิชาที่เสนอ   
  2.  เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นที่ยอมรับของผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ   
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 ระดับดีเด่น  ใช้เกณฑ์เดียวกันกับระดับดีมาก และต้องเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ในวงวิชาการ  
และ/หรือวงวิชาชีพทั้งในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ 

 

กลุ่มที่ 3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (2560 : 171-175) มีเอกสารแนบท้าย

ประกาศ ก.พ.อ. เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556 เกี่ยวกับ ผลงานวิชาการรับใช้สังคมไว้ดังนี้  
 นิยาม ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นโดยใช้ความเชี่ยวชาญใน สาขาวิชาอย่าง
น้อยหนึ่งสาขาวิชา และปรากฏผลที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อ สาธารณะ  
 ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้ต้องเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทางด้านใดด้านหนึ่ง 
หรือหลายด้านเกี่ยวกับชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง 
คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานที่นำไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญาใน
รูปแบบอื่นที่สามารถแสดงได้เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์
อย่างชัดเจน หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการรับรู้ในปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน 
 ทั้งนี้ ไม่นับรวมงานที่แสวงหากำไรและได้รับผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชิงธุรกิจ   
 รูปแบบ จัดทำเป็นเอกสาร โดยมีคำอธิบาย/ชี้แจ้งโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็น
ผลงานที่ทำให้เกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และเกิดความก้าวหน้าทาง
วิชาการหรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่งๆ หรือหลายสาขาวิชาได้อย่างไร ในแง่
ใด โดยต้องปรากฏเป็นที่ประจักษ์ในประเด็นต่อไปนี้   
 1. สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น   
 2. การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย   
 3. กระบวนการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน   
 4. ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น   
 5. การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว   
 6. การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น   
 7. แนวทางการติดตามและธำรงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป   
 ทั้งนี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจแสดงหลักฐานเพิ่มเติมอื่นๆ เกี่ยวกับ
ผลงาน เช่น รูปภาพ หรือการบันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือแถบเสียง หรือวีดีทัศน์ ประกอบการ พิจารณาด้วยก็
ได้   
 การเผยแพร่ ให้มีการเผยแพร่โดยการจัดเวทีนำเสนอผลงานในพ้ืนที่หรือการเปิดให้เยี่ยมชมพ้ืนที่  
และจะต้องมีการเผยแพร่สู่สาธารณะชนอย่างกว้างขวางในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สอดคล้องกับผลงาน โดย
การเผยแพร่นั้นจะต้องมีการบันทึกเป็นเอกสารหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถใช้อ้างอิง หรือศึกษาค้นคว้า
ต่อไปได้  
 ลักษณะคุณภาพ   
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 ระดับดี มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน มีการระบุปัญหาหรือความต้องการ โดยการมี
ส่วนร่วมของสังคมกลุ่มเป้าหมาย มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้ที่สามารถแก้ไข ปัญหาที่เกิดข้ึน หรือทำ
ความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนา
ชุมชนหรือสังคมนั้น   
 ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องสามารถนำไปใช้เป็นตัวอย่างในการแก้ไข ปัญหาหรือ
ทำความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือ ก่อให้เกิดการ
พัฒนาให้กับสังคมอื่น หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในระดับจังหวัดหรือ ประเทศอย่างเป็น
รูปธรรม   
 ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องส่งผลกระทบต่อสังคมหรือแวดวง วิชาการอย่าง
กว้างขวาง เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือได้รับรางวัลจากองค์กร ที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับนานาชาติ เช่น UNESCO WHO UNICEF เป็นต้น  
 การประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคม ผู้เสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคมมีแนวทางที่จะ เข้าสู่การ
ประเมินดังนี้  
 1. แนวทางการกำหนดสาชาวิชาที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ให้ระบุชื่อสาขาวิชาที่จะ
แต่งตั้ง โดยระบุเฉพาะชื่อสาขาวิชาที่แสดงความรู้ความเชี่ยวชาญ หลักของผู้ขอ ทั้งนี้ ผู้ขอกำหนดตำแหน่งที่
เคยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โดยไม่ได้ใช้ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ประสงค์จะเสนอขอ
กำหนดตำแหน่งสูงขึ้นในสาขาวิชาเดิม โดยใช้ผลงาน วิชาการรับใช้สังคม สามารถเสนอขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการสูงขึ้นได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา แต่หากกำหนดสาขาวิชานั้น เป็นการเปลี่ยนแปลง
สาขาวิชาพื้นฐานของตน ให้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา และจะต้องเสนอขอกำหนดตำแหน่งโดยวิธี
พิเศษ  
 2. แนวทางการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม ให้มีการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคมของผลงาน
วิชาการรับใช้สังคม โดยวิธีการอย่างใด อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้    
  2.1. ให้สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชา แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่รับรองการใช้
ประโยชน์ต่อสังคมของผลงานวิชาการรับใช้สังคมนั้น    
  2.2 ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งแสดงหลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อ สังคมของ
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม จากผลการประเมินของสถาบันทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง  
 3. แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคมโดย
ใช้แนวทางในการประเมินดังต่อไปนี้    
  3.1. ประเมินจากเอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอผลงาน    
  3.2. ประเมินจากหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง หรือ สารสนเทศ
จากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง เป็นต้น  
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  3.3. นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามข้อ 1 และข้อ 2 แล้ว อาจประเมินจาก
การตรวจสอบสภาพจริงที่มีอยู่ในพื้นที่ร่วมด้วย ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะ ตรวจสอบด้วยตนเองหรือ
แต่งตั้งผู้แทนให้ไปตรวจสอบแทนก็ได้ ทั้งนี้ ให้เน้นถึงการมีส่วนร่วมและการ ยอมรับของสังคมเป้าหมาย   
 ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ในกรณีผลงานวิชาการรับใช้สังคมซึ่งมีการ
ดำเนินงานเป็นหมู ่คณะ หรือเป็นงานที่มี การบูรณาการหลายสาขาวิชา ผู ้ขอกำหนดตำแหน่งต้องเป็น
ผู้ดำเนินการหลักในสาขาวิชาที่เสนอขอ โดยมีบทบาทในขั้นตอนการทำงานอย่างน้อย 3 ขั้นตอน คือ   
 1. การวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนเริ่มกิจกรรมรับใช้สังคม   
 2. การออกแบบหรือพัฒนาชิ้นงานหรือแนวคิดหรือกิจกรรม   
 3. การประเมินผลลัพธ์และสรุปแนวทางในการนำไปขยายผลหรือปรับปรุงให้ผู้ขอกำหนดตำแหน่ง
ระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในผลงานนั้นของผู้ร่วมงาน ทุกคน และบทบาทหน้าที่หลักของผู้ขอ
กำหนดตำแหน่ง โดยให้ผู้ร่วมงานทุกคนลงนามรับรอง ทั้งนี้ อาจไม่ต้องระบุสัดส่วนการมีส่วนร่วมเป็นร้อยละก็
ได้  

กลุ่มที่ 4 ตำรา หนังสือ บทความทางวิชาการ 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2560 : 51-67) ได้ให้คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ

แต่ละประเภท รูปแบบการเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพตำรา หนังสือ บทความทางวิชาการ ไว้ดังนี้ 
ตำรา  

 คำนิยาม ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระ ของวิชาหรือเป็น
ส่วนหนึ ่งของวิชาหรือของหลักสูตรก็ได ้ ที ่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถ ในการถ่ายทอดวิชาใน
ระดับอุดมศึกษาในการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
 เนื้อหาสาระของตำราต้องมีความทันสมัยเมื่อพิจารณาถึงวันที่ผู้ขอยื่นเสนอ ขอตำแหน่งทางวิชาการ
ทั้งนี้ ผู้ขอจะต้องระบุวิชาที่เก่ียวข้องในหลักสูตรที่ใช้ตำราเล่มที่เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการด้วย  
 ผลงานทางวิชาการที่เป็น “ตำรา”นี้อาจได้รับการพัฒนาขึ้นจากเอกสารคำสอนจนถึงระดับที่ความ
สมบูรณ์ที่สุด ซึ่งผู้อ่านเป็นบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้เรียนในรายวิชานั้นแต่สามารถอ่านและทำความเข้าใจในสาระของ
ตำรานั้นด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องเข้าศึกษาในวิชานั้น   
 รูปแบบ เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย คำนำ สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือ การวิเคราะห์ การสรุป 
การอ้างอิงและบรรณานุกรม ทั้งนี้อาจมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์   
 การอธิบายสาระสำคัญมีความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่าง หรือกรณีศึกษา ประกอบ
จนผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจสาระสำคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จ   
 การเผยแพร่ มีวิธีการเผยแพร่ ดังนี้   
 1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์ (Printing house) หรือสำนักพิมพ์ (Publishing house) 
หรือโดยการถ่ายสำเนาเย็บเล่ม หรือทำในรูปแบบอ่ืนๆ   
 2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปของ ซีดีรอม ฯลฯ   
 การเผยแพร่ดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียน การสอนวิชาต่างๆ 
ในหลักสูตรเท่านั้น จำนวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนี อื่นวัด
ความความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน 



19 
 

 ทั้งนี้ ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา คณะ 
และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น และต้องใช้ในการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า
หนึ่งภาคการศึกษา 
 เมื่อได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “ตำรา” ไปแล้ว การนำ “ตำรา” นั้นไป แก้ไขปรับปรุงหรือ
เพิ่มเติมเนื้อหา “ตำรา” เพื่อนำเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและ ให้มีการประเมินคุณภาพ “ตำรา”
นั้นอีกครั้งหนึ่งอาจกระทำได้ แต่จะต้องทำการเผยแพร่  “ตำรา” นั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง   
 ลักษณะคุณภาพ   
 ระดับดี เป็นตำราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย มีแนวคิดและการนำเสนอที่
ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา   
 ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องมีลักษณะคุณภาพอ่ืนอีก ดังนี้   
 1.  มีการวิเคราะห์และเสนอความรู ้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็น
ประโยชน์ต่อวงวิชาการ   
 2. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของผู้เขียนที่เป็นการแสดงให้ เห็น
ถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน   
 3.  สามารถนำไปใช้อ้างอิงหรือนำไปปฏิบัติได้   
 ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องมีลักษณะคุณภาพอ่ืนอีก ดังนี้   
 1. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการ และมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้างความรู้ใหม่  
(Body of knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง   
 2. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง   
 3. เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับชาติ และ/ หรือนานาชาติ  

หนังสือ    
 คำนิยาม ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นโดยมีรากฐานทางวิชาการที่มั ่นคง และให้ทัศนะของ
ผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ ให้แก่สาขาวิชานั้นๆ และ/หรือสาขา
ที่เก่ียวเนื่อง มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงในเชิงเนื้อหาและ ครอบคลุม โดยไม่จำเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตาม
ข้อกำหนดของหลักสูตรหรือของ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร และไม่จำเป็นต้องนำไปใช้ประกอบการเรียน
การสอน ในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้เนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่จัดพิมพ์ 
 รูปแบบ เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย คำนำ สารบัญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห์ การสรุป การอ้างอิงและ
บรรณานุกรม ทั้งนี้ต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์  การอธิบายสาระสำคัญต้องที่มี
ความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่าง หรือกรณีศึกษา ประกอบจนผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจใน
สาระสำคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จ การเผยแพร่ มีวิธีการเผยแพร่ ดังนี้   
 1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (Printing house) หรือสำนักพิมพ์  (Publishing 
house)   
 2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปของ ซีดีรอม ฯลฯ   
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 การเผยแพร่ดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียน การสอนวิชาต่างๆ 
ในหลักสูตรเท่านั้น จำนวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่ อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอ่ืนวัด
ความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน   
 ทั้งนี้ ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบัน อุดมศึกษา คณะ 
และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น และต้องเผยแพร่ สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่
เดือน เมื่อได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “หนังสือ” ไปแล้ว การนำ “หนังสือ” นั้นไปแก้ไขปรับปรุง
หรือเพิ่มเติมเนื้อหาใน “หนังสือ” เพื่อนำมาเสนอขอกำหนดตำแหน่ง ทางวิชาการและให้มีการประเมิน
คุณภาพ “หนังสือ” นั้นอีกครั ้งหนึ ่งอาจกระทำได้แต่จะต้องทำการ เผยแพร่ “หนังสือ” นั้นใหม่อีกครั้ง  
 ลักษณะคุณภาพ   
 ระดับดี เป็นหนังสือที ่มีเนื ้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย มีแนวคิดและการ
นำเสนอท่ีชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ   
 ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องมีลักษณะคุณภาพอ่ืนอีก ดังนี้   
 1. มีการวิเคราะห์เสนอความรู้หรือวิชาการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ และประโยชน์ต่ อ
วงวิชาการ   
 2. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์ หรือผลงานวิจัยของผู้เขียน ที่เป็นการแสดงให้เห็น
ถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ   
 3.  สามารถนำไปใช้อ้างอิงหรือนำไปปฏิบัติได้   
 ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องมีลักษณะคุณภาพอ่ืนอีก ดังนี้   
 1.  มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้าง องค์ความรู้ใหม่ 
(Body of knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง   
 2.  มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่องเป็นที่เชื่อถือและยอมรับ ในวงวิชาการหรือวิชาชีพ
ที่เก่ียวข้องในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ 

บทความทางวิชาการ 

คำนิยาม งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีกำหนดประเด็นที่ต้องการอธิบาย หรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน ทั้งนี้
มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ จนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็น
การนำความรู้จากแหล่งต่างๆ มาประมวลร้อยเรียง เพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยที่ผู้เขียนต้องแสดงทัศนะ
ทางวิชาการของตนได้อย่างชัดเจนด้วย 

รูปแบบ เป็นบทความที่มีความยาวไม่มากนัก ประกอบด้วยการนำความที่แสดงเหตุผลหรือที่มาของ
ประเด็นที ่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์ และบทสรุปมีการอ้างอิงและ
บรรณานุกรมที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ 

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 
1. เผยแพร่ในรูปของบทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้นอาจ

เผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีกำหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน 
2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืนที่มีกองบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ

ของบทความต่างๆ ในหนังสือนั้นแล้ว 
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3. เผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings)ของการประชุมทางวิชาการ
ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพของบทความต่างๆ ที่  
นำเสนอนั้นแล้ว 

เมื่อได้รับเผยแพร่ตามลักษณะข้างต้นและได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ“บทความทาง 
วิชาการ” นั้นแล้ว การน า “บทความทางวิชาการ” นั้น มาแก้ไขปรับปรุง หรือเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่ง เพ่ือ
นำมาเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และให้มีการประเมินคุณภาพ “บทความทางวิชาการ” นั้นอีกครั้ง  
หนึ่งจะกระทำไม่ได้ 

ลักษณะคุณภาพ 
ก.พ.อ. ได้ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที ่ 10) พ.ศ. 2556  (สำนักงานคณะกรรมการ 
อุดมศึกษา : 2560 หน้า 176) ให้ยกเลิกคำจำกัดความผลงานทางวิชาการที่จำแนกตามระดั บคุณภาพของ
บทความทางวิชาการ อย่างไรก็ดีระดับลักษณะคุณภาพทั้งสามระดับนี้อาจมีประโยชน์ที่สามารถใช้เป็นแนวทาง 
ในการเขียนบทความทางวิชาการได้ 

ระดับดี เป็นบทความทางวิชาการที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย มีแนวคิด  
และการน าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี โดยมีข้อกำหนดเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1 . มีการวิเคราะห์ และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็น  

ประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
2. สามารถนำมาใช้อ้างอิงหรือนำไปปฏิบัติได้ 
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก โดยมีข้อกำหนดเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึง ระดับท่ีสร้างความรู้ใหม่ (Body of 

knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
2. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิด และค้นคว้าต่อเนื่องเป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ

ที่เก่ียวข้องในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
 
2.5  ขั้นตอนการทำงานรับใช้สังคม 
 กาญจนา แก้วเทพ ( 2559 : 26-30 ) กล่าวว่า กระบวนการหรือขั้นตอนการทำงานของงานวิชาการ
เพ่ือสังคมจะเป็นการผสมระหว่างงานวิจัยแบบวิชาการ (basic research) และงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น  
(Community-based Research : CBR ) ซึ่งกระบวนการวิจัยเชิงวิชาการโดยทั่วไปจะมี 9 ขั้นตอน คือ 

 1) ความอยากรู้ทางวิชาการ 
 2) ทบทวนแนวคิด/ทฤษฎีงานวิจัยที่เคยมี 
 3) ปัญหานำการวิจัย (กำหนดตัวแปร)  
 4) สร้างกรอบแนวคิดนิยามศัพท์ปฏิบัติการ 
 5) ออกแบบประเภทข้อมูล 
 6) เลือกแบบการวิจัย 
 7) กระบวนการสร้างเครื่องมือ 
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 8) นำเครื่องมือไปเก็บรวบรวม 
 9) วิเคราะห์/สังเคราะห์ 

 ส่วนการวิจัยแบบ CBR จะมี 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1) แสวงหาตัวนักวิจัย 
 2) พัฒนาโจทย์วิจัย 
 3) ออกแบบวิจัย 
 4) ทำความเข้าใจร่วมกัน 
 5) จัดการข้อมูล 
 6) ใช้ประโยชน์จากข้อมูล 
 7) ถอดหรือสรุปบทเรียน 

 ซึ่งสามารถสลับขั้นตอนได้ และผ่านแต่ละข้ันตอนได้หลายครั้งกลับไปกลับมา มีความยืดหยุ่น โดยบาง
ขั้นตอนอาจยุบรวมหรืออาจมีขั้นย่อยแทรกตามความจำเป็น 
 ในขณะที่การวิจัยแบบงานวิชาการเพื่อสังคม ( Socially-engaged Scholarship : SeS ) จะมีอยู่ 10 
ขั้นตอนบนหลักการคือ โจทย์วิจัยต้องมาจากชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม, คิดกิจกรรมบนฐานของข้อมูล, 
ก่อนทำต้องคิดและคิดแล้วต้องทำได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 – การค้นพบสภาพปัญหาหรือข้อสงสัย ทั้งปัญหาจากชุมชนและปัญหาในทางวิชาการ 
 ขั้นตอนที่ 2 – การทบทวนสถานการณ์ ถ้าเป็นกรณีงานวิจัยเพื่อการวิชาการ คือ การทบทวน
วรรณกรรม แต่สำหรับ CBR เป็นการเสวนาชุมชนเพ่ือทบทวนตัวเอง ส่วนงานวิจัยแบบ SeS สามารถใช้ได้ท้ัง
สองวิธีการผสมกัน 
 ขั้นตอนที่ 3 – การแสวงหาหรือพัฒนาโจทย์การวิจัย และแสงหาทีมวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 4 – การสร้างกรอบแนวคิดของการทำงาน ( conceptual frame work )  
 ขั้นตอนที่ 5 – การออกแบบการวิจัย ชาวบ้านซึ่งเป็นคนในชุมชน จะมีส่วนร่วมได้อย่างมากในขั้นตอน
ของการคิดกิจกรรมที่เหมาะสมกับบริบท และการแนะนำแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
 

ตัวอย่าง PAR เป็นเรื่อง process ไม่ใช่ product 
กรณีการทำแผนชุมชน เมื่อนักวิชาการลงไปสำรวจบริบทชุมชนมักจะพบว่าผู้ใหญ่บ้านมีความสามารถ

และรู้ความต้องการของชาวบ้านหมดทุกอย่าง และเมื่อคำนึงถึงความสะดวกรวดเร็วในการทำแผนชุมชนแล้ว 
จึงได้เรียกผู้ใหญ่บ้านมาเพ่ือเขียนแผนชุมชนว่า หมู่บ้านนี้มีความต้องการอะไรบ้าง ด้วยวิธีการแบบนี้ การมีส่วน
ร่วมจะมีเพียงผู้ใหญ่บ้านคนเดียว และเกิดเป็นแผน A แผนเดียว หากทดลองทำแผนชุมชนใหม่อีกครั้งด้วยการ
ใช้กระบวนการ PAR โดยการชวนชาวบ้านมาจัดเวทีครั้งแล้วครั้งเล่า จนได้แผน B ในมุมมองของ product 
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างแผน A กับแผน B อาจไม่มีความแตกต่างกันนัก แต่ในแง่ความรู้สึกไม่เหมือนกัน 
เพราะในแผน A ชาวบ้านเรียก“แผนผู้ใหญ่” ส่วนแผน B ชาวบ้านเรียก “แผนชุมชน” เพราะกระบวนการการ
มีส่วนร่วมสามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่า sense of belonging คือ ความรู้สึกเป็นเจ้าของ และสิ่งที่จะทำให้รู้สึกว่า 
เป็นของเขานั้น จะได้มาด้วยการจัดการที่ดี 
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 ขั้นตอนที่ 6 – การสร้างเครื่องมือและเก็บข้อมูล ในขั้นตอนนี้อาจทำได้ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 นำ
ชุดเครื่องมือที่เคยใช้อยู่แล้วใน basic research เช่น แบบสอบถาม (questionnaire ) เหล่านี้มา modified 
ใหม่ โดยเพิ่มเติมในเรื่องของการมีส่วนร่วมจากชุมชนเข้าไป ส่วนรูปแบบที่ 2 เป็นการสร้างเครื่องมือชุดใหม่มา
ใช้เลย หรือจะนำเครื่องมือของ CBR ซึ่งออกแบบให้มี PAR กำกับอยู่มาใช้เลย 
 ขั้นตอนที่ 7 – การจัดการข้อมูล และการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล ในงานของ CBR จะคุ้นเคยกับคำ
ว่า “การคืนข้อมูลให้ชุมชน” ซึ่งวัตถุประสงค์ เพ่ือตรวจสอบข้อมูล และเพ่ือทำให้ข้อมูลนั้นสมบูรณ์ขึ้น การคืน
ข้อมูลให้กับชุมชนคล้ายกับการรายงานประกอบผลในตลาดหุ้น เป็นการเอาผลประโยชน์ไปคืนให้กับเจ้าของ
หุ้น แต่เวลาคืนให้ต้องคืนแบบหนี้นอกระบบ คือ คืนเงินพร้อมดอกเบี้ยหรือการคืนข้อมูลให้กับชุมชนมากกว่า
ข้อมูลที่ได้รับจากชุมชน เช่น มีการตัดระบบข้อมูลให้มีความหมายมากขึ้น เป็นต้น 
 ขั้นตอนที่ 8 – การนำไปใช้ประโยชน์ ในกรณีกรวิจัยแบบ PAR ซึ่งไม่ใช่การวิจัยเพียงเพื่อค้นหาหรือ
อธิบายเฉพาะสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน แต่ต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่ งนั้นให้ดีขึ ้นด้วย ดังนั้น หลังจากการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์แล้วจะต้องมีการคิดกิจกรรมเข้าไปแก้ปัญหาบางอย่าง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักวิชาการคิด
ให้ชาวบ้าน หรือกิจกรรมที่ชาวบ้านคิดขึ้นเอง แต่ส่วนสำคัญ คือ การตัดสินใจเอกต้องให้ชาวบ้านเป็นผู้เลือก 
เพราะชาวบ้านเป็นผู้ได้รับผล กรณีท่ีเกิดความล้มเหลวก็กลับมาวิเคราะห์หาสาเหตุของความล้มเหลวเพ่ือแก้ไข
ปัญหาร่วมกันต่อไป 
 ขั้นตอนที่ 9 – การวัดละประเมินผล โดยทั่วไปการวัดและประเมินผลจะมี Keyword ที่เกี่ยวข้องอยู่ 
3 คำ ที่สำคัญ คือ output outcome และ impact ซึ่งสามารถ อธิบายด้วยการใช้ 2 เกณฑ์ ดังนี้ 
 

ประเด็น ความตั้งใจ ( intention) (timing) 
Output yes Short term 

Outcome Yes Middle term 
Impact No Long term 

 
 ในด้าน output ที่ภาษาไทยนิยมเรียกว่า “ผลผลิต” คือ สิ่งที่เราตั้งใจหรือคาดหมายไว้แล้วว่าจะ
เกิดขึ้น และเกิดผลในระยะเวลาสั้น ส่วน outcome คือ “ผลลัพธ์” เป็นสิ่งที่ตั้งใจไว้เช่นกัน แต่ผลที่เกิดจะใช้
ระยะเวลานานกว่า output ส่วน “ผลกระทบ” (impact) คือ สิ่งที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่า 
เหนือความคาดหมายและแน่นอนผลที่เกิดขึ้นต้องเป็นระยะเวลายาวนานเพราะต่อเนื่องจาก outcome 
อย่างไรก็ตาม output ของการทำงานสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่ากระทบการทำงานนั้นจะมีส่วนร่วมหรือการ
ทำงานแบบ PAR  หรือไม่ก็ตาม แต่ outcome จะเกิดขึ้นได้ต้องเป็นการทำงานแบบมีส่วนร่วม 
 ตัวอย่าง  
 กรณีการแก้ปัญหาโบราณสถานที่มีความทรุดโทรม หาก output คือ ได้อนุรักษ์โบราณสถาน จะ
สามารถเห็นผลได้ทันที แต่ถ้าเป็น outcome นอกจากได้อนุรักษ์โบราณสถานแล้ว ยังมีคนที่จิตใจอนุรักษ์
โบราณสถาน ซึ่งถ้าไม่ใช่ PAR จะไม่ได้เลย ส่วนเรื่องของ impact หรือเหนือความคาดหมายคือ คนกลุ่มนี้
นอกจากจะมีจิตใจอนุรักษ์แล้วยังคิดที่จะไปบรูณะพระ ขัดองค์พระเพิ่มด้วย พอเกิด outcome ก็จะเกิด 
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impact ต่อเนื่องไป ส่วน sustainability ก็มีเมื่อมี outcome และ impact เนื่องจากความยั่งยืนจะไม่เกิดขึ้น
แม้จะอนุรักษ์โบราณสถานแล้วแต่ไม่ได้คนที่มีใจในการอนุรักษ์ แต่ถ้าได้คนที่มีใจอนุรักษ์ด้วยก็จะเกิดความ
ยั่งยืน เพราะถ้าสมมติโบราณสถานเกิดความเสียหายคนเหล่านั้นก็จะสามารถฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ได้อีก เนื่องจาก
เขามีจิตใจที่จะอนุรักษ์อยู่แล้ว 
 ขั้นตอนที่ 10 – ถอดบทเรียน และดูความยั ่งยืน เป็นการตรวจสอบผลจากการทำงาน ซึ ่งจะมี 
keyword สำคัญคือคำว่า “ถอดบทเรียน”หรือ “สรุปบทเรียน” 
 กล่าวโดยสรุปการทำงานแบบ SeS เป็นกระบวนการวิจัยที่นำเอาการทำงานแบบเป็นขั้นเป็นตอนมา
จาก basic research และนำกิจกรรมเสริมจาก CBR เพิ่มเติมเข้าไป ซึ่งระดับความเข้มข้นหรือความมากน้อย
ของการมีส่วนร่วมจะอยู่ประมาณ “PAR” และ “collaborative” 

Engagement Thailand (2557) กล่าวว่า การทำงานเชิงวิชาการเพื่อสังคมเป็นการทำงานร่วมกัน
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคมบนพื้นฐานของการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้
ร่วมกัน โดยมีขั้นตอนการทำงาน ดังนี้ 
  1) โจทย์วิจัย (research question) มาจากเจ้าของปัญหา ในชุมชน/ท้องถิ่น 
  2) เจ้าของปัญหาร่วมเป็นทีมวิจัยหลัก (Core research team ) 

3) มีการทบทวนวิธีการแก้ปัญหาในอดีตและออกแบบปฏิบัติการ (Action) บนพื้นฐานข้อมูล           
   เพ่ือแก้ปัญหา หรือค้นหาคำตอบ 
4) บูรณาการความรู้วิชาการของศาสตร์สาขาต่าง ๆ กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการแก้ปัญหา 
    / ค้นหาคำตอบ 

  5) สรุปบทเรียนและขยายผลโดย principle agent  
สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ (อ้างถึงใน ปิยะวัติ บุญ-หลง)  ได้กล่าวถึงขั้นตอนการทำงานเพื่อรับใช้สังคมมี

ขั้นตอน ได้แก่ 
  1) การวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา 
  2) วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  3) กำหนดโจทย์วิจัย/จัดทำแผนปฏิบัติการ 
  4) ดำเนินการตามแผน/เก็บข้อมูล 
  5) วิเคราะห์ข้อมูล 
  6) ออกแบบกิจกรรมจากข้อมูล 
  7) ปฏิบัติการ/ประเมินผล 
  8) สรุปบทเรียน/ถอดองค์ความรู้  
 ปิยะวัติ บุญ-หลง ได้สรุปขั้นตอนได้การทำงานรับใช้สังคมโดยแบ่งเป็น 3 กระบวนการ  ดังนี้ 
 1) การตั้งโจทย์ 
 - โจทย์ของชุมชน (แก้ปัญหา) 
 - โจทย์ของนักวิชาการ (สงสัย) 
 - โจทย์ของ stakeholders อ่ืน ๆ 
 2) กระบวนการกระทำ 
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 - การมีส่วนร่วม โดยระดับการมีส่วนร่วมโดยสรุปเป็นบันได 8 ขั้น และใน 8 ขั้น จัดเป็น 3 ประเภท
ดังนี้ 

1.การมีส่วนร่วมเทียม หรือไม่มีส่วนร่วม  
2.การมีส่วนร่วมพอเป็นพิธี  
3.การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง  
ในบันได 8 ขั้น แต่ละข้ันมีรายละเอียดดังนี้  
- บันไดขั้นที่ 1 การจัดการแบบเบ็ดเสร็จโดยตรง (direct manipulation) ขั้นจัดฉากเป็นการ

แสดงบทบาทในกิจกรรมหนึ่งๆเพื่อให้คนรู้จัก  
- บันไดขั้นที่ 2 การบำบัดรักษา (therapy) เป็นการบำบัดรักษาเป็นพฤติกรรมที่ผู้นำมุ่งหวังที่จะ

ให้ทุกคนเชื่อฟัง  
- บันไดขั้นที่ 3 การร่วมให้ข่าวสารข้อมูล (informing) ขั้นแจ้งข่าวสารผู้นำ เปิดโอกาสให้ผู้ตาม

ซักถามได้เพียงเล็กน้อย  
- บันไดขั้นที่ 4 การร่วมให้คำปรึกษา (consultation) ขั้นให้คำปรึกษาผู้นำเปิดโอกาสให้ผู้ตาม

แสดงความคิดเห็น  
- บันไดขั้นที่ 5 การร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น (placation)ขั้นปลอบใจเป็นลักษณะที่ผู้นำทำทีท่า

ว่าเห็นด้วยกับผู้ตาม  
- บันไดขั้นที่ 6 การร่วมเป็นพันธมิตร (partnership)  ขั้นเป็นหุ้นส่วนเป็นการร่วมคิด ร่วมทำ 

และร่วมตัดสินใจ  
- บันไดขั้นที่ 7 การส่งตัวแทนเข้าร่วมใช้สิทธิ์ในการตัดสินใจ(delegated power) เป็นขั้นมอบ

อำนาจ ผู้บริหารมอบอำนาจให้ผู้ปฏิบัติงานมีอำนาจแทนตน  
- บันไดขั้นที่ 8 การควบคุมการตัดสินใจโดยพลเมือง (citizen control)  ขั้นควบคุมโดย

ประชาชนเป็นลักษณะที่ผู้นำเปิดโอกาสให้ผู้ตามเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกระบวนการ
บริหารอย่างแท้จริง  

ซึ่งสามารถเรียกได้ว่า  
บันไดข้ันที่ 1 -2 เป็นขั้นการมีส่วนร่วมเทียม  
บันไดข้ันที่ 3 -5 เป็นขั้นการมีส่วนร่วมพอเป็นพิธี คือมีส่วนร่วมในบางเรื่องเท่านั้น  
บันไดข้ันที่ 6 -8 เป็นขั้นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เป็นระดับที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด  

 -ได้รับการยอมรับ 
 3) การสรุป / การเขียน 
   - เพ่ือตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ 
   - โดยมีหลักฐานยืนยัน (งานพัฒนา) 
   - โดยมีหลักคิดอธิบายทฤษฎี (งานวิชาการ) 
 
2.6  การวิจัยผลเพื่อรับใช้สังคม 
 การวิจัยผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้ต้องเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทางด้านใด
ด้านหนึ่งหรือหลายด้านเกี่ยวกับ ชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ  
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 สุธิพร จิตต์มิตรภาพ กล่าวถึง การวิจัยผลเพื่อรับใช้สังคมแบ่งออกได้เป็น ดังนี้ 
  1) มหาวิทยาลัยกับสังคมแนบแน่นเป็นเนื้อเดียวกัน 
  2) สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมอุดมปัญญา สังคมแห่งศตวรรษที่ 11 
  3) เกิดระบบอุดมศึกษามิติใหม่ กระบวนทัศน์ใหม่ 
  4) มีวิชาการ 2 สาย synergy กัน 
  5) Sustainable Development Goals  
 อนุช อาภาภิรม (อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ 2560 : 10-11)คุณค่าและความคุ้มค่าของงานวิจัยเพ่ือ
สังคมเอาไว้ใน 3 แง่มุม คือ คุณค่าต่อชุมชน คุณค่าต่อสถาบันการศึกษา และคุณค่าต่อองค์ความรู้เรื่องการ
พัฒนา ดังนี้ 
 - คุณค่าต่อชุมชน 
  1. การวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ช่วยสะท้อนความต้องการ ความกังวลและความหวังของ
ชุมชน และทำให้สิ่งเหล่านี้ปรากฏขึ้นในสมการของการพัฒนาชาติ 
  2. การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ช่วยให้ชุมชนก้าวสู่สังคมความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างไม่แพ้
เปรียบมากจนเกินไป เพราะการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพ้ืนที่ช่วยให้ชุมชนเป็นหน่วยที่สามารถสร้างความรู้ใหม่โดย
การสนับสนุนจากภายนอก แก้ไขข้อจำกัดของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ต้องใช้เวลายาวนานในการสั่งสม 
 - คุณค่าต่อสถาบันการศึกษา 
  3. การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ช่วยทำให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติบทบาทหน้าที่ของตนได้บริบูรณ์ขึ้น นั่น
คือการให้บริการกับชุมชน การเป็นสำนักคิด เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เป็นผู้สร้างการเชื่อมต่อเพื่อสร้างการไหลของ
วัตถุ ข่าวสาร และพลังงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา ซึ่งเคยเป็นข้อจำกัดของชุมชน 
 - คุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาชุมชน/ชุมชน 
  4. การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ คือ การพัฒนาที่ถือมนุษย์เป็นศูนย์กลาง ( Human centered 
development ) ซึ่งมีการศึกษาไว้เป็นอันมากว่า คืออะไร มีหลักปฏิบัติและทฤษฎีอะไร 
  5. การพัฒนาเชิงพ้ืนที่นำเอาสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศเข้ามาคิดเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ (ซึ่งหมายความว่า เป็นการพัฒนาที่ตระหนักถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอันเป็นหัวใจสำคัญของการ
พัฒนาแบบยั่งยืน) 
  6. การวิจัยเชิงเชิงพื้นที่ให้ความสำคัญแก่ทุนอ่ืนนอกเหนือจากทุนตัวเงิน ได้แก่ ทุนสังคม ทุน
วัฒนธรรม และทุนมนุษย์ เป็นต้น 
 กาญจนา แก้วเทพ (2559 : 105) กล่าวว่า งานวิชาการเพ่ือสังคมนั้นจะมีคุณค่าเป้าหมายต่อคนหลาย
กลุ่มที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder ) เนื่องจากงานวิจัยเพื่อสังคมนั้นจะมี
ลักษณะเน้นความร่วมมือ (Collaboration) ระหว่างคน/ภาคส่วนต่าง ๆ ในการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่
เป็นผู้อ่านพิจารณาการตีพิมพ์บทความของวารสารวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ที่
ประชุมได้ประมวลผลว่า การเผยแพร่งานวิจัยเพื่อสังคมนั้นน่าจะมีเป้าหมายที่หลากหลาย เช่น 
  1. เพ่ือนำไปเป็นหลักฐานสำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการของนักวิจัย 
  2. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ ที่ได้จากการวิจัยแก่แวดวงวิชาการ 
  3. เพ่ือแลกเปลี่ยนทัศนะกับนักวิชาการท่ีมีความสนใจในประเด็นเดียวกัน 
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  4. เพื่อเผยแพร่ความสำเร็จของชุมชนที่ศึกษา เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและความมั่นคงต่อ
ชุมชน 
  5. เพ่ือเป็นต้นแบบสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้หรือขยายผลในที่อ่ืน ๆ 
  6. เพ่ือเป็นบทเรียนหรือแนวทางให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ทำงานด้านการสนับสนุนชุมชน 
  7. เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนให้มากขึ้นสำหรับทีมนักวิจัยเอง เป็นต้น 
  
2.7  เกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพงานวิชาการรับใช้สังคม 
 1). การระบุสถานการณ์ที่เป็นอยู่เดิม 
     เนื่องจากเป้าหมายสูงสุดของงานวิชาการเพื่อสังคมคือ การสร้างการเปลี่ยนแปลง (Change) ให้
เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงต้องออกแบบการวิจัย ( Research design) ให้เป็นแบบ 
Before – Treatment – After แล้วว ัดเปรียบเทียบ  “สภาพก่อน-หลัง” ด้วยเหตุนี้จ ึงจำเป็นต้องระบุ
สภาพการณ์ที่เป็นอยู่เดิมอย่างชัดเจนเพื่อนำมาเทียบเคียงกับสภาพการณ์หลังจากท่ีเกิดกระบวนการวิจัยแล้ว 

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 
ในแบบแผนของการเขียนบทความวิจัยทั่วไปนั้น เนื้อหาในส่วนแรกนี้คือ “ที่มาและความสำคัญ

ของปัญหา” ” ซึ่งกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิได้ตั้งข้อสังเกตว่าในขณะที่งานวิจัยแบบวิชาการทั่วไปนั้น  น มักจะระบุ
ความสำคัญของปัญหา (Signification) อยู่ที่ “ตัวประเด็น” (Issue/Topic) เช่น ปัญหาขยะ ปัญหาพลังงาน 
ฯลฯ ส่วน “พื้นที่ที่ศึกษา” (Area) นั้นจะเป็นเพียงตัวอย่างของรูปธรรมที่จะมาเสริมประเด็นหากทว่าในกรณี
ของงานวิจัยเพื่อสังคมนั้น ความสำคัญของ “ประเด็น” และ“พื้นที่ศึกษา” นั้นจะมีน้ำหนักความสำคัญ  ที่
ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้เพราะงานวิจัยเพื่อสังคมนั้นมีลักษณะดังที่ได้กล่าวมาแล้วคือ เป็น  งานรูปธรรมเชิงพื้นที่
(Area-based) ดังนั ้น ในการเขียนที่มาและความสำคัญของปัญหา ที ่เป็นสภาพการณ์ก่อนนั ้นจะต้องมี
รายละเอียดของพ้ืนที่ที่จะศึกษาพอสมควรและต้องแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่าง “ประเด็น” ใน “พ้ืนที่ที่
จะศึกษา” กล่าวคือจะพูดถึง ประเด็นแบบทั่วๆไปไม่ได้ แต่จะต้องเป็น“ประเด็นปัญหาภายในปริบทของพ้ืนที่ที่
ศึกษา”  

นอกจากนั้น เมื่อมีการสำรวจบริบทชุมชนที่มีปัญหาหลายด้าน ก็มีความจำเป็นที่จะต้องจัดลำดับ
ความสำคัญของปัญหา (Prioritization)(โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน มิใช่จัดโดยนักวิชาการฝ่าย
เดียว) ) และมีการระบุเกณฑ์ที่ใช้เลือก ตัวอย่างที่ดีคือ งานวิจัยเรื่องการบริหารจัดการน้ำในชลประทานระบบ
ท่อ จังหวัดอุบลราชธานี (วรงศ์ นัยวินิจ,2558 อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2559 : 30) ที่ได้กล่าวมาแล้ว 
นักวิจัยได้พบว่า เมื่อมีการจัดเวทีระดมสมองเพื่อระบุปัญหาของการจัดการน้ำนั้น วิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด
คือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื ้นฐานของชลประทานระบบท่อ  แต่ทว่าวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวก็เกินขีด
ความสามารถของชุมชน ชุมชนจึงเลือกปัญหาเรื่องการบริหารจัดการกลุ่มที่อยู่ในวิสัยที่  ชุมชนพอจะจัดการ
ได้มาเป็นโจทย์การวิจัยเสียก่อน 

การระบุความสำคัญของงานวิจัยนั ้น อาจนำเสนอให้สอดคล้องกับเกณฑ์  Contribution ตาม
มาตรฐานวิชาการทั่วไปที่ได้กล่าวมาแล้ว กล่าวคือแสดงให้เห็นความสำคัญของงานวิจัยในหลายๆ  ระดับ เช่น 
ในระดับแรกคือ สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ในระดับต่อมาเป็นความสำคัญเชิงวิชาการคือ  การสร้าง
ความรู้ใหม่ที่ให้คำอธิบายว่า เพราะเหตุใดจึงสามารถแก้ไขปัญหาได้  มีการเพิ่มพูนหรือดัดแปลงความรู้เก่าให้
กลายมาเป็นความรู้ใหม่อะไรบ้าง เป็นต้น 
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1.2 การสำรวจทุนชุมชน (Community capital) เนื่องจากงานวิจัยเพื่อชุมชนเป็นงานที่เน้น
การมีเจ้าภาพร่วมจากทุกฝ่าย (Collaborative research) มิใช่เป็นงานที่นักวิชาการเป็นเจ้าภาพ แล้ว
ทำอาหาร (ความรู้) เลี้ยงชาวบ้านที่มีฐานะเป็นแขกมาร่วมงาน และเม่ือทุกฝ่ายเป็น “เจ้าภาพ” ทั้งนักวิชาการ
และชาวบ้านต่างก็ต้องพกพา “ทุน” ของตนเองมาร่วมงาน สำหรับนักวิชาการนั้นมองเห็นได้ง่ายว่าจะมีทุน
ประเภทต่างๆ เริ ่มตั้งแต่ความรู้งบประมาณ อาคาร/สถานที่ เวลา ยานพาหนะฯลฯเข้ามาในงานวิจัย  แต่
สำหรับฝ่ายชาวบ้าน/ชุมชนอาจจะมองเห็นได้ยากกว่า ดังนั้น ในงานวิจัยเพื่อสังคมจึงมีเครื่องมือพิเศษสำรวจ
ขุดค้นแสวงหาทุนของชาวบ้านที่เรียกว่า “การสำรวจทุนชุมชน” 

ความแตกต่างประการแรกระหว่างงานวิจัยทั่วไปกับงานวิจัยเพื่อสังคมจึงน่าจะปรากฎให้เห็นตั้งแต่
การเขียน“ที่มาและความสำคัญของปัญหาการวิจัย”เพราะในขณะที่งานวิจัยทั่วไปจะบรรยายแต่ “สภาพ
ปัญหาของชุมชน” นั้น การวิจัยเพื่อสังคมจะมีมุมมองชุมชนแบบทวิลักษณ์ (Duality) กล่าวคือ มองทั้งส่วนที่
ชุมชนหมด/ขาด/เป็นปัญหาและมองด้านที่ชุมชน “มีอยู่/เหลืออยู่” ที่เรียกว่า “ทุนชุมชน” ที่การวิจัยเพ่ือ
ชุมชนจะต้องสำรวจอย่างคร่าวๆในเบื้องต้น (แม้ว่าจะยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ก็ตาม)  

สำหรับทัศนะใหม่ในการมองชุมชนทั้งสองด้านนี้ก็ได้พัฒนาแนวคิดเรื่อง “ทุนชุมชน” ให้กว้างขวาง
ออกไป โดยหมายรวมตั้งแต่ทุนเศรษฐกิจ ทุนวัฒนธรรม ทุนสัญลักษณ์ทุนสังคม รวมทั้งประสบการณ์ความ
พยายามในการแก้ปัญหาของชุมชน การผนวกเอาทุนชุมชนเข้ามาเป็นทรัพยากรส่วนหนึ่งของกระบวนการวิจัย
และกิจกรรมการแก้ไขปัญหานั้นจะส่งผลสืบเนื่องตามมาอีกหลายประการ เช่น การสร้างความรู้สึกว่างานวิจัย
นี้เป็นของชุมชนด้วย (Senseof belonging) ความสามารถในการพึ่งตนเองของชุมชนเมื่อทีมของนักวิชาการ
ถอนตัวออกไปเพราะตระหนักว่า “ชุมชนเราก็มีทุน/หน้าตักอยู่พอสมควร”  

 
2)  การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคม/ชุมชนเป้าหมาย 
ความหมายของเกณฑ์ในข้อ 2 นี้ก็คือ การระบุว่าวิธีการวิจัยและกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างการ

เปลี่ยนแปลงนั้น น่าจะต้องเป็น “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม” (Participatory Action Research- 
PAR)  

เป็นที่รับรู้กันว่า ในงานวิชาการประเภทการวิจัยนั้น ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้นั้น  จะเป็นเครื่องรับประกัน
ความน่าเชื่อถือของผลการวิจัยที่จะออกมา ดังนั้น จึงต้องมีการให้รายละเอียดของวิธีวิทยาการวิจัยที่ใช้แต่
สำหรับการวิจัยเพื่อสังคมนั้น วิธีวิทยาการวิจัยแบบ PAR จะมีความสำคัญมากกว่าการเป็นเพียงหลักประกัน
ความน่าเชื่อถือเท่านั้น 

เริ่มตั้งแต่ความสำคัญในเชิงปรัชญา ธรรมชาติและคุณลักษณะของการวิจัยเพ่ือสังคมที่ได้กล่าวมาแล้ว
ว่า งานวิจัยประเภทนี้เป็น Collaborative research ดังนั้นกระบวนการมีส่วนร่วมจึงถือเป็นองค์ประกอบหลัก
ของงานวิจัยแบบนี้อยู่แล้ว หากกล่าวในแง่ของการวิจัย อาจกล่าวได้ว่า “กระบวนการมีส่วนร่วม” นั้นถือเป็น 
“ตัวแปรต้น” ที่จะส่งผลถึง “ตัวแปรตามอื่นๆ” หมายความว่า ปริมาณและคุณภาพของกระบวนการมีส่วนร่วม
จะเป็นตัวกำหนดผลผลิต (Output) ผลลัพธ์(Outcome) ผลกระทบ (Impact)และความยั ่งยืนของการ
เปลี่ยนแปลงที่ได้เกิดขึ้นตามมา รวมทั้งสามารถสร้าง“สายสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยกับชุมชน” ที่โยงไปถึงเรื่อง
การยอมรับของชุมชน 

อันที่จริง การวิจัยโดยทั่วไปก็สามารถจะใช้“กระบวนการมีส่วนร่วม” เป็นวิธีการวิจัยของตน หากทว่า
ในการวิจัยเพื่อสังคมนั้น การมีส่วนร่วมจะมีสถานะพิเศษกล่าวคือในการวิจัยโดยทั่วไป อาจใช้กระบวนการมี



29 
 

ส่วนร่วมเป็น “เครื่องมือในการเก็บข้อมูล” แต่ในงานวิจัยเพื่อสังคมนั้น กระบวนการมีส่วนร่วมจะมีสถานะที่
เป็น “มากกว่าเครื่องมือการเก็บข้อมูล” แต่จะเป็น “ยาดำ/ส่วนผสมในทุกขั้นตอน” ของการวิจัย เริ่มตั้งแต่
ขั้นตอนการตัดสินใจว่าจะทำวิจัยหรือไม่ ขั้นตั้งโจทย์ขั้นสร้างเครื่องมือ ขั้นเก็บข้อมูล ขั้นตอนการคิดกิจกรรม
เพื่อแก้ไขปัญหา ขั้นวิเคราะห์-สังเคราะห์ขั้นติดตามประเมินผล ขั้นตอนการรับผลได้-ผลเสียจากการวิจัยเป็น
ต้นและที่สำคัญ PAR ใน SeS นั้นจะเป็นสะพานทอดเชื่อมระหว่างนักวิชาการกับชุมชนทั้งด้านความรู้ความ
เข้าใจและการยอมรับซึ่งกันและกัน 

และเมื่อกระบวนการ PAR มีสถานะที่สำคัญต่อการวิจัยเพื่อสังคม ก็จำเป็นต้องแสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับกระบวนการ PAR ให้มากพอแก่การทำความเข้าใจของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดระดับแนวคิด/
ทฤษฎีเรื่องการมีส่วนร่วมที่นำมาใช้การมีส่วนร่วมในการออกแบบงานวิจัยหรือการทำกิจกรรมเสริมอื่นๆ และ
ควรมีลักษณะแสดงหลักฐานที่ชัดเจน (Evidence-based approach) เช่น จำนวนคนที่เข้าร่วม บทบาทที่เข้า
ร่วม ฯลฯ การให้รายละเอียดในเรื่องกระบวนการ PAR นี้จะมีคุณค่าในขั้นตอนของการนำการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ซึ่งนอกจากจะใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยแล้ว ยังใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้กระบวนการวิจัยแบบมี
ส่วนร่วมได้อีกด้วย 

3) กระบวนการที่ทำ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
เนื่องจากการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในชุมชนครั้งนี้กระทำผ่านรูปแบบการวิจัย กระบวนการ

ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจึงน่าจะเกิดมาจาก 2 กระบวนการคือ 
3.1 กระบวนการวิจัย อันประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ของการวิจัย เช่น ขั้นการสำรวจสถานการณ์ที่

เป็นอยู่ การตั้งโจทย์การวิจัย การทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง การระบุตัวแปร การสร้างกรอบ
แนวคิด การออกแบบการวิจัยการสร้างเครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูล ฯลฯ โดยที่กระบวนวิจัยทั้งหมดนี้ต้องดำเนินไป
ตามหลักการในเกณฑ์ข้อ2 คือ การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.2 กระบวนการเสริมอื่นๆ ในคำว่า PAR จะมีส่วนประกอบคำว่า Actionรวมอยู่ด้วย ซึ่งมีนัยว่า การ
วิจัยเพื่อสังคมนั้นจะไม่เพียงศึกษาวิจัยเพ่ือ “ทำความเข้าใจกับปัญหาอย่างจะแจ้ง” เท่านั้น หากแต่จะต้อง“ลง
มือดำเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหานั้นด้วย”ดังนั้น นอกจากจะมีกระบวนการวิจัยแล้ว ก็ยังอาจจะต้องมีการดำเนิน
กิจกรรมอื่นๆเพ่ือการแก้ไขปัญหา เช่น การร่างกฎระเบียบเพ่ือการใช้ป่าชุมชนร่วมกัน เป็นต้น 

และนอกจากกิจกรรมเพ่ือมุ่งการแก้ไขปัญหาแล้วเนื่องจากการวิจัยเพ่ือสังคมจะมีการเปิดโอกาสให้คน
กลุ่มต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาร่วมงาน ไม่ว่าจะในฐานะทีมวิจัยชุมชน ร่วมเก็บข้อมูล ร่วมดำเนินกิจกรรม 
ฯลฯ แต่ทว่ากลุ่มคนเหล่านี้อาจจะยังมีเงื่อนไขที่ไม่พร้อมสำหรับการทำงาน เช่น ไม่เข้าใจว่าการวิจัยคืออะไร 
นึกภาพของพลังงานทดแทนไม่ออก ฯลฯ ดังนั้น จึงต้องมีกิจกรรมอีกประเภทหนึ่งคือ กิจกรรมเสริมศักยภาพ
ของผู้ร่วมงาน 

แต่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการวิจัย กิจกรรมการแก้ไขปัญหา หรือกิจกรรมเสริมศักยภาพของทีมงาน 
กิจกรรมทุกประเภทก็ต้องเป็นกิจกรรมที่มี“ที ่มา ที่ไป” กล่าวคือเป็นกิจกรรมที่ออกแบบมาจากข้อมูล/
ข้อเท็จจริงจากการวิเคราะห์-สังเคราะห์ที่เรียกว่า “Action based-on research”ดังนั้น จึงควรเขียนชี้แจง
ที่มาที่ไปของกิจกรรมแต่ละอย่างด้วย 
 4) ความรู้ความเชี่ยวชาญที่ใช้ทำ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น 
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ในการเขียนบทความงานวิจัยเพื่อสังคมในประเด็นว่าด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญที่ทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงนี้อาจจะมีทั้งจุดร่วมและจุดต่างเมื่อเปรียบเทียบกับการเขียนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องในงานวิจัยแบบทั่วไปใน 2 แง่มุมคือ แหล่งที่มาของความรู้และสาขาวิชา 

สำหรับแง่มุมแรกคือแหล่งที่มาของความรู้นั้นหากเป็นงานวิจัยเชิงวิชาการแหล่งที่มาของความรู้ก็จะ
อยู่ในโลกของวิชาการ คือ ตำรา หนังสือ วารสารวิชาการรายงานผลการวิจัย ห้องสมุด ฯลฯ แต่สำหรับงานวิจัย
เพื่อสังคมนั้นมีเป้าหมายเพื่อการร่วมด้วยช่วยกันสร้างความรู้โดยเฉพาะการประสานความรู้เชิงวิชาการเข้ากับ
ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาและประสบการณ์ของชุมชน ดังนั้น แหล่งที่มาของความรู้ความเชี่ยวชาญอีกแหล่งหนึ่ง
ก็คือจากโลกประสบการณ์จริงของชุมชนที่นักวิจัยอาจจะใช้เวทีประชาคมเวทีเสวนา การสัมภาษณ์ผู้รู้การ
สังเกตวิธีทำงานของช่างชุมชน ฯลฯเป็นอีกแหล่งความรู้ได้ 

ในแง่มุมที่สองคือ สาขาวิชา โดยทั่วไปแล้ว นักวิชาการสาขาต่างๆ ก็จะนำความรู้จากสาขาวิชาที่ตน
สังกัดมาใช้เป็นโคมไฟส่องทางงานวิจัยของตนเราอาจเรียกกระบวนการนำความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
มาใช้งานนี ้ว ่า “กระบวนการทางวิชาการ” (เช่น ถ้าเป็นสาขาเคมีก็ค ือการอธิบายผลการทดลองใน
ห้องปฏิบัติการ) แต่เนื่องจากงานวิจัยเพื่อสังคมเน้นการใช้วิธีวิทยา “การมีส่วนร่วม”ดังนั้นจึงต้องมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญอีกส่วนหนึ่งที่ว่าด้วยเรื่อง “การมีส่วนร่วม” ไม่ว่าจะเป็นระดับแนวคิดหรือแนวทางปฏิบัติก็ตาม เพ่ือ
ระดมความร่วมมือของคนกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กระบวนการนำความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องการมีส่วนร่วมมา
ใช้ในการทำวิจัยนี้อาจเรียกว่า “กระบวนการทางสังคม” ที่จะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับกระบวนการทาง
วิชาการ เช่น เรื่องการจัดตั้งทีมงานวิจัย การแบ่งบทบาทหน้าที่ การประสานงานภายในกลุ่ม การวางแผน
กิจกรรมการติดตามประเมินผลร่วมกัน ฯลฯ 

5) การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว 
5.1 การเปลี่ยนแปลงตัวคน เป็นปรากฏการณ์ท่ัวไปว่า ทุกกลุ่ม ทุกชุมชนทุกองค์กร ทุกหน่วยงานจะ

เข้มแข็งได้นั้น ก็เพราะมี“คนดีมีความสามารถ” ดังนั้น ในการวัดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานที่สุดก็คือ วัดการ
เปลี่ยนแปลงของตัวบุคคลที่เข้าร่วมงานวิจัย ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้าน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เ กี่ยวข้องรวม
ทั้งตัวนักวิจัยเอง 

ส่วนมิติการวัดการเปลี่ยนแปลงของบุคคลนั้น ก็ขึ ้นอยู่กับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแต่ละ
โครงการ หากกล่าวโดยทั่วๆ ไป หลังจากผ่านประสบการณ์การทำวิจัยมาแล้ว คนที่เข้ามาอยู่ในโครงการวิจัยก็
น่าจะเป็นคนที่เก่งขึ้น (มีความสามารถมากขึ้น) ดีขึ้น (มีจิตสาธารณะ) มีความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติและการ
กระทำท่ีดีขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ เช่น มีความม่ันใจในตนเอง มีความเชื่อม่ันและภาคภูมิใจในตนเอง 
เห็นคุณค่าตนเอง เป็นต้น 

5.2 การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับสิ่งของ-วัตถุ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มองเห็นได้ง่ายโดยเฉพาะใน
งานวิจัยประเภทสร้างนวัตกรรม เพ่ิมรายได้แปรรูปผลิตภัณฑ์ผลิตสิ่งของ เป็นต้น 

5.3 การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับปัญหา หากเป็นโครงการวิจัยที่ตั้งโจทย์ด้วยปัญหาของชุมชน เช่น 
การใช้สารเคมีการกำจัดขยะฯลฯ การเปลี่ยนแปลงที่อาจจะวัดได้ก็คือ มิติต่างๆ ของตั วปัญหา เช่น ปัญหา
แก้ไขได้ปัญหาบรรเทาลง ปัญหาคลี่คลายไป เป็นต้น 

5.4 การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกลุ่มคน เป็นการวัดระดับที่สูงกว่า “ตัวบุคคล” เพราะเมื่อคนมา
รวมกันเป็นกลุ่ม จะมีคุณสมบัติบางประการเพิ่มขึ้นมา เช่น การจัดโครงสร้างของกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่ม 
ความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม พลังของกลุ่ม ฯลฯซึ่งเป็นมิติที่นักวิจัยจะสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงได้หากหน่วย
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ของการศึกษา (Unit of analysis) เป็นระดับกลุ่ม เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มของอสม. เครือข่ายพลังงาน
ทางเลือก ฯลฯ 

5.5 การเปลี่ยนแปลงกลไกการจัดการ สำหรับงานวิจัยที่ศึกษาประเด็นเรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม
หรือหน่วยงาน การบริหารจัดการสมบัติ/ทรัพยากรร่วมของชุมชนฯลฯ ประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่อาจวัดได้ก็
คือ การมีกฎระเบียบ การเปลี ่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการ การสร้างกลไกใหม่ๆเพื ่อควบคุมการ
ดำเนินงาน เป็นต้น 

5.6 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ สถานภาพและความหมาย (Meaning) เป็นมิติการ
เปลี่ยนแปลงในระดับที่ลึกซึ้งขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของคณะกรรมการ การพัฒนาบทบาทหนา้ที่
ของหน่วยงานรัฐท้องถิ่น หรือการเปลี่ยนแปลงความหมาย/ความสำคัญของกลุ่มคนหรือสิ่งของ (เช่น การแปลง
ขยะให้กลายเป็นทุน) การเปลี่ยนสถานะของกลุ่ม/หมู่บ้านที่เคยรอแต่ความช่วยเหลือจากภายนอก (Passive) 
มาเป็นชุมชนที่จัดการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง (Active) เป็นต้น 

 
        6) การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

โดยธรรมชาติแล้ว สรรพสิ่งทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว ไม่ว่าเราจะไปทำอะไร
หรือไม่ก็ตาม หรือแม้แต่เมื ่อเราลงมือกระทำการบางอย่างและได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมา แต่ทว่าการ
เปลี่ยนแปลงนั้นก็อาจจะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่เราคาดหวังเอาไว้เนื่องจากการวิจัยเพื่อสังคมเป็น “การสร้าง
การเปลี ่ยนแปลงอย่างมีความตั ้งใจและมีการวางแผน” (Planned change) ดังนั ้น หลังจากเกิดการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นมา จึงต้องมีการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น จากการประมวลบทเรียนที่นักวิจัยเพ่ือสังคมของไทย
ได้สร้างเกณฑ์วัดประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน มีตัวอย่างท่ีจะนำเสนอในท่ีนี้ดังนี้ 
  6.1 การประเมินการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณ เป็นการวัดปริมาณของสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น
จาก“ไม่มี”ไปสู่“มี”(มีรายได้เพิ่มขึ้น)จาก“มีน้อย”ไปสู่“มีมากขึ้น” (หรือในทางกลับกัน) เช่น หลังจากมี
งานวิจัยเรื่องการฟื้นฟูผักพ้ืนบ้าน ก็มีปริมาณและประเภทของผักพ้ืนบ้านเพิ่มมากขึ้น 

6.2 การประเมินการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพ เป็นอีกมิติหนึ่งของการประเมินผลลัพธ์เช่น การทำ
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสถียรภาพ อย่างครอบคลุมคนทุกกลุ่ม อย่าง
ยั่งยืน อย่างมีประสิทธิภาพ (เร็ว/สะดวก/ประหยัด...) 

6.3 การประเมินทิศทางของการเปลี ่ยนแปลง (Direction) ซึ ่งหมายถึงแนวโน้มของการ
เปลี่ยนแปลงว่าจะเป็นไปในทางบวก (เช่น ความสะอาดของแม่น้ำ) เป็นไปในทางลบ หรือมีทิศทางเป็นกลางๆ 

6.4 การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นโดยเทียบเคียงกับ
เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ว่า “เข้าเป้าหรือตอบโจทย์” หรือไม่ 

6.5 การประเมินผู้ได้รับผล (Effect to whom) เป็นอีกมิติหนึ่งที่ใช้“กลุ่มคนที่ได้รับผล”เป็นเกณฑ์
เพ่ือตอบคำถามว่า ผลประโยชน์(หรือในทางตรงกันข้ามเป็นผลเสีย)ท่ีเกิดข้ึนนั้น มีคนกลุ่มใดบ้างท่ีได้รับผล เช่น 
ตัวนักวิจัย ชุมชน กลุ่มชาวบ้านบางกลุ่มเฉพาะแกนนำ หน่วยงานรัฐท้องถิ่น สถาบันการศึกษา แวดวงวิชาการ 
เป็นต้น 

6.6 การประเมิน Cost-effectiveness เป็นการประเมินผลในเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อวัดความคุ้มค่า
โดยเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนที่ลงไปกับผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน 
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6.7 การประเมินตามลำดับชั้นของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันได้เกิดแนวคิดใหม่ในการวัดลำดับชั้น
ของผลลัพธ์ที ่เกิดขึ ้นตามช่วงระยะเวลา (ระยะสั ้น ระยะกลางระยะยาว) บวกผสมกับความตั ้งใจของ
ผู้ดำเนินการ(Intention) ทำให้แบ่งลำดับชั้นของผลลัพธ์ออกได้เป็น 3-4 ลำดับชั้น 

 ผลผลิต (Output) เป็นผลที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจกำหนดไว้ของนักวิจัย และเป็นผลที่เกิด
ในระยะสั้น เช่น ทางโครงการวิจัยต้องการ/ตั้งเป้าให้เกิดการสร้างเครือข่ายหลังจากจบงานวิจัย ก็ได้เครื อข่าย
เกิดข้ึน 

 ผลลัพธ์ (Outcome) เป็นผลที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจกำหนดไว้ของนักวิจัยเช่นกัน แต่เป็น
ผลที่เกิดสืบเนื่องจากการเกิดผลผลิตในช่วงระยะเวลาต่อมา เช่น หลังจากเกิดเครือข่าย ทางโครงการวิจัย
คาดหวังให้เครือข่ายเริ่มมีการดำเนินงานบริหารจัดการป่าชุมชนอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

  ผลกระทบ ( Impact) เป ็นผลสืบเน ื ่องจากผลผลิตและผลล ัพธ ์และเป็นผลที ่ทาง
โครงการวิจัยอาจไม่ได้คาดหวังเอาไว้ก่อน ดังนั้น จึงอาจจะเป็นได้ทั้งผลกระทบในด้านบวกหรือด้านลบ เช่น 
หลังจากมีการจัดตั้งธนาคารขยะในโรงเรียน และดำเนินการได้อย่างดีแต่ก็กลับส่งผลกระทบให้เด็กๆ มีการ
สร้างขยะมากข้ึนเพื่อความเจริญเติบโตของธนาคารขยะ เป็นต้น 

  ความย่ังยืน (Sustainability) หมายถึงอายุที่ยืนยาวของการเปลี่ยนแปลงนั้น  
          7) แนวทางการติดตามและธำรงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป 

7.1 ตัวบุคคล ในการประเมินวัดความเปลี ่ยนแปลงของงานวิชาการเพื ่อสังคมเกณฑ์เรื ่องการ
เปลี่ยนแปลงตัวบุคคลก็ได้รับการขีดเส้นใต้ให้ความสำคัญมาแล้ว และในมิติของความยั่งยืน ตัวบุคคลก็ยังเป็น
ตัวชี้วัดที่มีความสำคัญอันดับแรกเช่นกัน ทั้งนี้เพราะ “คนเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่าง” ในแง่ที่ว่า บรรดา
กิจกรรม สภาพแวดล้อมสิ่งของที่ผลิต ฯลฯ อาจจะต้องสูญหายหรือปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลาและเงื่อนไขท่ี
เปลี่ยนแปลงไป แต่หากยังมีตัวบุคคลที่ “ท้ังเก่งและทั้งดี” ดำรงอยู่ ก็สามารถจะสร้างสรรค์สิ่งอ่ืนๆ ขึ้นมาใหม่
(สุธีระ ประเสริฐสรรพ์, 2555 อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2559 : 39-40) ให้ข้อสรุปเกี่ยวกับตัวชี้วัด“ตัว
บุคคล”ว่า ความยั่งยืนนั้นมิได้มาจาก “ความเก่งของคนที่มีความรู้เพ่ิมมากขึ้น หรือสามารถแก้ปัญหาที่มีอยู่ได้
เท่านั้น หากทว่าจะต้องเป็นคนที่รู้วิธีการแสวงหาความรู้มาแก้ปัญหาใหม่ๆได้ต่างหาก” 

7.2 มีกลุ่ม ในขณะที่ความสามารถของตัวบุคคลนั้นอาจจะเป็นหลักประกันความยั่งยืนในระดับ “นิ้ว
แต่ละนิ้ว” แต่การ “มีกลุ่ม” จะเป็นหลักประกันในระดับของ“กำปั้น” เพราะการรวมเป็นกลุ่มจะทำให้มี
คุณสมบัติบางอย่างเพิ่มพูนกว่าระดับบุคคล (เลิศชาย ศิริชัย, 2555 อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2559 : 40)  
สรุปบทเรียนในประเด็นเรื่องความยั่งยืนจากกรณีศึกษา 2 กรณีที่มีความยั่งยืนแตกต่างกันว่า หากคุณลักษณะ
ของกลุ่มเป็น “กลุ่มผลประโยชน์” มากกว่า“กลุ่มพัฒนา” (ซึ่งความแตกต่างอยู่ที่ความสนใจในการแสวงหา
ความรู้สร้างความรู้และใช้ความรู้) ความยั่งยืนก็จะไม่เกิดขึ้น 

7.3 มีคณะกรรมการ คณะกรรมการอาจถือได้ว่าเป็น “กลุ่มประเภทหนึ่ง” หากแต่เป็นกลุ่มที่มีความ
มั่นคงแข็งแรงกว่า เพราะมีโครงสร้างภายในรองรับ มีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ มีโครงสร้าง ระเบียบ กฎเกณฑ์ 
ตัวบุคคล และมีการมอบหมายภารกิจที่จะบรรลุซึ่งเป็นหลักประกันความยั่งยืนในระดับที่สูงขึ้น 

7.4 การมีแผนงาน โดยส่วนใหญ่ แผนงานจะเป็นผลผลิตมาจากการทำงานของคณะกรรมการหรือ
คณะทำงาน แผนงานเป็นสะพานทอดเชื่อมระหว่าง “แนวคิด” กับ“การลงมือปฏิบัติงาน”ซึ่งเป็นหลักประกัน
ว่า จะมีการดำเนินการบางอย่างเกิดขึ้นในอนาคต 
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7.5 การจัดตั ้งกองทุน ตัวชี ้ว ัดนี ้เป็นที ่นิยมของชาวบ้านที ่มักจะจัดตั ้งกองทุนขึ ้นมาเป็นกลไก
รับประกันว่า กลุ่มหรือองค์กรจะต้องมีการทำงานต่อไปในอนาคต ทั้งนี้เพราะกองทุนมีลักษณะของรูปธรรมที่
จับต้องได้(มีเงิน) มีลักษณะเป็นทรัพยากรที่นำไปดำเนินการได้ 

7.6 การมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทัง้การทำซ้ำกิจกรรมเดิมอย่างสม่ำเสมอและการสร้างสรรค์กิจกรรม
ใหม่ๆ ตัวชี้วัดนี้เทียบเคียงได้กับความยั่งยืนของต้นไม้ที่เราจะทราบว่า ยังคงยืนต้นอย่างถาวร เมื่อเห็นการผลิ
ดอกออกใบออกผลนั่นเอง (เลิศชาย ศิริชัย 2555 อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ 2559 : 40)  ตั้งข้อสังเกตจาก
กรณีศึกษาที่เป็นจริงว่า ประเภทของกิจกรรมที่เป็นตัวบ่งชี้ความยั่งยืนได้ดีคือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้
ในระดับต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่เรียนรู้กันเองเรียนรู้จากเครือข่าย เรียนรู้จากวิทยากรเรียนรู้จากการไปดูงาน ฯลฯ 
ทั้งนี้เพราะทรัพยากรการสร้างและการใช้ความรู้จะช่วยให้มีความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปได ้

7.7 การขยายผล ซึ่งอาจจะเปรียบเทียบกับการเติบโตของต้นไม้ได้ว่า มีการแตกกิ่งก้านสาขา หรือมี
การแตกกอหน่อใหม่ซึ่งในความหมายแรกคือ การขยับขยายกิจการของกลุ่มออกไป เช่น งานวิจัยเรื่องชุดกำจัด
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ โดย (เจษฎา มิ่งฉาย,2558อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2559 : 41) ที่
ชุมชนที่ศึกษาเริ่มต้นตั้งแต่การพัฒนาการเลี้ยงวัวต่อด้วยการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลโคเพ่ือการใช้เอง ตามด้วย
การแก้ไขปัญหาก๊าซไข่เน่าที่มีในก๊าซชีวภาพ โดยคิดชุดกำจัดก๊าซไข่เน่าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพ่ือการใช้เอง 
จนกระท่ังปัจจุบัน นักวิชาการได้ร่วมมือกับชุมชนตั้งเป็นวิสาหกิจเพ่ือผลิตชุดกำจัดก๊าซไข่เน่าสำหรับขาย 

ในอีกความหมายหนึ่ง การขยายผลอาจจะหมายถึงการแตกหน่อใหม่คือการก่อตั้งกลุ่มใหม่โดยมีกลุ่ม
เดิมเป็นพ่ีเลี้ยงถ่ายทอดประสบการณ์ให้การขยายผลในลักษณะนี้มีประโยชน์ทั้งต่อสมาชิกในกลุ่มใหม่ที่จะได้มี
ประสบการณ์โดยตรงในการบริหารจัดการกลุ่มและดำเนินภารกิจด้วยตัวเอง ส่วนกลุ่มพ่ีเลี้ยงนั้นก็เป็นการเพ่ิม
ขยายขีดความสามารถของตนเองให้สูงกว่าเดิม เพ่ิมขยายบทบาทให้มากขึ้น (เล่นบทบาทเป็น Change agent) 

7.8 มิติอื่นๆ นอกเหนือจากตัวชี้วัดที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรมที่กล่าวมาทั้ง 7เกณฑ์นี้แล้ว ยังมีข้อเสนอ
ตัวชี้วัดที่มีลักษณะนามธรรมที่น่าสนใจจากงานศึกษาของ (เลิศชาย ศิริชัย 2555 อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 
2559 : 41)  ที่ได้กล่าวมาแล้วจากการเปรียบเทียบกรณีศึกษา 2 กรณีท่ีมีความยั่งยืนของกลุ่มแตกต่างกัน เลิศ
ชายระบุว่า มีตัวชี้วัดบางตัวที่แสดงความแตกต่างนั้นเช่น รูปแบบการทำงานที่เน้นการมีส่วนร่วมในทุกระดับ 
ซึ่งกลุ่มที่มีความยั่งยืนจะปรากฏชัดเจนกว่า ขีดความสามารถของกลุ่มในการสร้างเครือข่ายและประสานงาน
กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย (เช่น ไม่เพียงแต่สร้างเครือข่ายกับเพื่อนได้เท่านั้น แต่สามารถทำงาน
กับภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนได้ด้วย) รวมทั้งตัวชี้วัดเรื่องการเป็นกลุ่มที่เปิดตัวต่อภายนอกอย่างรู้เท่าทัน 
เป็นต้น 

 
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่9 และ 10) (2556 : 45-46 ) ได้กล่าวถึง ลักษณะคุณภาพของ
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ดังนี้ 

ลักษณะคุณภาพ  
ระดับด ี มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน มีการระบุปัญหาหรือความต้องการโดยการมี

ส่วนร่วมของสังคมกลุ่มเป้าหมาย มีการคิดวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ
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ทำความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนา
ชุมชนหรือสังคมนั้น 

ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องสามารถนำไปใช้เป็นตัวอย่างในการแก้ไขปัญหา หรือ
ทำความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนา
ให้กับสังคมอ่ืนได้ หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในระดับจังหวัดหรือประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกันกับระดับดีมาก และต้องส่งผลกระทบต่อสังคมหรือแวดวงวิชาการอย่าง
กว้างขวาง เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือได้รับรางวัลจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับนานาชาติ เช่น UNESCO WHO UNICEF เป็นต้น 
หมายเหตุ แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคมโดย
ใช้แนวทางในการประเมิน ดังต่อไปนี้ 

1. ประเมินจากเอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอผลงาน 
2. ประเมินจากหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง หรือสารสนเทศจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
3. นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามข้อ 1. และข้อ 2. แล้ว อาจประเมินจากการตรวจสอบ

สภาพจริงที่มีอยู่ในพื้นท่ีร่วมด้วย ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะตรวจสอบด้วยตนเองหรือแต่งตั้งผู้แทนให้ไป
ตรวจสอบแทนก็ได้ 

ทั้งนี้ ให้เน้นถึงการมีส่วนน่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย  

ข้อกำหนดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ธนพรรณ ธานี, ม.ป.ป.) 
1. ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นำผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงาน

ของผู้อื่น รวมทั้งไม่นำผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ ใน
ลักษณะที่จะทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 

2. ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้ในผลงานทางวิชาการของตนเอง
และแสดงหลักฐานของการค้นคว้า รวมทั้งการอ้างอิงผลงานของตนเอง 

3. ต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นและสิทธิ
มนุษยชน 

4. ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมา เกี่ยวข้อง 
และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการสร้าง
ความเสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยัน
ในทางวิชาการ 

5. ต้องนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 

เกณฑ์พิจารณาคุณภาพงานเขียนบทความวิชาการรับใช้สังคม (กาญจนา แก้วเทพ, 2559) 
1. Originality เกณฑ์เรื ่องความแปลกใหม่  ริเริ ่มสร้างสรรค์นี้ดูจะเป็นเกณฑ์ที่มีปัญหาอย่างมาก

สำหรับงานวิชาการเพ่ือสังคม อันเนื่องมาจากธรรมชาติที่ไม่ลงตัวกันระหว่าง“ความเป็นวิชาการ” กับ
“ลักษณะของงานวิชาการเพ่ือสังคม” ในด้านหนึ่ง ความเป็นวิชาการนั้น คือ การเดินทางเข้าไปในเขต
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แดนแห่งความไม่รู ้เพื ่อจะเรียนรู้สิ ่งแปลกๆใหม่ๆที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน ไม่เคยคาดคิดมาก่อน โดย
เฉพาะงานวิชาการในรูปแบบของงานวิจัยนั้นเรียกร้อง “ข้อค้นพบใหม่” (New finding) เป็นผลลัพธ์
สุดท้าย แต่ในอีกด้านหนึ่งจุดตั้งต้นของงานวิชาการเพื่อสังคมนั้นจะถูกกำหนดให้ต้องเริ ่มต้นจาก
ปัญหาที่ยังแก้ไขไม่ได้ของชุมชนซึ่งปัญหาของชุมชนนั้นก็มักจะเป็นปัญหาแบบเดิมๆเช่นยากจนหนี้สิน 
ดินคุณภาพไม่ดีผลิตสินค้าแล้วหาตลาดไม่ได้แห้งแล้ง นํ้าท่วม ขยะ ฯลฯ เช่นนี้แล้วงานวิชาการเพ่ือ
สังคมจะไปหาความแปลกใหม่มาจากท่ีไหนกันเล่า 

2. Consistency term ความสมํ่าเสมอ เนื่องจากงานเขียนทางวิชาการเป็นงานที่มีเป้าหมายของการ
สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่านให้เกิดขึ้น และการที่ความเข้าใจร่วมดังกล่าวนั้นจะ
เกิดข้ึนได้ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งก็คือ ต้องมีความสมํ่าเสมอในองค์ประกอบของงานเขียนนั้นเช่น คำ 
ที่ใช้ (Term)ในการกล่าวถึงทุกๆ ครั้งเพราะหากมีการเปลี่ยนคำที่ใช้ก็หมายความว่ามีการเปลี่ยนแปลง
เกิดข้ึน เช่น ชื่อของคณะกรรมการชุดต่างๆเป็นต้น 
นอกเหนือจากความสม่ำ เสมอในระดับคำที่ใช้ซึ่งมองเห็นได้โดยง่ายแล้ว ในระดับที่ลึกซึ้งมากขึ้นคือ 
ความสม่ำเสมอในระดับความหมาย เช่น เมื่อนักวิจัยใช้คำว่า “รูปแบบ” ในที่ต่างๆ ของบทความนั้น 
นักวิจัยใช้ในความหมายเดียวกันหรือเปล่า (ด้วยเหตุนี้ในส่วนประกอบของงานวิจัยจึงต้องมีหัวข้อ
“นิยามศัพท์ปฏิบัติการ” เพ่ือตกลงความหมายของคำที่ใช้เอาไว้อย่างแน่นอน) 
  และอ ีกแง ่ม ุมหน ึ ่ งของความสม ่ำเสมอ ก ็ค ือการม ีจ ุดย ืนทางทฤษฎ ี( Theoretical  
standpoint) ที่แน่นอนตั้งแต่ต้นจนจบไม่แปรพักตร์ทางทฤษฎีระหว่างกลางทางเนื่องจากทฤษฎีทาง
วิชาการแต่ละทฤษฎีล้วนมีข้อตกลงเบื้องต้น (Basic assumption) แนวคิดพื้นฐาน (Basicconcept) 
ที่แตกต่างกัน หากเปลี่ยนจุดยืนทางทฤษฎีก็เท่ากับยกเครื่องงานวิจัยชิ้นเดิมไปเป็นแบบใหม่ทั้งหมด 

สำหรับเรื่องความสม่ำเสมอนี้ในงานวิจัยเพ่ือสังคมอาจจะมีปัญหามากกว่างานวิจัยแบบทั่วไป 
ทั้งนี้เพราะงานวิจัยเพื่อสังคมเน้นการร่วมมือกับคนหลายกลุ่ม มีการทำกิจกรรมแบบพิเศษเพื่อการ
แก้ไขปัญหาเพิ่มเติมจากกิจกรรมการวิจัย ฯลฯ ยิ่งมีความหลากหลายมากขึ้น โอกาสที่จะเกิดความ
สับสนก็ยิ่งจะเกิดได้ง่าย เช่น การมีทีมวิจัยหลายๆ แบบ เช่น ทีมวิจัยนักวิชาการ ทีมวิจัยชาวบ้าน/
ชุมชน ดังนั้น การยึดกุมหลักการเรื่องความสม่ำเสมอจึงยิ่งมีความจำเป็นมากยิ่งขึ้น 

3. Quality of Writing – คุณภาพของการเขียน 
เกณฑ์นี ้เกี ่ยวข้องกับการใช้ภาษาโดยเฉพาะภาษาเขียนที่เป็น “สื ่อกลาง”  (Mediation) ในการ
ถ่ายทอดเนื้อหาสาระจากผู้เขียนไปยังผู้อ่าน คุณภาพของการเขียนนั้น อาจพิจารณาได้จากตัวชี้วัด
เหล่านี้ 

• คุณภาพเชิงภาษาศาสตร์เช่น การใช้ประโยคท่ีไม่ซับซ้อน ไม่เขียนใจความวกไปวนมา 
• การใช้ภาษาที่มีความกระจ่างชัดเจน เช่น มีประธานของประโยคทำให้รู้ว่าใครเป็นผู้กระทำ  

ในกรณีของงานวิจัยเพื่อสังคมนั้น มีกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องหลายกลุ่มทั้งนักวิชาการ แกนนำ
ชุมชน อสม. อบต. ฯลฯ จึงต้องระบุว่าใครเป็นคนทำกิจกรรมนั้น 

• ง่ายต่อการอ่านทำความเข้าใจเช่น ในหนึ่งย่อหน้าอาจจะมีหนึ ่งใจความเท่านั้น หรือใช้
เครื่องมือทางภาษามาช่วย เช่น การอธิบายกระบวนการ (Procedure)อาจจะใช้Flow chart 
มาช่วย เป็นต้น 
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• มีลำดับขั้นตอน ไม่วกไปวนมา ตัวอย่างเช่น การใช้แนวคิด SWOTanalysis ก็ควรนำเสนอ
ข้อมูลเรียงตามลำดับของ S-W-O-T เป็นต้น 
ในการประชุมของผู้ทรงคุณวุฒิได้มีข้อเสนอว่า วิธีการนำเสนอข้อมูลของงานวิจัยเพื่อสังคม

นั้น อาจจะใช้ลีลาแบบ “การเล่าเรื่อง” (Storytelling) กล่าวคือ นำเสนอด้วยองค์ประกอบต่างๆ ของ
การเล่าเรื ่องคือ มีตัวละคร มีฉาก (เวลา/สถานที่) มีการกระทำ (Action) ที่ต่อเนื่องกันเป็นลำดับ
ขั้นตอน มีผลที่เกิดจากการกระทำ มีปมขัดแย้งและการคลี ่คลาย ฯลฯ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
งานวิจัยเพื่อสังคมเป็นงานวิชาการ ดังนั้นนอกจากจะใช้เทคนิคการเล่าเรื่องเป็นวิธีการนำเสนอข้อมูล
แล้ว ควรต้องผสมผสานด้วยการวิเคราะห์ (Analysis) ประกอบตามไปด้วย การใช้การเล่าเรื ่องนี้
อาจจะใช้กับงานวิจัยด้านศิลปะที่ทำออกมาเป็นชิ้นงาน/ผลงาน โดยมีการเล่ากระบวนการเบื้องหลัง
การผลิตผลงานดังกล่าวนั้น 

4. Quality of Argument คุณภาพของการใช้เหตุผลเชิงวิชาการ เป็นเกณฑ์สำคัญอีกเกณฑ์หนึ่ง
สำหรับการพิจารณาคุณภาพของการเขียนบทความวิจัย เนื่องจากคำนิยามของคำว่า “การวิจัย” นั้น
ในความหมายหนึ่งหมายถึงวิธีการประเภทหนึ่งในการแสวงหาความรู้/คำตอบให้แก่โจทย์อันเป็น
ปริศนา หากทว่าวิธีการดังกล่าวนั้นต้องเป็นวิธีการเฉพาะที่เรียกว่า “วิธีการทางวิทยาศาสตร์”
(Scientific method)ซึ่งเป็นวิธีการที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการใช้เหตุผล (Rationalism) เข้า
กับการเก็บรวบรวมข้อมูล/ข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ (Empiricism) ดังนั้น การวัดคุณภาพของงานวิจัย 
ส่วนหนึ่งจึงอยู่ที่องค์ประกอบของวิธีการทั้งสอง คือ คุณภาพของการใช้เหตุผล และคุณภาพของการ
เก็บรวบรวมข้อเท็จจริง 

นอกจากนั้น คำว่า “งานวิจัย” ซึ่งในภาษาอังกฤษใช้คำที่ระบุความหมายเอาไว้อย่างชัดเจน
ว่า Researchซึ่งหมายความว่า การค้นหาคำตอบครั้งนี้ของเรา เป็นการแสวงหาครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่ง
โดยต่อยอดมาจาก “ความรู้เดิมท่ีมีผู้แสวงหามาแล้ว” ไม่ว่าจะตกผลึกอยู่ในรูปแบบของทฤษฎีหรืออยู่
ในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องก็ตาม 

ด ังน ั ้น ค ุณภาพเช ิงว ิชาการของงานว ิจ ัยแต ่ละช ิ ้นจ ึงอย ู ่ท ี ่ว ่า ในท ุกข ั ้นตอนของ
กระบวนการวิจัยนับตั้งแต่ขั้นการระบุปัญหา/ตั้งโจทย์ การกำหนดตัวแปรที่สงสัย การจัดทำกรอบ
แนวคิด การสร้างเครื่องมือ ฯลฯ มีการนำเอาความรู้จากทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องมาใช้ประโยชน์
ทั้งในเชิงปริมาณ (คือ อ่านทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องมากพอหรือไม่) และในเชิงคุณภาพ (เช่น 
ทฤษฎีและงานวิจัยนั้นเกี่ยวข้องจริงหรือเปล่า ในแง่ไหน) หรือไม่อย่างไร และจะต้องเขียนแสดงให้เห็น
อย่างชัดเจน 

นอกจากนั้น ความรู้ที่ได้จากการวิจัยยังมีลักษณะที่แตกต่างจากความรู้ที่ได้มาด้วยวิธีการอ่ืนๆ
กล่าวคือไม่เพียงแต่จะบอกว่า “ได้ความรู้อะไรมาเท่านั้น”แต่ยังต้องแสดง“วิธีวิทยาว่าได้ความรู้มาได้
ด้วยวิธีการอะไร” ทั้งนี้เพราะวิธีการแสวงหาก็เป็นเหตุผลรับประกันความน่าเชื่อถือของตัวความรู้จาก
งานวิจัยด้วย ด้วยเหตุนี้แม้จะเป็นงานวิจัยเพื่อสังคม แต่ทว่าความน่าเชื่อถือของระเบียบวิธีวิจัยก็ยัง
ไม่ใช่ข้อยกเว้น ดังนั้น การเขียนระบุแต่จำนวนกลุ่มตัวอย่างแต่ไม่บอกจำนวนประชากรทั้งหมด จึงยัง
ไม่มีความหมายอะไรรวมทั้งเกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง แม้แต่เรื่อง “หน่วยของการศึกษา” 
(Unit of study) ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านตั้งข้อสังเกตว่า งานวิจัยเพื่อสังคมนั้นมักจะมีการปรับเปลี่ยน
หน่วยของการศึกษาไปในระหว่างการดำเนินงาน เช่น อาจจะเริ่มต้นทำงานกับคนกลุ่มเล็กๆต่อมาก็
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เริ่มขยายผลจากกลุ่มเดิมออกไป และท้ายที่สุดอาจจะขึ้นไปถึงหน่วยงานระดับนโยบาย ดังนั้น ทุกครั้ง
ที่มีการเปลี่ยนหน่วยของการศึกษา นักวิจัยควรจะต้องระบุให้ชัดเจน 
คุณภาพของการใช้เหตุผลเชิงวิชาการอีกประเด็นหนึ่งคือการให้คำ อธิบายเนื่องจากงานวิชาการนั้นมี
คุณลักษณะที่แตกต่างประการหนึ่งจากงานปฏิบัติการคือ สามารถ “อธิบายได้” ว่า เพราะเหตุใดจึง
ทำ เช่นนั ้น ไม่ทำเช่นนี ้หรือไม่ว่าผลลัพธ์จะสำเร็จหรือล้มเหลวก็ตาม แต่งานวิชาการก็ต้องให้
คำอธิบายได้ว่า น่าจะเป็นเพราะปัจจัยใดอย่างมีหลักวิชาการสนับสนุนพอสมควร 

5. Contribution – คุณประโยชน์ เพ่ือเป็นหลักประกันว่า ความรู้ที่ได้มาจากการลงแรงลงทรัพยากรไป
นั้นได้ก่อให้เกิดประโยชน์มากน้อยเพียงใด ในแง่มุมไหน และต่อใครบ้าง โดยส่วนใหญ่ในแบบประเมิน
คุณภาพงานวิชาการจึงมักจะมีเกณฑ์เรื่อง “คุณประโยชน์” พ่วงติดอยู่ด้วยเสมอในที่นี้จะแบ่งประเภท
ของคุณประโยชน์โดยดูกลุ่มผู้รับผลประโยชน์เป็นเกณฑ์ดังนี้ 
1. ประโยชน์ต่อชุมชน  

สำหรับงานวิจัยเพื่อสังคมมักจะผ่านเกณฑ์นี้ได้ไม่ยากนัก เพราะจุดเริ่มต้นของ SeS มักเริ่มมา
จากความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาของชุมชนอยู่แล้ว ผลประโยชน์ต่อชุมชนจึงขึ้นอยู่กับมิติเชิงปริมาณ
ของประโยชน์นั้น เช่น แก้ปัญหาได้มากน้อยเพียงใด และมิติเชิงคุณภาพของคุณประโยชน์เช่น แก้ไข
ได้เพียงปัญหาเฉพาะหน้าระยะสั้น แต่ไม่ได้ผลที่ยั่งยืน เป็นต้น 
2. ประโยชน์ต่อระดับนโยบาย  

เป็นคุณประโยชน์ในระดับแนวดิ่งที่สูงขึ้นกว่าระดับชุมชน ซึ่งครอบคลุมเพียงหน่วยย่อยหน่วย
เดียว เพราะประโยชน์ต่อระดับนโยบายนั้นจะแผ่รังสีครอบคลุมที่กว้างขวางขึ้น การที่จะมีประโยชน์
ในระดับนี้ได้นั้น จะมีความเป็นไปได้สูงหากมีการเชิญชวนผู้รับผิดชอบระดับนโยบายให้เข้ ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการวิจัย 
3. ประโยชน์ต่อ Sectors ต่าง ๆ  

เกณฑ์ข้อนี้น่าจะเป็นข้อได้เปรียบของงานวิจัยเพื่อสังคม เนื่องจากงานวิจัยประเภทนี้เกิดมา
จากความร่วมมือของเจ้าภาพหลายๆ ฝ่ายที ่เรียกว่า “ผู ้ที ่มีส่วนเกี ่ยวข้อง/มีส่วนได้ส่วนเสีย” 
(Stakeholder) มิใช่มีแต่กลุ่มชาวบ้านเท่านั้น หากแต่ยังมีครูในโรงเรียนเจ้าอาวาส อสม.อบต.ช่าง
พื้นบ้าน เทศบาล ปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรอำเภอ ฯลฯ ดังนั้นกลุ่มต่างๆที่กล่าวมานี้จึงสามารถนำเอา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ 
4. ประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการเอง  

สำหรับการนำความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในแวดวงวิชาการนั้น งานวิจัยเพ่ือสังคม
ได้ขยับขยายแนวคิดนี้ให้กว้างขวางออกไป จากเดิมเรามักระบุกันว่าความรู้ใหม่ที่เกิดจากผลงานวิจัย
นั้นจะไปช่วยต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสาขาวิชาเฉพาะที่นักวิจัยสังกัดเท่านั้น แต่หากเรายึดหลัก 3 
ประการที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ประการแรกคือ การนำความรู้เดิมไปประยุกต์ใช้ ก็ถือเป็น “งาน
วิชาการประเภทหนึ่ง” คือ Scholarship of Application ประการที่สอง การทำวิจัยเพื่อสังคมมัก
เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิชาการในหลายๆ สาขา ทำให้ความรู้ใหม่ที่ได้ผลิตออกมาน่าจะมี
ความเป็นวิชาการแบบ Scholarship of Integrationและประการสุดท้ายคือ ในการนำความรู้เดิมไป
ประยุกต์ใช้ก็สามารถสร้าง “ข้อค้นพบใหม่ๆ” ให้เกิดขึ้นได้ถือเป็น Scholarship of Discoveryจาก
หลัก 3 ประการนี้การพิจารณาประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการก็อาจจะขยายขอบเขตออกไป 
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5. Implication - การนำไปประยุกต์ใช้  
เป็นเกณฑ์ที ่เป็นเสมือนกุญแจดอกที่สองที ่จะรับประกันว่า คุณประโยชน์ของผลและ

กระบวนการวิจัยที ่กล่าวมาแล้วจะสามารถสำแดงอานุภาพได้จริงเมื ่อถึงขั ้นตอนของการนำไป
ปฏิบัติการวัดเรื่องการนำไปประยุกต์ใช้นั้นจะใช้คำถามเชิงประเมินค่า เช่นจะใช้ได้จริงหรือเปล่า ง่าย
ต่อการนำไปใช้ไหมคุ้มค่าต่อการนำไปใช้หรือไม่ จะใช้ได้ผลอย่างยั่งยืนหรือเปล่า ฯลฯ เกณฑ์นี้จะมี
ความสำคัญมากขึ้นสำหรับงานวิจัยประเภทการถ่ายทอดเทคโนโลยี  (Technology transfer) การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development) ฯลฯ ซึ่งมักจะมีปัญหาในขั้นตอนของการนำไปใช้ เช่น 
ซับซ้อนมากเกินไปยุ่งยากเวลาใช้ผู้ใช้ไม่คุ้นเคยกับวิธีการแบบใหม่ เป็นการใช้ชั่วครั้งคราวไม่ยั่งยืน 
ฯลฯ และวัคซีนป้องกันอาการเหล่านี้ก็คือ กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม(PAR) 
นั่นเอง ด้วยเหตุนี้ในเกณฑ์ของงานวิชาการเพื่อสังคมของ ก.พ.อ. จึงได้ระบุเกณฑ์เรื่องการมีส่วนร่วม
และการรักษาความยั่งยืนของผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนเอาไว้เพ่ือขีดเส้นใต้ให้ความสำคัญต่อปัจจัยดังกล่าว 

 

ตัวอย่าง แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 
(ตามมตคิณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 5/2557 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2557) 

 
แบบรายงานการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 

 
1. ชื่อผู้เสนอ................................................................ตำแหน่ง........................................... ........................... 

คณะ..............................................มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏ์ธานี สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
ขอกำหนดตำแหน่ง (  ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์   (  )  รองศาสตราจารย์  (  )  ศาสตราจารย์ 
โดยวิธี  (  ) ปกติ    (  ) พิเศษ สาขา........................................................................................ .................. 

2. ผลงานที่เสนอ............................................................................................................................................. . 
3. เผยแพร่ในรูปแบบ  (  )  จัดเวทีนำเสนอผลงานในพ้ืนที่   (   )  เปิดให้เยี่ยมชมพ้ืนที่ 

                    (  )  อ่ืนๆ .......................................... 
4. รายการประเมินผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 

 
รายการประเมิน 

 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศท่ีชัดเจน   

2.   มีการระบุปัญหาหรือความต้องการโดยการมีส่วนร่วมของสังคมกลุ่มเป้าหมาย   

3. มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือทำความ
เข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนอย่างเป็นที่ประจักษ์ 

  

4. เป็นผลงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนหรือสังคมนั้น   

5. สามารถนำไปใช้เป็นตัวอย่างในการแก้ไขปัญหาหรือทำความเข้าใจสถานการณ์จนเกิด
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ 

  

6. สามารถก่อให้เกิดการพัฒนาให้กับสังคมได้   
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7. สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในระดับจังหวัดหรือประเทศอย่างเป็น
รูปธรรม 

  

8. มีการส่งผลกระทบต่อสังคมหรือแวดวงวิชาการอย่างกว้างขวาง   

9. เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือได้รับรางวัลจากองค์กรที่ได้รับ
การยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น UNESCO WHO UNICEF เป็นต้น 

  

 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม (ถ้ามี)............................................................................................ ...................................... 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................................ ...... 
ผลการพิจารณาจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 (   ) ไม่พบว่ามีการละเมินทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 (   ) พบว่ามีการละเมิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้ .............................................. 

............................................................................................ .................................................................... 
 

สรุปผลการพิจารณษคุณภาพผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมโดยรวม  
อยู่ในเกณฑ์    (   ) ดีเด่น   (ต้องมี 1-9)       (   ) ดีมาก   (ต้องมี 1-7)        (   ) ด ี   (ต้อง 1-4) 
 

หมายเหตุ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ   เกณฑ์ผ่านคือระดับ   ดี 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ  เกณฑ์ผ่านคือระดับ  ดีมาก 

 ศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติวิธทีี่ 1    เกณฑ์ผ่านคือระดับ  ดีมาก 

 ศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติวิธทีี่ 2 และโดยวิธีพิเศษ  เกณฑ์ผ่านคือระดับ  ดีมาก 
 

ลงชื่อผู้ประเมิน.....................................................................  
(..........................................................) 

ตำแหน่ง.....................................................................  
สังกัด...........................................................................  
วันที่..........เดือน...................................พ.ศ................. 

 

2.8  ขั้นตอนการขอผลงานรับใช้สังคม 
8.1 หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอเสนอบันทึกข้อความ เพ่ือขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการไปยังงาน

พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ กองบริการการศึกษา และแนบเอกสาร/หลักฐาน ดังนี้ 
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1) แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 5 ชุด หากขอตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ใช้แบบ ก.พ.อ. 03 เฉพาะส่วนที่ 1-ส่วนที่ 3 หรือ แบบก.พ.อ. 05 เฉพาะส่วน
ที่ 1 – ส่วนที่ 3 กรณีขอตำแหน่งศาสตราจารย์เงินเดือนขั้นสูง 

2) ผลงานทางวิชาการ พร้อมเอกสารแนบตามแต่ละประเภท จำนวน 5 ชุด 
3) แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ กรณีมีผลงานที่ผู้ขอมิได้ดำเนินการเพยีงผู้

เดียว จำนวน 5 ชุด 
4) เอกสารประกอบการสอนกรณีขอตำแหน่งผศ. / เอกสารคำสอน กรณีขอตำแหน่งรศ.จำนวน 2 ชุด 
5) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก จำนวน 1 ชุด 
6) หนังสือรับรองว่าผลงานทางวิชาการที่ใช้ขอตำแหน่งไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่ลงนามโดยผู้

ขอ จำนวน 1 ชุด 
 7) หนังสือรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ที่ลงนามโดยผู้ขอ และคณบดีต้นสังกัด
จำนวน 1 ชุด 

8) แบบตรวจสอบเอกสารในการขอตำแหน่งทางวิชาการ (Checklist) (ดูภาคผนวกข้อ 10 หน้า 34) 
จำนวน 1 ชุด 

8.2 งานพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการดำเนินการ ดังนี้ 
1) ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูลในแบบ ก.พ.อ. 03 และผลงานทาง

วิชาการพร้อมกับส่งแบบ ก.พ.อ. 03 ไปยังงานบริหารบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเรื่อง
ระยะเวลาปฏิบัติงาน (ระยะเวลาภายใน 1 อาทิตย์) 

2) แจ้งให้ผู้ขอตำแหน่งรับทราบ กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน หรือกรณีจะต้องแก้ไขข้อมูลในแบบ
ก.พ.อ.03 (ระยะเวลาภายใน 2 อาทิตย์) 

3) ขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) ไปยังกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการแต่ละสาขาวิชา
ปกติจะได้รับรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ภายใน 1 เดือน 

4) ติดต่อทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ืออ่านประเมินผลงานทางวิชาการ (อัตราการตอบรับเฉลี่ยอยู่ที่
ร้อยละ 40 และเม่ือผู้ทรงคุณวุฒิตอบรับ จะส่งผลงานให้ประเมิน ระยะเวลาภายใน 2 อาทิตย์ 

8.3 ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านประเมินผลงานทางวิชาการ ระยะเวลาภายใน 2 เดือน เมื่อครบกำหนดแล้วยัง
ไม่ได้รับผลการประเมินจะติดตามทวงถามทุก 2 อาทิตย์ 

กรณีผลการประเมินตำแหน่ง ผศ. และ รศ. เป็นเอกฉันท์ ไม่ต้องมีการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ กรณี
ผลการประเมินไม่เป็นเอกฉันท์ ต้องนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับตำแหน่ งศาสตราจารย์ ต้องนัดประชุม
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ระยะเวลาภายใน 2 เดือน) 

8.4 เสนอผลการประเมินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทาง
วิชาการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ภายในระยะเวลา 1 เดือน) 

8.5 เสนอผลการประเมินของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ ตำแหน่งทางวิชาการให้แก่ผู้ขอแต่ละราย (ภายในระยะเวลา 1 เดือน) 
 
 การกรอกคำขอตามแบบ ก.พ.อ. 03 
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ข้อมูลในแบบ ก.พ.อ. 03 ส่วนที่ 1-ส่วนที่ 3 ที่ผู ้ขอต้องตระหนัก ในการกรอกอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน มีดังนี ้

1. ส่วนที่ 1 แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
 1) ผู้ขอต้องระบุสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ซึ่งสาขาที่ระบุต้องสอดคล้องกับผลงานทางวิชาการ และ

ต้องเป็นสาขาวิชาเดียวกันกับการขอในตำแหน่งที่สูงขึ้น หากการขอตำแหน่งที่สูงขึ้นมีการเปลี่ยนสาขาวิชา
เชี่ยวชาญต้องพิจารณาด้วยวิธีพิเศษ 

2) คุณวุฒิการศึกษา จะต้องระบุชื่อเต็มให้ตรงกับปริญญาบัตรที่ได้รับ และเรียงจากวุฒิสูงสุด
ตามลำดับ 

3) ภาระงานย้อนหลัง 3 ปี กรณีเป็นผลงานทางวิชาการให้ระบุระยะเวลาในการทำและสัดส่วน
การมีส่วนร่วมของผู้ขอในผลงาน นั้นๆ หากผู้ขอมิได้ทำเพียงผู้เดียว 

4) ผลงานทางวิชาการ จะต้องเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง ประกอบด้วยชื่อผู้
แต่ง, ปีที่พิมพ์, ชื่อเรื่อง, แหล่งพิมพ์ และ จำนวนหน้า 

5) กรณีผลงานทางวิชาการท่ีเป็นบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ จะต้องระบุว่าวารสาร 
ที่เผยแพร่อยู่ในฐานข้อมูลใด ตามท่ี สกอ. กำหนด  

6) กรณีการขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือ ศาสตราจารย์ จะต้องเขียนรายชื่อผลงานที่เคย
ใช้ประกอบการขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ รองศาสตราจารย์ให้ครบถ้วน 

2. ส่วนที่ 2 แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา ต้องมีการลงนามและลงวันที่ 
3. ส่วนที่ 3 แบบประเมินผลการสอน 

  สรุปคุณภาพผลการสอนว่าอยู่ในระดับใด กล่าวคือ ชำนาญ ชำนาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ต้องลงนาม และ
ลงวันที่ นอกจากนี้ให้มีรายละเอียดแนบท้าย ส่วนที่ 3 ดังนี้ 
  1) ระบุรหัสวิชาและรายวิชาของเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอน 
  2) รายละเอียดในการประเมินผลการสอน 

ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ 
ขั้นตอนที่ 1  ผู้เสนอขอ ยื ่นแบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03) 

จำนวน 2 ชุด พร้อม **ผลงานทางวิชาการ ต่อคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณา 
การขอตำแหน่งทางวิชาการเป็นเบื้องตน 

  **ผลงานทางวิชาการ จำนวนอย่างละ 7 เล่ม ของแต่ละตำแหน่งเป็นดังนี้ 
  1. ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) ประกอบด้วย 

 1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ ซึ ่งมี
คุณภาพดีและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก.พ.อ. กำหนด หรือผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดี
และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก.พ.อ. กำหนด ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ทําเป็นส่วนของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่ง
มีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ีก.พ.อ. กำหนดหรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
ซ ึ ่งม ีค ุณภาพดีโดยผลงานนั ้นเป ็นส่วนหนึ ่งของการปฏิบ ัต ิหน ้าที ่ตามภาระงานซึ่ง
สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก.พ.อ. 
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กำหนด รวมทั้งได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม โดยปรากฏผลที่สามารถประเมินได้
เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ 

    1.2 เอกสารประกอบการสอน 
  2. ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (รศ.) ประกอบด้วย 

2.1 ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดีและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก.พ.อ. กำหนด 
ทั้งนี้ไม่นับงานวิจัยที่ทำเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆหรือ
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีคุณภาพดีโดยผลงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่
ตามภาระงานซึ่งสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ และได้รับการเผยแพร่ตาม
เกณฑ์ที่ก.พ.อ. กำหนด รวมทั้งได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม โดยปรากฏผลที่
สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะ
อ่ืน ซึ่งมีคุณภาพดีและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ีก.พ.อ. กำหนด 
  2.2 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีและได้รับการ
เผยแพร่ตามเกณฑ์ที ่ก.พ.อ. กำหนด 

2.3 เอกสารคำสอน 
3. ตำแหน่งศาสตราจารย์ (ศ.) ประกอบด้วย 

    3.1 ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และได้รบการเผยแพร่ ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ. 
กำหนดทั้งนี้ไม่นับงานวิจัยที่ทำเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด 
ๆ หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีคุณภาพดีมาก โดยผลงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานซึ่งสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ และได้รับการ
เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด รวมทั้งได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม โดย
ปรากฏผลที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ หรือผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งมีคุณภาพดีมากและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด 

    3.2 ผลงานแต่งตำรา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และได้รับการเผยแพร่ตาม
เกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด 

 
ขั้นตอนที่ 2  คณบดีนำผลงานทางวิชาการที่ผ่านการกลั่นกรองยื่นต่องานเลขานุการ คณะกรรมการ

พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 
 
ขั้นตอนที่ 3  งานเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการฯ ตรวจสอบความถูกต้อง

สมบูรณ์ของเอกสาร 
 - กรณีท่ีมีความถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วน ให้ลงทะเบียนรับเรื่อง 

- กรณีท่ีไม่ถูกตอ้ง สมบูรณ์ครบถ้วน แจ้งให้ปรับปรุงแก้ไข 
 

ขั้นตอนที่ 4  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
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ขั้นตอนที่ 5  งานเลขานุการฯ นำข้อมูลและผลงานของผู ้เสนอขอ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการฯ 

 
ขั้นตอนที่ 6  คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอ 

ทุกระดับในเรื่องคุณลักษณะองค์ประกอบ และรูปแบบของผลงานทางวิชาการ  
- กรณีผ่านการกลั่นกรอง พิจารณากำหนดผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ/ประเมิน 
- กรณีไม่ผ่าน แจ้งผู้เสนอขอทราบ 

 
ขั้นตอนที่ 7   งานเลขานุการฯ ทำหนังสือทาบทามผู้ทรงคุณวุฒเพื่อทำหน้าที่ประเมนิผลงานทาง

วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 
ขั้นตอนที่ 8  มหาวิทยาลัยออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงาน

ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 
ขั้นตอนที่ 9  ส่งผลงาน คำสั่ง และเกณฑ์การประเมิน ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ 8 ตรวจ/

ประเมินผลงาน ภายใน 60 วัน 
 
ขั้นตอนที่ 10  นำผลการตรวจ/ประเมิน ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เสนอคณะกรรมการพิจารณา

ตำแหน่งทางวิชาการฯ แยกเป็นกรณีดังนี้ 
- กรณีที่ 1 กรณีที่ผลการประเมินผลงานวิชาการ ผ่าน/ไม่ผ่านเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอ

คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการฯ เพื่อพิจารณาความเห็นของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 

 - กรณีที่ 2 กรณีที่ผลการประเมินผลงานวิชาการ ไม่เป็นเอกฉันท์  ให้งานเลขานุการฯ นัด
ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อพิจารณาและนำผลการประชุมเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการฯ 

- กรณีที่ 3 กรณีที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขให้งาน
เลขานุการฯ แจ้งให้ผู ้เสนอขอปรับปรุงแก้ไขผลงาน ภายใน 45 วัน และนำ
ผลงานฉบับแก้ไข พร้อมคำชี้แจงประกอบการแก้ไขของผู้เสนอขอ จัดส่งให้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ/ประเมิน อีกครั้ง 

ขั้นตอนที่ 11  - ตำแหน่ง ผู้ชวยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์ 
นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วให้อธิการบดีออกคำสั่ง
แต่งตั้ง 

   - ตำแหน่งศาสตราจารย์ 
 นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว ให้เสนอ ก.พ.อ.  ให้
ความเห็น เพื่อเสนอ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอนายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคม
ทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
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ขั้นตอนที่ 12  ทำหนังสือขออนุมัติทะเบียนตำแหนงทางวิชาการ และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ออกคำสั่งแต่งตั้ง 

2.9. งานวจิัย / ผลงานทีเ่กี่ยวข้อง 
เชาวลิต  สิมสวย (2559) ได้จัดทำการจัดการพื้นที่สาธารณะบ้านตามา บ้านสุขสำราญและบ้านสุข

วัฒนา เพื ่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั ่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้เข้ามาร่วมวางแผนการ
ดำเนินงานร่วมกับกลุ่มแกนนำในหมู่บ้านเพ่ือเข้ามาร่วม  แก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะประโยชน์
จำนวน 570 ไร่ ตามกระบวนการในเบื้องต้น เริ่มจากการร่วมกันหาข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ให้รอบด้านก่อน จากนั้น
จึงนำข้อมูลมาร่วมสังเคราะห์แยกแยะและร่วมกันวางแผนจัดการเพื่อหาทางออกร่วมกันอย่างเป็นระบบ จาก
การดำเนินการดังกล่าวทำให้พวกเขาได้แนวคิดและวิธีการดำเนินจัดการพ้ืนที่ร่วมกัน  และร่วมกันวางแผนการ
ดำเนินงานและร่วมกันลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมจนเห็นผลว่าพวกเขาสามารถขอใช้ประโยชน์ที่ดินโดยเริ่ม
จากขอบริจาคท่ีดินคืนคนละ 20% ของแปลงที่ดินที่ครอบคลอง เพ่ือนำมาใช้ร่วมกันแล้วร่วมกันสร้างกฎกติกา
ในใช้ประโยชน์  แล้วร่วมกันแบ่งแปลงที่ดินและจัดสรรที่ดินให้สมาชิกโดยสันติวิธี ขณะเดียวกันพวกเขาก็
ร่วมมือกันปลูกป่า จัดทำระบบผันน้ำมาใช้ในพื้นที่โดยไม่ใช้งบประมาณใดๆ และทำเกษตรบนแปลงที่ดินได้
อย่างราบรื่นโดยไม่ทะเลาะและมีเรื ่องราวกันใหญ่โตได้  ผลจากการดำเนินงาน ปีเดียวกันชุมชนนอกจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์แล้ว  ยังได้รับทุนสนับสนุนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ในการ
สร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ 1 หลัง ราคา 1,670,500 บาท ในพื้นที่สาธารณะ 24 ไร่ ซึ่ งใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ของ
ชุมชนในปัจจุบัน และได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ พระสงฆ์ ครู-นักเรียนของโรงเรียนเข้าร่วมทำ
โครงการกล้วยกู้ชาติด้วยยุทธศาสตร์กล้วยๆ โดยมีจำนวนต้นไม้ที่ปลูก 10,000 ต้น กล้วย 2,000 ต้น บนพื้นที่ 
24 ไร่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

 
เรืองเดช วงศ์หล้าและคณะ (2556) ได้จัดทำโครงการศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับเครือข่ายเกษตรกรองค์กรท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์และภาคี พบว่าระบบการ
จัดการธุรกิจเกษตรข้าวอินทรีย์จำแนกออกเป็น 2 ระบบ ดังนี้ 1) ระบบการจัดการธุรกิจเกษตรข้าวอินทรีย์ 
ประกอบด้วยระบบย่อย (1) ระบบคุณภาพ เกษตรกร (Internal Control System: ICS) เป็นระบบที่พัฒนา
ขีดความสามารถของเกษตรกรโดยใช้ระบบควบคุมคุณภาพภายใน ระบบคุณภาพเกษตรกรเน้นที่ “คน” คือ 
การสร้างลักษณะเฉพาะตัวทั้งเกษตรกร นักวิชาการเกษตร และภาคี ในสาระสำคัญ 5 ด้านคือ ด้านการจัดการ
พื้นที่ด้านการจัดการมาตรฐานข้าวอินทรีย์ ด้านการจัดการความเสี่ยงโรคและแมลงศัตรูพืช ด้านการจัดการ
ทำงานกลุ่ม และด้านการจัดการเรียนรู้  (2) ระบบเพิ่มมูลค่าในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เป็นการให้
ความสำคัญกับการใช้ “คน” เป็นตัวตั้งในการทำงาน โดยมีกลไกและระบบของการทำงานในลักษณะของเชิง
พื้นที่ (Area-based) ร่วมกับการพัฒนาสินค้า (Commodity-based) และ (3) ระบบการตลาดเพื ่อสังคม 
(Social Responsibility Business Unit: SBU) เป็นระบบการจัดการธุรกิจเกษตรข้าวอินทรีย์ที่มีการพัฒนา
และต่อยอดจากแผนธุรกิจเพื่อการผลิตข้าวอินทรีย์ที่เป็นธรรม ที่ได้จากการสังเคราะห์แผนธุรกิจข้าวอินทรีย์
นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรกร หน่วยงานระดับจังหวัด จึงทำให้เกิดการ
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์เพื่อการศึกษา (URU Organic Market) ภายใต้แนวคิดการตลาดเพื่อสังคม และ 
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2) ระบบสนับสนุนธุรกิจเกษตรข้าวอินทรีย์ ประกอบด้วยระบบย่อย (1) ระบบการบริหารมหาวิทยาลัยแบบ
บูรณาการเพื่อส่งเสริมธุรกิจเกษตรข้าวอินทรีย์ เป็นการบริหารจัดการงานวิจัยแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่
โดยความร่วมมือขององค์กรภาคีอย่างเป็นระบบด้วยการเชื่อมข้อมูลสถานการณ์ปัญหาจากพื้นที่เพื่อการวิจัย
และปฏิบัติพันธกิจขององค์กรแบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายองค์กรและภาคี (2) ระบบการจัดการ
เครือข่ายสนับสนุนธุรกิจเกษตรข้าวอินทรีย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ทำให้เกิดกลไกขับเคลื่อนเครือข่ายหน่วยจัดการ
ความรู ้และวิจัยชุมชน (TRMU) กับองค์กรภาคีจังหวัดอุตรดิตถ์เกิดเครือข่ายเกษตรกรข้าวอินทรีย์กับ
มหาวิทยาลัยและภาคีท่ีมีกลไกเชิงระบบ เกิดการท างานร่วมกันระหว่างสภาเกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกร
ข้าวอินทรีย์และภาคี (3) ระบบฐานข้อมูลข้าวอินทรีย์ ได้แก่ ศูนย์ข้อมูลชุมชน ฐานข้อมู ลเกษตรกร และ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ (4) ระบบเรียนรู ้และพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม องค์ความรู ้ ประกอบด้วย การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมศักยภาพ การจัดการความรู้สู ่ฐานข้อมูลและใช้ประโยชน์ การสื่อสารและใช้
ฐานข้อมูลสร้างสรรค์และพัฒนาต่อเนื่อง นอกจากนี้ด้านความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการพบว่าอยู่ในระดับ
มากและมากที่สุดทุกรายการ และข้อค้นพบในส่วนของบทเรียนและคุณค่าจากการดำเนินงานวิจัยครั้งนี้ที่
สำคัญ ได้แก่ เกิดระบบการจัดการธุรกิจเกษตรข้าวอินทรีย์จังหวัดอุตรดิตถ์ เกิดผลกระทบทางบวกต่อ
กลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เริ่มโครงการจากการเพ่ิมจำนวนทั้งเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ ผู้บริโภค และนักวิจัยร่วม
ในโครงการเป็นจำนวนมาก สามารถพัฒนาองค์กรให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นได้เต็มศักยภาพ เสริมสร้าง
สมรรถนะนักวิจัยและนักบริหารจัดการงานวิจัยให้สามารถต่อยอดงานวิจัยจากฐานเดิม เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการวิจัยสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน เกิดกลไกขับเคลื่อนเครือข่ายหน่วยจัดการความรู้และวิจัยชุมชน
กับองค์กรภาคีจังหวัดอุตรดิตถ์ เกิดต้นแบบการบริหารจัดการงานวิจัยแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมธุรกิจข้าว
อินทรีย์ของเครือข่ายเกษตรกรกับมหาวิทยาลัยและภาคี เกิดกลไกเชิงระบบในการขับเคลื่อนเครือข่ายองค์กร
ภาคีสนับสนุนธุรกิจข้าวอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม 

 
รวิภา ยงประยูร และคณะ (2556) ได้จัดทำโครงการแนวทางการบูรณาการการจัดการปัญหาก้อน

วัสดุเหลือใช้จากการเพาะเห็ด บ้านทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง การทําวิจัย
อาศัยกระบวนการจัดเวทีร่วมกับชุมชนทั้งพูดคุย ทดลองปฎิบัติ และแสดงความคิดเห็นจนทำใหเกิดการเสริม
พลังหรือสนธิพลัง (synergy) ซึ่งตลอดของการดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการที่วางไวโดยแทบจะไม่ตอง
ออกแรง แทบจะไมตองใชทรัพยากรเพ่ิมข้ึนเลย และมีบรรยากาศที่เต็มไปดวยความสุขความชื่น ชมยินดี ความ
คึกคัก ความเคารพเห็นคุณคาซึ่งกันและกันระหวางสมาชิกซึ่งเปนนักวิจัยหลักของโครงการ สําหรับการสนธิ
พลัง (synergy) จําตองอาศัยองคประกอบในการจัดการความรู  อันไดแก คน(people), กระบวนการ 
(process), เนื้อหาความรู (content), และเทคโนโลยี (technology) เมื่อองคประกอบหลักทั้ง 4 นั้นเกื้อกูลต
อกันอยางถูกตอง โดยอาศัยตัวชวย (enablers) ที่เหมาะสมตอวัฒนธรรม และบริบทอื ่นๆขององค กร 
กระบวนการจัดการความรูก็จะไหลเลื่อน (flow) ไปเสมือนเปนอัตโนมัติ แทบจะไมตองใชพลังงานในการ
ขับเคลื่อน เพราะในกระบวนการไหลเลื่อนนั้นเองไดปลดปลอยพลังงานที่อยูภายในตัวบุคคลและที่อยูภายใน
ความสัมพันธระหวางตัวบุคคล ออกมาขับเคลื่อนการไหลเลื่อนนั้น กลาวโดยสรุปคือ การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ในทุกองคประกอบหลักทั้ง 4 ของการจัดการความรู จากกลไกของการทํางานรวมกันดวยการใชโครงการวิจัย
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เรื่อง แนวทางการบูรณาการการจัดการปญหากอนวัสดุเหลือใชจากการเพาะเห็ดบานทุงบอแปน ตําบลปง
ยางคก อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง จึงสงผลใหเกิดการเสริมพลังหรือสนธิพลัง (synergy) ในการบรรลุเปา
หมายของการจัดการวัสดุเหลือใชจากการเพาะเห็ดในที่สุด นอกจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนักวิจัยหลัก
ของโครงการทั้งในสวนนักวิจัยจากชุมชนและนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาแลว กิจกรรมจากโครงการวิจัยยังก
อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในกลุมนักวิจัยรวม ภายใตกลไกของการทำงานรวมกันดวยการใชโครงการวิจัยใน
ลักษณะ Co-funding ระหวาง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับ สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปงบประมาณ 2555 

 
จรวย สุวรรณบำรุง (2557) ได้จัดทำ โมเดลการสร้างสมรรถนะชุมชนในการแก้ปัญหาโรค

ไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน : กำแพงเซาโมเดล โมเดลหรือรูปแบบการสร้างสมรรถนะชุมชนในการแก้ปัญหาโรค
ไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน“Community Capacity Building for Sustainable Dengue Problem Solution: 
CCB-SDPS” ประกอบด้วยแนวคิด (Concept) แบบประเมินสมรรถนะ (Tool) ทั้งสมรรถนะแกนนำและ
ประชาชนทั่วไป และผลลัพธ์ที่แสดงถึงความยั่งยืนในการสร้างสมรรถนะชุมชนตัวอย่างการประยุกต์ใช้โมเดลใน
ชุมชนคือ “กำแพงเซาโมเดล”ซึ ่งดำเนินการในพื ้นที ่ 9 หมู ่บ ้า นของตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง
นครศรีธรรมราช ในช่วง พ.ศ. 2552-2556 กำแพงเซาโมเดลเป็นต้นแบบของการสร้างสมรรถนะชุมชนในการ
แก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกในระดับตำบล ที่แสดงถึงความความร่วมมือของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย 
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แกนนำชุมชน และประชาชน ตลอดถึงหน่วยงาน
อ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับปัญหาโรคไข้เลือดออกต่อเนื่อง ทั้งนี้การดำเนินการที่มากกว่า 5 ปี ของกำแพงเซาโมเดลได้
ดำเนินการครอบคลุมพ้ืนที่และกลุ่มคน รวม 5 โมเดลย่อย 

 
จงจิตร อังคทะวานิช (2557) ได้จัดทำโครงการสื่อสงฆ์ไทย ไกลโรค : โภชนบูรณาการสู้วิถีสงฆ์ 4 

ภูมิภาค ซึ่งในเบื้องต้นได้แยกการศึกษาปัญหาโภชนาการในพระสงฆ์ทั้ง 2 นิกายหลัก คือ ธรรมยุติกายและ
มหานิกาย ต่อมาเมื่องานวิจัยระยะที่1 สำเร็จผลการวิเคราะห์ปัญหาและพฤติกรรมโภชนาการของพระสงฆ์ทั้ง 
2 นิกายอยู่ในเมือง ไม่มีความแตกต่างกัน งานวิจัยระยะท่ี 2 จึงทำการศึกษาในบริบทของพระสงฆ์ในมหานิกาย 
เนื่องจากเป็นพระสงฆ์กลุ่มใหญ่ในประเทศไทย และโครงการมีเครือข่ายองค์กรสงฆ์ที่สามารถประสานการ
ทำงานด้วยกันได้อย่างคล่องแคล่วจะเป็นเครือข่ายทางมหานิกาย นอกจากนั้น โครงการนี้มีความประสงค์
ศึกษาปัญหาโภชนาการในพระสงฆ์และวิถีการถวายอาหารของฆราวาสในบริบทที่เป็นวัดในเมืองเท่านั้น ซึ่ง
คาดว่าเป็นพระสงฆ์ที่มีวิถีชีวิตและปัญหาสุขภาพใกล้เคียงคนเมือง ทั้งในด้านอาหาร เครื่องดื่ม และการออก
กำลังกาย หรือการใช้พลังงานในชีวิตประจำวัน 
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บทที่ 3 
วิธีการดำเนินงานตามบริบทมหาวิทยาลัย 

 การศึกษาเกี่ยวกับการทำผลงานวิชาการด้านการรับใช้สังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในครั้งนี้
ได้กำหนดแนวทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยแบบผสมผสานเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (  Quantitative 
Research)) และเชิงคุณภาพ (Quanlitative Research) โดยใช้วิธีการวิจัยที่สำคัญดังนี้ การวิจัยจากเอกสาร 
โดยการจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำผลงานวิชาการรับใช้สังคมและแนวทางการทำงาน
ร่วมกับชุมชนชนท้องถิ่น และ วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม The Participatory Action Research 
การจัดเก็บข้อมูลจากการจัดทำเวทีกลุ่มย่อย เพื่อกำหนดแนวทางและข้อปฏิบัติที่เหมาะสมด้านการทำผลงาน
วิชาการรับใช้สังคมแบบมีส่วนร่วมที่เป็นมาตรฐานและเหมาะสมตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

3.1  บริบททั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบันเพื่อการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในการเพิ่มคุณภาพชีวิต

ประชาชน ตลอดจนเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
สร้างสรรค์ศิลปวิทยาซึ่งมหาวิทยาลัยได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า จะเป็นมหาวิทยาลัยที่ มุ ่งพัฒนาทางด้าน
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยการวิจัยควบคู่กับการจัดการเรียนรู้ เพื่อใช้องค์ความรู้ในการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียน  นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยทั่วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงในพันธกิจของตนเองโดย
เน้นให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่ทำกิจการเพื่อสังคม (Social enterprise) มากยิ่งขึ้นโดย "การร่วมคิดร่วมทำ 
เกิดประโยชน์ร่วมกัน ใช้ความรู้ความชำนาญที่มีและมีผลกระทบที่ดีต่อสังคม"ในลักษณะพันธกิจสัมพันธ์
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ระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรในชุมชนและท้องถิ่น พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมจึงเป็นจุดเปลี่ยน 
(Transition) ของการทำงานกับสังคมของมหาวิทยาลัย ซึ่งแต่เดิมดำเนินการอยู่ในรูปแบบของการให้บริการ
ทางวิชาการ (Service) ไปสู่การทำงานร่วม (Engagement) กับภาคีในพื้นที่ในลักษณะเชิงสถาบันที ่เป็น
หุ ้นส ่วนระยะยาว (Long-term Partnership) และหว ังที ่จะให้มหาวิทยาลัยเป็นผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเสีย 
(Stakeholders) อย่างแท้จริงของชุมชนหรือสังคมในพื้นที่  สำหรับการเปลี่ยนแปลงพันธกิจดังกล่าวของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้เริ ่มต้นขึ้นเมื ่อ (16 พฤษภาคม 2557) สถาบันคลังสมองของชาติได้จัดตั้ง
เครือข่าย Engagement Thailand (EnT) ขึ ้นและได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเชิงวิชาการร่วมกัน
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคมในพันธกิจทุกด้านของมหาวิทยาลัย (University Engagement) บนหลักการ
พ้ืนฐาน 4 ประการ ได้แก่ 1) ร่วมคิดร่วมทำแบบหุ้นส่วน (Partnership) 2) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย(Mutual benefits) 3) มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน(Scholarship) และ 4) เกิดผลกระทบ
ต่อสังคมท่ีประเมินได้ (Social impact) 

3.2 การดำเนินงาน University Engagement 
 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุร ีร ัมย์  มีเป้าหมายในการดำเนินงานเชิงพื ้นที ่ตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดรูปธรรมความสำเร็จอยู่ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการลด
ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงทรัพยากร 2) ด้านการกระจายรายได้สู่ชุมชน และ 3) ด้านการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา การผลิตและพัฒนาครู เพ่ือเป็นการยกระดับความเข้มแข็งของชุมชน ช่วยเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายของ
คนในชุมชน รวมถึงการแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน ดังนั้นกระบวนการวิจัยและการจัดกระบวนการ
เรียนรู ้ ด้วยการวิจัยแบบชุมชนมีส่วนร่วม จะก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้และมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ ่งกลไกที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำมาใช้ขับเคลื่อนเพ่ือให้บรรลุการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนและสังคม ดังนี้ 
 1) มีการแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนพันธกิจ
งานด้านวิจัยและการนำผลงานวิจัยสู่การแก้ปัญหาให้ชุมชนท้องถิ่น โดยมุ่งสู่การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ได้กับชุมชนและท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยที่มุ่งเน้นการผลิตผลงานวิจัยที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ตอบโจทย์ความต้องการแก้ปัญหาในท้องถิ่น และนำไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 
 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้กำหนดงานด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 
(Engagement) เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย บริการวิชาการ ให้สอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย
เพ่ือชุมชน เป็นภาคีก่อตั้ง Engagement Thailand 
ตารางท่ี 1 เป้าหมายและรูปธรรมความสำเร็จที่ต้องการขับเคลื่อนภายใต้โครงการวิจัย 

เชิงพื้นที่ สิ่งท่ีเป็นอยู่ (ปัจจุบัน พ.ศ. 2563) เป้าหมาย (ใหม่ พ.ศ. 2563-2564) 
 
 

1. ไม่มีช ่องทางการรับรู ้ข ้อมูลด้านการ
ท่องเที่ยวชุมชน 

1. ร่วมกันสร้างเครือข่ายฐานข้อมูลเพิ่มช่อง
ทางการสื่อสารร่วมกัน 
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เชิงพื้นที่ สิ่งท่ีเป็นอยู่ (ปัจจุบัน พ.ศ. 2563) เป้าหมาย (ใหม่ พ.ศ. 2563-2564) 
ช ุ ม ช น
ท้องถิ่น 

2. ไม่มีตัวเชื่อมเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว
ชุมชน 
3. ช ่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรมี
จำกัด 
4. สินค้าเกษตรเป็นรูปแบบเดิมไม่ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

2. มีช่องทางเลือกในการ PR.ด้านท่องเที ่ยว
ชุมชน  
3. มีการแปรรูปสินค้าเกษตรตัวใหม่ๆเพ่ิมขึ้นใน
ตลาด 
4. เกษตรกรมีรายได้เฉลี ่ยต่อหัวประชากร
เพ่ิมข้ึน 

 
 
มหาวิทยาลัย
ร า ช ภั ฏ
บุรีรัมย์ 

1. นโยบายการส่งเสริมงานวิจัยเป็นแบบ
เอางบประมาณเป็นตัวตั้ง 
2. การพัฒนาโจทย์วิจัยจากทักษะตนเอง
เป็นฐาน 
3. การดำเนินงานวิจัยโดยไม่มีการกำกับ
ติดตามระหว่างการทำงานวิจัย 
4. ผลงานวิจัยเพื ่อการตีพิมพ์ในวารสาร
และขอผลงานวิชาการท่ัวไป 
5. มหาวิทยาลัยยังไม่มีระบบส่งต่อข้อมูล
งานวิจัยกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการใช้
ประโยชน์ 

1. เกิดการวางนโยบายใหม่โดยเอาผลงานเป็น
ตัวตั้ง  
2. เกิดการวางระบบพัฒนาโจทย์โดยใช้พื ้นที่
เป็นตัวตั้งและกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชน 
3. เกิดการวางระบบติดตามหนุนเสริม และ
ประเมินผลระหว่างการทำวิจัย 
 
 
4. เก ิดผลงานวิจ ัยที ่ม ีผลกระทบต่อส ังคม
เพิ่มขึ้น เพื่อต่อยอดสู่การขอผลงานวิชาการรับ
ใช้สังคม 
5. เกิดการกำหนดภาระงานด้านการวิจ ัยใน
มหาวิทยาลัย 
6. เกิดระบบการบริหารจัดการเพื่อส่งต่อข้อมูล
ผลงานวิจัยสู่ผู้ใช้ประโยชน์ภายในจังหวัดอย่าง
น้อย 1 ระบบ 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จึงเปลี่ยนบทบาทและทำ

หน้าที่เป็นสื่อกลางทางวิชาการระหว่างชุมชน ท้องถิ่น ภาครัฐและเอกชน เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาและรว่ม
หาแนวทางใหม่ๆเพื่อการปรับตัวให้เท่าทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในสังคม ซึ่งจะส่งผล
ให้ชาวบุรีรัมย์มีความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืนต่อไป สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ได้
กำหนดวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยคือ “ภายในปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้น
นำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากล” ปัจจุบัน(พ.ศ.2563) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานเชิงพื้นที่เพื่อให้เกิดรูปธรรมความสำเร็จ อยู่ 
3 ด้านดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งจะดำเนินการไปพร้อม ๆ กันได้แก่   

1) ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ใช้กลไกการ
จัดการหลัก โดยกำหนดให้สถาบันวิจัยและพัฒนาและศูนย์บริการวิชาการเข้ามาทำงาน ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนและก่อให้ให้เกิดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่นหลายหน่วยงาน เช่น สำนักงาน
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คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (สสส) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์  และ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งก่อให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นหลาย
โครงการ เช่น โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เครือข่ายกลุ่มอีสานตอนล่าง โครงการเพื่อการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาท้องถิ่น  โครงการท้าทายไทย(สกว.) เพื่อการปรับตัวด้านการเกษตรเพื่อรองรับเมือง
ท่องเที่ยวทางกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย์  จำนวน 17 โครงการ โครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 7 กลุ่มประเด็น 
(สสส.) จำนวน 84 โครงการ พื้นที่ 12 จังหวัดในภาคอีสาน และโครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น ในการนี้ได้เกิดนวัตกรรมที่เป็นผลจากการวิจัยของชุมชนอย่างหลากหลาย เช่น นวัตกรรม
การพัฒนาตำรับข้าวเม่านางรอง ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง นวัตกรรมการพัฒนากุ้งจ่อมผงอบแห้ง 
อำเภอประโคนชัย นวัตกรรมตำรับอาหารพื้นถิ่นบ้านสนวนนอก อำเภอห้วยราชและ อาหารพื้นถิ่นตำเปียง 
ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง นวัตกรรมด้านผ้าทอพื้นเมือง ผ้าภูอัคนี อำเภอประโคนชัย ผ้าไหมตีนแดง
บุรีรัมย์ นวัตกรรมการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำในครัวเรือนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก อำเภอลำปลายมาศ 
อำเภอเมือง และอำเภอกระสัง นวัตกรรมจัดการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน อำเภอลำปลายมาศ อำเภอกระสัง 
และอำเภอปะคำ การพัฒนาเครือข่ายและการจัดการชุมชนซึ่งเป็นฐานรากของการสร้างความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงทรัพยากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่เด่นชัด คือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในชุมชน ซึ่งเป็น
ปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของชุมชนและท้องถิ่น ประกอบกับปัญหาการ
ขาดแคลนน้ำเป็นปัญหาสำคัญของเกษตรกรในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
นอกเขตชลประทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จึงได้จัดโครงการบริหารจัดการน้ำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาด้าน
ทรัพยากรน้ำทั้งระบบ โดยเริ่มต้นจากการสำรวจ และจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ วางแผน เก็บข้อมูลเกี่ยวกับน้ำ สร้าง
กฎกติกาการใช้น้ำ โดยการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน ประกอบด้วย 
การจัดหาน้ำ  การจัดเก็บน้ำ  การจัดสรรน้ำ การใช้ประโยชน์จากน้ำเพื่อการเกษตร ส่งผลให้ได้วิธีการจัดการ
ทรัพยากรชุมชนที่มีการบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและประชาชน 

2) ด้านการกระจายรายได้สู่ชุมชน  ผลจากการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ทำให้เกิดการกระจายรายได้ สู่ชุมชนและท้องถิ่นเพิ่มขึ้น กล่าวคือ การวิจัยและพัฒนาก่อให้เกิดการ
กระจายรายได้สู่ชุมชน การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม จากผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัด
บุรีรัมย์ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้  

2.1 )  ด้านการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน มีการพัฒนาจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ที่เป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน เช่น ชุมชนท่องเที่ยวไหมบ้านสนวนนอก บ้านสายยาว บ้านหนองตาไก้ ชุมชนโบราณ
บ้านโคกเมือง อำเภอประโคนชัย 

2.2)  ด้านการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชน เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพ
อาหารชุมชน ตำเปียงทรงเครื่อง ตำรับอาหารพื้นถ่ินบ้านสนวนนอก ข้าวเม่านางรอง การสร้างมาตรฐานสินค้า
โอทอป กุ้งจ่อมประโคนชัย 
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2.3)  ด้านการเชื่อมโยงระบบการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เช่น เส้นทางท่องเที่ยวตามรอยอารย
ธรรมขอม  เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร(ปราชญ์) เส้นทางท่องเที่ยวเชิงกีฬาและอาหาร   

2.4)  ด้านการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มในการผลิตของชุมชน โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เช่น การส่งเสริมการซื้อ - ขาย สินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยใช้สื ่อออนไลน์ ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

ทั้งนี้การส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ใช้เครือข่ายและ
กระบวนการสร้างความเข้มแข็งโดยการพัฒนา และต่อยอดงานวิจัย ซึ่งมี นักวิชาการ เครือข่ายปราชญ์ ครูภูมิ
ปัญญา ชาวบ้าน พระสงฆ์  ส่วนราชการ ท้องที่  เอกชน โดยใช้เครื่องมือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาจากการ
ศึกษาวิจัย การฝึกอบรม การถ่ายทอดความรู้ การศึกษาดูงาน การทดลอง การร่วมสืบค้น แบบบูรณาการมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน จนเกิดเป็นรูปธรรมซึ่งชุมชนที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างเด่นชัดได้แก่ ชุมชนบ้าน
สนวนนอก อำเภอห้วยราช ชุมชนบ้านตามา ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก ชุมชนบ้านปะคำสำโรง อำเภอคูเมือง  
ชุมชนบ้านสายยาว อำเภอเมือง ชุมชนหนองโสน อำเภอนางรอง  ชุมชนบ้านโคกเมือง อำเภอประโคนชัย และ
ชุมชนโคกกลาง ชุมชนโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ  

3) ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการผลิตครู   โดยมุ่งเน้นผลิตครูดี เก่ง  มีจิตอาสา  และ
ทำงานร่วมกับท้องถิ่น  โดยคัดเลือกคนเก่ง  รักศรัทธาในวิชาชีพครูเข้ามาเรียนครู  ด้วยกระบวนการบ่มเพาะที่
มีคุณภาพ  ให้เป็นครูที่เก่งเฉพาะด้านด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน  
เปิดสอน 3 ระดับ ได้แก่ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งระดับปริญญาตรี เปิดการสอน 6 คณะ 
คือ คณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และคณะเทคโนโลยีการเกษตรศาสตร์  ระดับบัณฑิตศึกษา  เปิดการ
สอนปริญญาโทใน 5 สาขา คือ สาขาบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชา การสอน
ภาษาอังกฤษ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง และระดับปริญญาเอกเปิด
การสอน 2 สาขาคือ สาขาวิชาบริหารการศึกษาและสาขาภาวะผู้นำเพ่ือการพัฒนาอาชีพปัจจุบันมีนักศึกษาทั้ง
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และระดับปริญญาเอกรวมทั้งสิ้นมากกว่า 15,000 คน 

 
 
3.3 ขั้นตอนการดำเนินงาน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาในฐานะเป็นหน่วยบริหารจัดการ
งานวิจัย มีการวางแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยในลักษณะบูรณาการเชิงพื้นที่ร่วมกับสำนักงาน
การวิจัยแห่งชาติ (วช.) ชุมชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยกำหนด
กระบวนการทำงานได้ดังนี้ 

กระบวนการที่ 1 พัฒนาโครงการวิจัย (ระยะต้นน้ำ) 
   - จัดเวทีทบทวนการ Review ประเด็นสถานการณ์ท่องเที่ยวในพื้นที่  
  - จัดเวทีพัฒนาโจทย์วิจัย นำเสนอกรอบแนวทางการวิจัย 
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  - สร้างเครือข่ายการวิจัยร่วมกับชุมชนและเครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมสนับสนุนการ
พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย   
  - จัดเวทีพิจารณาโครงการวิจัย 
  - มีการเซ็นสัญญาและลงนามความร่วมมือ การจัดสรรทุนวิจัย (งวดงานและงวดเงิน) โดย
กำหนดระยะเวลาให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 
  กระบวนการที่ 2 การดำเนินงานวิจัย (ระยะกลางน้ำ 1) 
  - กำหนดให้มีรูปแบบการวิจัยที่ส่งเสริมให้มีนักวิจัยรุ่นใหม่ในโครงการโดยมีนักวิจัยพี่เลี้ยงใน
แต่ละชุดโครงการผสมผสานกัน   
  - กำหนดให้มีเวทีการหนุนเสริมนักวิจัย โดยมีหน่วยงานภาคนอกและชุมชนในพื้นที่ของการ
วิจัยร่วมกิจกรรมเพ่ือแสดงข้อคิดเห็นและร่วมเรียนรู้   
  - มีการกำหนด เวทีการรายงานความก้าวหน้าผลการวิจัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ได้แก่ 
เวทีการรายงานความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน ระยะ 12 เดือนและเวทีการสังเคราะห์ผลการวิจัย เป็นต้น 
 
 กระบวนการที่ 3 พัฒนาระบบจัดการงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก (ระยะกลางน้ำ ) 
  - จัดให้มีการร่วมวางระบบ ออกแบบและกำหนดทิศทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง
นักวิจัยภายในและนักวิจัยชุมชนท้องถิ่น   

- จัดให้มีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำรายงานการวิจัย ประเมินผลการ
ดำเนินงานโดยพี่เลี้ยงเพ่ือให้ผลการวิจัยเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้    
  - มีการเชื่อมโยงการวิจัยของชุมชนกับการเรียนการสอนโดยให้อาจารย์ที่เป็นนักวิจัย รวมทั้ง
นักศึกษาเข้ามาร่วมดำเนินการในพ้ืนที่ เชื่อมโยงกับงานบริการวิชาการในศาสตร์ทางด้านวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง  
  - มีเวทีการรายงานสรุปผลการวิจัยผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

 กระบวนการที่ 4 ขับเคลื่อนโครงการวิจัยสู่การประยุกต์ใช้ให้เห็นผลสู่การใช้ประโยชน์ (ระยะ
ปลายน้ำ) 

  -  มีเวทีสังเคราะห์งานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ เช่น ตลาดนัดงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้างร้านใน
ท้องถิ่น เวทีสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมตลอดโครงการ เวทีถอดบทเรียน (KM) การนำงานวิจัยสู่การใช้
ประโยชน์ด้านต่าง ๆ  

  - มีระบบสนับสนุนงานวิจัยที่สำเร็จ เพื่อการนำเสนอในรูปแบบที่สร้างคุณค่าต่อนักวิจัย
ภายในและนักวิจัยชุมชน เช่น การตีพิมพ์ การนำเสนอผลงานในที่ประชุม การจัดนิทรรศการ การถ่ายทอดองค์
ความรู้ที่ค้นพบใหม่สู่ชุมชน รวมทั้งการเผยแพร่ไปสู่หน่วยงานราชการทั้งภาครัฐและเอกชน ในระดับต่างๆ  

  - มีระบบสนับสนุนนักวิจัยในพื้นที่ให้มีบทบาทในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชุมชน และ
ขยายผลไปยังพื้นท่ีเป้าหมายอื่นต่อไป 

3.4 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
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     ขอบเขตด้านพื้นที่ในการดำเนินงานวิจัย ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานวิจัย ซึ่งเป็นพื้นที่ภายใต้
การทำความร่วมมือ (MOU) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับอำเภอเฉลิมพระเกียรติและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งสิ้น 5 ตำบล ดังต่อไปนี้  

ตารางท่ี 3 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ในการดำเนินงานวิจัย 5 ตำบล  

ลำดับ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด 
1 ทุกหมู่บ้าน ตาเป๊ก เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 
2 ทุกหมู่บ้าน เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 
3 ทุกหมู่บ้าน ถาวร เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 
4 ทุกหมู่บ้าน ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 
5 ทุกหมู่บ้าน อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 

   
 
3.5 ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย 

       ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานวิจัยเชิงพื้นที่ เป็นพื้นที่ภายใต้การทำความร่วมมือ 
(MOU) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งสิ้น 5  ตำบล 
ได้แก่ 1. ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  2. ตำบลอีสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  3. ตำบลถาวร 
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  4. ตำบลเจริญสุข  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  5. ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระ
เกียรติ  กำหนดกลุ่มเป้าหมายตามที่ได้ปรึกษาหารือกับผู้นำท้องถิ่นและแกนนำชุมชน โดยใช้การมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่าย ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้  

 1) กลุ่มผู้ผลิต และกลุ่มผู้ประกอบการสินค้าเกษตรในจังหวัดบุรีรัมย์ ในจังหวัดบุรีรัมย์ เช่น กลุ่ม
เครือข่ายปราชญ์จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ เช่น กลุ่มตลาดนัดสีเขียว กลุ่มแปรรูปข้าว กลุ่มสหกรณ์
ร้านค้าชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต่าง ๆ   

 2) กลุ่มผู้ประกอบการในจังหวัดบุรีรัมย์ เช่น กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก โฮมสเตย์ กลุ่ม
ผู้ประกอบการร้านอาหาร กลุ่มผู้ประกอบการการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ กลุ่มหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น   

 3) กลุ่มส่วนราชการทุกระดับ ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เช่น  นายอำเภอ  นายก
องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าไม้เขต ป่าไม้จังหวัด ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ชลประทาน กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน 
และประชาชนในพื้นท่ี 

3.6 ขั้นตอนดำเนินการวิจัย 
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ที ่ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ผลที่ได้รับ 
(OUT PUT) 

ช่วงเวลาดำเนินการ 2563 (9 เดือน) 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน  
 

คณะกรรมการ
ทีมดำเนินงาน
และศึกษา
ความเป็นไป
ได้งานวิชาการ
รับใช้สังคมใน
มหาวิทยาลัย  
(ครั้งที่ 1) 

1. เพื่อสร้างความ
เ ข ้ า ใ จ ใ น ก า ร
ดำเนินงานร่วมกัน 
2. ร ่วมวางแผน
การดำเนินงานให้
บรรลุเป้าหมาย 
3 . ท บ ท ว น
ว ร ร ณ ก ร ร ม ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือสร้าง
กรอบการพัฒนา
ร ะ บ บ ก า ร ข อ
ผลงานว ิชาการ
เพ่ือรับใช้สังคม 

         

2 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
คณะกรรมการ
การดำเนินงาน 
 

กรรมการ
ขับเคลื่อนงาน
วิชาการรับใช้
สังคม  (ครั้งที่ 
2) 

1 .  เ พ ื ่ อ ส ร ้ า ง
ค ว า ม ร ู ้ ค ว า ม
เ ข ้ า ใ จ ใ น ก า ร
ดำเนินงาน 
2 .  วางนโยบาย  
กำหนดเป้าหมาย 
3. ร ่วมวางแนว
ปฏิบ ัต ิ  กำหนด
ท ิ ศ ท า ง ก า ร
ดำเนินงานภายใน
มหาว ิทยาล ัยให้
เ ห ็ น ผ ล เ ป็ น
รูปธรรมโดยเร็ว 

         

3 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
คณะกรรมการ
การดำเนินงาน 
 

คณะกรรมการ
ทีมดำเนินงาน
และศึกษา
ความเป็นไป
ได้งานวิชาการ
รับใช้สังคมใน
มหาวิทยาลัย 
(ครั้งที่ 3)  

1. ร่วมปรับ
รูปแบบการ
ดำเนินงาน 
2. วางแนวทาง
ปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมยิ่งขึ้น 
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ที ่ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ผลที่ได้รับ 
(OUT PUT) 

ช่วงเวลาดำเนินการ 2563 (9 เดือน) 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. กำหนดหน้าที่
รับผิดชอบแต่ละ
บุคคล 
4. มอบหมาย
ภาระหน้าที่ตาม
กำหนด 

4 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
คณะกรรมการ
การดำเนินงาน 
 

คณะกรรมการ
ทีมดำเนินงาน
และศึกษา
ความเป็นไป
ได้งานวิชาการ
รับใช้สังคมใน
มหาวิทยาลัย  
(ครั้งที่ 4) 

1. ประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าใน
การศึกษาข้อมูล 
2. ร่วมนำเสนอ
ข้อมูลเพ่ือ
สังเคราะห์รูปแบบ
การบริหารจัดการ 
3. ร่วมกำหนด
แนวทางตดิตาม
ความก้าวหน้า 
 

         

5 คณะกรรมการ
การดำเนินงาน 
สืบค้นแนวทาง
การดำเนินงาน
มหาวิทยาลัย
รับใช้สังคม 
หรือ ศึกษาดู
งาน  
 

คณะกรรมการ
ทีมดำเนินงาน
และศึกษา
ความเป็นไป
ได้งานวิชาการ
รับใช้สังคมใน
มหาวิทยาลัย  
(ครั้งที่ 5) 

1. ร่วมวิเคราะห์ 
Case Study 
2. ร่วมนำเสนอ
ข้อมูลเพ่ือ
สังเคราะห์รูปแบบ
การบริหารจัดการ 
3. ร่วมจัดทำ
เอกสารประกอบ
รายงาน 
4. จัดทำเอกสาร -
ร่างรายงาน
โครงการ 

         

6 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
 

คณะกรรมการ
ทีมดำเนินงาน
และศึกษา
ความเป็นไป
ได้งานวิชาการ

1. ประชุมสรุปผล
การดำเนินงาน 
2. ร่วมนำเสนอ
ร่างรายงานการ
ดำเนินงาน 
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ที ่ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ผลที่ได้รับ 
(OUT PUT) 

ช่วงเวลาดำเนินการ 2563 (9 เดือน) 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รับใช้สังคมใน
มหาวิทยาลัย  
(ครั้งที่ 6) 

รูปแบบการ
บริหารจัดการ 
3. ร่วมกำหนด
แนวทางการ
ดำเนินงานวาง
ระบบกำกับ  
สนับสนุน การทำ
ผลงานรับใช้สังคม 

7 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน
ร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญ
ระดับชาติ 
 

1. กรรมการ
อำนวยการ 
2. กรรมการ
กำกับติดตาม
ผลการ
ดำเนินงาน
และผลักดันสู่
นโยบาย
มหาวิทยาลัย 
(ครั้งที่ 1) 
3. กรรมการ
ขับเคลื่อนงาน
วิชาการรับใช้
สังคม 
4. 
คณะกรรมการ
ทีมดำเนินงาน
และศึกษา
ความเป็นไป
ได้งานวิชาการ
รับใช้สังคมใน
มหาวิทยาลัย  
(ครั้งที่ 6) 

1. เพ่ือรับทราบ
ผลการดำเนินงาน 
2. ร่วมทำความ
เข้าใจการ
ดำเนินงานใน
ภาพรวมรูปแบบ
การบริหารจัดการ
ขอผลงานรับใช้
สังคมกับ
มหาวิทยาลัย 
3. ร่วมวาง
ข้อกำหนดแนว
ทางการ
ดำเนินงานวาง
ระบบกำกับ  
สนับสนุน การทำ
ผลงานรับใช้สังคม
ในมหาวิทยาลัย
ร่วมกัน 
4. ร่วมทำความ
เข้าใจผลกระทบ
ในภาพรวม 

         

8 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ

1. กรรมการ
กำกับติดตาม
ผลการ

1. เพ่ือร่วม
กำหนดแนวทาง
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ที ่ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ผลที่ได้รับ 
(OUT PUT) 

ช่วงเวลาดำเนินการ 2563 (9 เดือน) 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
 

ดำเนินงาน
และผลักดันสู่
นโยบาย
มหาวิทยาลัย 
(ครั้งที่ 2) 
2. กรรมการ
ขับเคลื่อนงาน
วิชาการรับใช้
สังคม 
3. 
คณะกรรมการ
ทีมดำเนินงาน
และศึกษา
ความเป็นไป
ได้งานวิชาการ
รับใช้สังคมใน
มหาวิทยาลัย  
(ครั้งที่ 7) 

ผลักดันให้เห็นผล
อย่างเป็นรูปธรรม 
2. รว่มกำหนด
กรอบระยะเวลา 
3. วางแนวทาง
เข้าสู่สภา
มหาวิทยาลัย 
4. ร่วมร่าง
ระเบียบ 
5. ร่วมออกแบบ
ระบบและ
โครงสร้างการ
ดำเนินงานให้เห็น
เป็นรูปธรรมใน
มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 

9 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
 

คณะกรรมการ
ทีมดำเนินงาน
และศึกษา
ความเป็นไป
ได้งานวิชาการ
รับใช้สังคมใน
มหาวิทยาลัย  
(ครั้งที่ 8) 

1. ประชุมสรุปผล
การดำเนินงาน 
2. ร่วมกันจัดทำ
การนำเสนอ
รายงานการ
ดำเนินงาน
รูปแบบการ
บริหารจัดการ 
3. ร่วมกันจัดทำ
เอกสารเข้าสู่สภา
มหาวิทยาลัย 
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ที ่ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ผลที่ได้รับ 
(OUT PUT) 

ช่วงเวลาดำเนินการ 2563 (9 เดือน) 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
 

คณะกรรมการ
ทีมดำเนินงาน
และศึกษา
ความเป็นไป
ได้งานวิชาการ
รับใช้สังคมใน
มหาวิทยาลัย  
(ครั้งที่ 9) 

1. ประชุมสรุปผล
การดำเนินงานใน
ภาพรวมร่วมกัน 
2. แนวทางการ
บริหารจัดการ
ต่อไป 
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3.7 กรอบการพัฒนาระบบ University Engagement ให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
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บทที่ 4 
กระบวนการกำกับติดตามการทำผลงาน 

4.1  ขั้นตอนการทำงานรับใช้สังคม 

 การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการขอผลงานทางวิชาการด้านการรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ได้กำหนดขั้นตอนการทำงานเพ่ือให้เกิดความชัดเจนและเหมาะสมต่อการกำกับติดตามและประเมินผล
งานวิชาการด้านรับใช้สังคม  ซึ่งกระบวนการวิจัยเชิงวิชาการทั่วๆไปจะประกอบด้วย 7 - 9 ขั้นตอน แต่การทำ
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมได้กำหนดขั้นตอนไว้ 10 ขั้นตอน โดยยึดบนหลักการคือ โจทย์วิจัยต้องมาจากชุมชน 
กระบวนการมีส่วนร่วม, คิดกิจกรรมบนฐานของข้อมูล, ก่อนทำต้องคิดและคิดแล้วต้องทำได้ โดยจะต้องปฏิบัติ
ตามขั้นตอน ซึ่งมีความยืดหยุ่นไปตามบริบทของสังคมและชุมชนนั้นๆ สามารถอธิบายขั้นตอนทั้ง 10 ขั้นตอน
ไดด้ังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 – การค้นพบสภาพปัญหาหรือข้อสงสัย ทั้งปัญหาจากชุมชนและปัญหาในทางวิชาการ 
 ขั้นตอนที่ 2 – การทบทวนสถานการณ์ ถ้าเป็นกรณีงานวิจัยเพื่อการวิชาการ คือ การทบทวน
วรรณกรรม แต่สำหรับ CBR เป็นการเสวนาชุมชนเพ่ือทบทวนตัวเอง ส่วนงานวิจัยแบบ SeS สามารถใช้ได้ท้ัง
สองวิธีการผสมกัน 
 ขั้นตอนที่ 3 – การแสวงหาหรือพัฒนาโจทย์การวิจัย และแสงหาทีมวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 4 – การสร้างกรอบแนวคิดของการทำงาน ( conceptual frame work )  
 ขั้นตอนที่ 5 – การออกแบบการวิจัย ชาวบ้านซึ่งเป็นคนในชุมชน จะมีส่วนร่วมได้อย่างมากในขั้นตอน
ของการคิดกิจกรรมที่เหมาะสมกับบริบท และการแนะนำแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 

ตัวอย่าง PAR เป็นเรื่อง process ไม่ใช่ product 
กรณีการทำแผนชุมชน เมื่อนักวิชาการลงไปสำรวจบริบทชุมชนมักจะพบว่าผู้ใหญ่บ้านมีความสามารถ

และรู้ความต้องการของชาวบ้านหมดทุกอย่าง และเมื่อคำนึงถึงความสะดวกรวดเร็วในการทำแผนชุมชนแล้ว 
จึงได้เรียกผู้ใหญ่บ้านมาเพ่ือเขียนแผนชุมชนว่า หมู่บ้านนี้มีความต้องการอะไรบ้าง ด้วยวิธีการแบบนี้ การมีส่วน
ร่วมจะมีเพียงผู้ใหญ่บ้านคนเดียว และเกิดเป็นแผน A แผนเดียว หากทดลองทำแผนชุมชนใหม่อีกครั้งด้วยการ
ใช้กระบวนการ PAR โดยการชวนชาวบ้านมาจัดเวทีครั้งแล้วครั้งเล่า จนได้แผน B ในมุมมองของ product 
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างแผน A กับแผน B อาจไม่มีความแตกต่างกันนัก แต่ในแง่ความรู้สึกไม่เหมือนกัน 
เพราะในแผน A ชาวบ้านเรียก“แผนผู้ใหญ่” ส่วนแผน B ชาวบ้านเรียก “แผนชุมชน” เพราะกระบวนการการ
มีส่วนร่วมสามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่า sense of belonging คือ ความรู้สึกเป็นเจ้าของ และสิ่งที่จะทำให้รู้สึกว่า 
เป็นของเขานั้น จะได้มาด้วยการจัดการที่ดี 
 ขั้นตอนที่ 6 – การสร้างเครื่องมือและเก็บข้อมูล ในขั้นตอนนี้อาจทำได้ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 นำ
ชุดเครื่องมือที่เคยใช้อยู่แล้วใน basic research เช่น แบบสอบถาม (questionnaire ) เหล่านี้มา modified 
ใหม่ โดยเพิ่มเติมในเรื่องของการมีส่วนร่วมจากชุมชนเข้าไป ส่วนรูปแบบที่ 2 เป็นการสร้างเครื่องมือชุดใหม่มา
ใช้เลย หรือจะนำเครื่องมือของ CBR ซึ่งออกแบบให้มี PAR กำกับอยู่มาใช้เลย 
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 ขั้นตอนที่ 7 – การจัดการข้อมูล และการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล ในงานของ CBR จะคุ้นเคยกับคำ
ว่า “การคืนข้อมูลให้ชุมชน” ซึ่งวัตถุประสงค์ เพ่ือตรวจสอบข้อมูล และเพ่ือทำให้ข้อมูลนั้นสมบูรณ์ขึ้น การคืน
ข้อมูลให้กับชุมชนคล้ายกับการรายงานประกอบผลในตลาดหุ้น เป็นการเอาผลประโยชน์ไปคืนให้กับเจ้าของ
หุ้น แต่เวลาคืนให้ต้องคืนแบบหนี้นอกระบบ คือ คืนเงินพร้อมดอกเบี้ยหรือการคืนข้อมูลให้กับชุมชนมากกว่า
ข้อมูลที่ได้รับจากชุมชน เช่น มีการตัดระบบข้อมูลให้มีความหมายมากขึ้น เป็นต้น 
 ขั้นตอนที่ 8 – การนำไปใช้ประโยชน์ ในกรณีกรวิจัยแบบ PAR ซึ่งไม่ใช่การวิจัยเพียงเพื่อค้นหาหรือ
อธิบายเฉพาะสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน แต่ต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นให้ดีขึ ้นด้วย ดังนั้น หลังจากการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์แล้วจะต้องมีการคิดกิจกรรมเข้าไปแก้ปัญหาบางอย่าง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักวิชาการคิด
ให้ชาวบ้าน หรือกิจกรรมที่ชาวบ้านคิดขึ้นเอง แต่ส่วนสำคัญ คือ การตัดสินใจเอกต้องให้ชาวบ้านเป็นผู้เลือก 
เพราะชาวบ้านเป็นผู้ได้รับผล กรณีท่ีเกิดความล้มเหลวก็กลับมาวิเคราะห์หาสาเหตุของความล้มเหลวเพ่ือแก้ไข
ปัญหาร่วมกันต่อไป 
 ขั้นตอนที่ 9 – การวัดละประเมินผล โดยทั่วไปการวัดและประเมินผลจะมี Keyword ที่เกี่ยวข้องอยู่ 
3 คำ ที่สำคัญ คือ output outcome และ impact ซึ่งสามารถ อธิบายด้วยการใช้ 2 เกณฑ์ ดังนี้ 
 

ประเด็น ความตั้งใจ ( intention) (timing) 
Output yes Short term 

Outcome Yes Middle term 
Impact No Long term 

 
 ในด้าน output ที่ภาษาไทยนิยมเรียกว่า “ผลผลิต” คือ สิ่งที่เราตั้งใจหรือคาดหมายไว้แล้วว่าจะ
เกิดขึ้น และเกิดผลในระยะเวลาสั้น ส่วน outcome คือ “ผลลัพธ์” เป็นสิ่งที่ตั้งใจไว้เช่นกัน แต่ผลที่เกิดจะใช้
ระยะเวลานานกว่า output ส่วน “ผลกระทบ” (impact) คือ สิ่งที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่า 
เหนือความคาดหมายและแน่นอนผลที่เกิดขึ้นต้องเป็นระยะเวลายาวนานเพราะต่อเนื่องจาก outcome 
อย่างไรก็ตาม output ของการทำงานสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่ากระทบการทำงานนั้นจะมีส่วนร่วมหรือการ
ทำงานแบบ PAR  หรือไม่ก็ตาม แต่ outcome จะเกิดขึ้นได้ต้องเป็นการทำงานแบบมีส่วนร่วม 
 ตัวอย่าง  
 กรณีการแก้ปัญหาโบราณสถานที่มีความทรุดโทรม หาก output คือ ได้อนุรักษ์โบราณสถาน จะ
สามารถเห็นผลได้ทันที แต่ถ้าเป็น outcome นอกจากได้อนุรักษ์โบราณสถานแล้ว ยังมีคนที่จิตใจอนุรักษ์
โบราณสถาน ซึ่งถ้าไม่ใช่ PAR จะไม่ได้เลย ส่วนเรื่องของ impact หรือเหนือความคาดหมายคือ คนกลุ่มนี้
นอกจากจะมีจิตใจอนุรักษ์แล้วยังคิดที่จะไปบรูณะพระ ขัดองค์พระเพิ่มด้วย พอเกิด outcome ก็จะเกิด 
impact ต่อเนื่องไป ส่วน sustainability ก็มีเมื่อมี outcome และ impact เนื่องจากความยั่งยืนจะไม่เกิดขึ้น
แม้จะอนุรักษ์โบราณสถานแล้วแต่ไม่ได้คนที่มีใจในการอนุรักษ์ แต่ถ้าได้คนที่มีใจอนุรักษ์ด้วยก็จะเกิดความ
ยั่งยืน เพราะถ้าสมมติโบราณสถานเกิดความเสียหายคนเหล่านั้นก็จะสามารถฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ได้อีก เนื่องจาก
เขามีจิตใจที่จะอนุรักษ์อยู่แล้ว 
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 ขั้นตอนที่ 10 – ถอดบทเรียน และดูความยั ่งยืน เป็นการตรวจสอบผลจากการทำงาน ซึ ่งจะมี 
keyword สำคัญคือคำว่า “ถอดบทเรียน”หรือ “สรุปบทเรียน” 
 กล่าวโดยสรุปการทำงานแบบ SeS เป็นกระบวนการวิจัยที่นำเอาการทำงานแบบเป็นขั้นเป็นตอนมา
จาก basic research และนำกิจกรรมเสริมจาก CBR เพิ่มเติมเข้าไป ซึ่งระดับความเข้มข้นหรือความมากน้อย
ของการมีส่วนร่วมจะอยู่ประมาณ “PAR” และ “Collaborative” 

Engagement Thailand (2557) กล่าวว่า การทำงานเชิงวิชาการเพื่อสังคมเป็นการทำงานร่วมกัน
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคมบนพื้นฐานของการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้
ร่วมกัน โดยมีขั้นตอนการทำงาน ดังนี้ 
  1) โจทย์วิจัย (research question) มาจากเจ้าของปัญหา ในชุมชน/ท้องถิ่น 
  2) เจ้าของปัญหาร่วมเป็นทีมวิจัยหลัก (Core research team ) 

3) มีการทบทวนวิธีการแก้ปัญหาในอดีตและออกแบบปฏิบัติการ (Action) บนพื้นฐานข้อมูล           
   เพ่ือแก้ปัญหา หรือค้นหาคำตอบ 
4) บูรณาการความรู้วิชาการของศาสตร์สาขาต่าง ๆ กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการแก้ปัญหา 
    / ค้นหาคำตอบ 

  5) สรุปบทเรียนและขยายผลโดย principle agent  
สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ (อ้างถึงใน ปิยะวัติ บุญ-หลง)  ได้กล่าวถึงขั้นตอนการทำงานเพื่อรับใช้สังคมมี

ขั้นตอน ได้แก่ 
  1) การวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา 
  2) วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  3) กำหนดโจทย์วิจัย/จัดทำแผนปฏิบัติการ 
  4) ดำเนินการตามแผน/เก็บข้อมูล 
  5) วิเคราะห์ข้อมูล 
  6) ออกแบบกิจกรรมจากข้อมูล 
  7) ปฏิบัติการ/ประเมินผล 
  8) สรุปบทเรียน/ถอดองค์ความรู้  
 ปิยะวัติ บุญ-หลง ได้สรุปขั้นตอนได้การทำงานรับใช้สังคมโดยแบ่งเป็น 3 กระบวนการ  ดังนี้ 
 1) กระบวนการตั้งโจทย์ 
  - โจทย์ของชุมชน (แก้ปัญหา) 
  - โจทย์ของนักวิชาการ (สงสัย) 
  - โจทย์ของ stakeholders อ่ืน ๆ 
 2) กระบวนการกระทำ 
  - การมีส่วนร่วม โดยระดับการมีส่วนร่วมโดยสรุปเป็นบันได 8 ขั้น และใน 8 ขั้น จัดเป็น 3 
ประเภทดังนี้ 

1.การมีส่วนร่วมเทียม หรือไม่มีส่วนร่วม  
2.การมีส่วนร่วมพอเป็นพิธี  
3.การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง  
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ในบันได 8 ขั้น แต่ละข้ันมีรายละเอียดดังนี้  
- บันไดขั้นที่ 1 การจัดการแบบเบ็ดเสร็จโดยตรง (direct manipulation) ขั้นจัดฉากเป็นการ

แสดง 
บทบาทในกิจกรรมหนึ่งๆเพ่ือให้คนรู้จัก  

- บันไดข้ันที่ 2 การบำบัดรักษา (therapy) เป็นการบำบัดรักษาเป็นพฤติกรรมที่ผู้นำมุ่งหวังที่จะให้
ทุกคนเชื่อฟัง  

- บันไดขั้นที่ 3 การร่วมให้ข่าวสารข้อมูล ( informing) ขั้นแจ้งข่าวสารผู้นำ เปิดโอกาสให้ผู้ตาม
ซักถามได้เพียงเล็กน้อย  

- บันไดขั้นที่ 4 การร่วมให้คำปรึกษา (consultation) ขั้นให้คำปรึกษาผู้นำเปิดโอกาสให้ผู ้ตาม
แสดงความคิดเห็น  

- บันไดข้ันที่ 5 การร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น (placation)ขั้นปลอบใจเป็นลักษณะที่ผู้นำทำทีท่า
ว่าเห็นด้วยกับผู้ตาม  

- บันไดข้ันที่ 6 การร่วมเป็นพันธมิตร (partnership)  ขั้นเป็นหุ้นส่วนเป็นการร่วมคิด ร่วมทำ และ
ร่วมตัดสินใจ  

- บันไดขั้นที่ 7 การส่งตัวแทนเข้าร่วมใช้สิทธิ์ในการตัดสินใจ(delegated power) เป็นขั้นมอบ
อำนาจผู้บริหารมอบอำนาจให้ผู้ปฏิบัติงานมีอำนาจแทนตน  

- บันไดข้ันที่ 8 การควบคุมการตัดสินใจโดยพลเมือง (citizen control)  ขั้นควบคุมโดยประชาชน
เป็นลักษณะที่ผู้นำเปิดโอกาสให้ผู้ตามเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกระบวนการบริหาร
อย่างแท้จริง ซึ่งสามารถเรียกได้ว่า  

บันไดข้ันที่ 1 -2 เป็นขั้นการมีส่วนร่วมเทียม  
บันไดข้ันที่ 3 -5 เป็นขั้นการมีส่วนร่วมพอเป็นพิธี คือมีส่วนร่วมในบางเรื่องเท่านั้น  
บันไดข้ันที่ 6 -8 เป็นขั้นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เป็นระดับที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด  

 3) กระบวนการสรุป / การเขียน 
  - เพ่ือตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ 
  - โดยมีหลักฐานยืนยัน (งานพัฒนา) 
  - โดยมีหลักคิดอธิบายทฤษฎี (งานวิชาการ) 

4.2  ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการการดำเนินงาน  

ครั้งที่ 3 และ ครั้งที่ 4  โดยร่วมสังเคราะห์ความหมาย ส่วนประกอบ ประเภทและปรับรูปแบบการ
ดำเนินงาน วางแนวทางปฏิบัติ ขั้นตอน อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นและร่วมสังเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการ 
สรุปได้ว่าผลงานรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หมายถึง ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือ
ท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นโดยใช้ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ในสาขาวิชาอย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชา และปรากฏผลที่
สามารถประเมินได้เป็นอย่างเป็นรูปธรรมประจักษ์ต่อสาธารณะ ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
ทางด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านเกี่ยวกับชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานที่นำไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ
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ทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบอื่นที่สามารถแสดงได้เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม 
และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการรับรู้ในปัญหาและแนว
ทางแก้ไขของชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้ประโยชน์จากมหาวิทยาลัย และเพื่อการเรียนรู้และความก้าวหน้าของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งสัมพันธ์กับภารกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก่ งานวิจัย งานบริการวิชาการ และการเรียนการสอน 
และไม่เป็นผลงานที่แสวงกำไรและได้รับผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชิงธุรกิจ  ซึ่งผลงานรับใช้สังคมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีส่วนประกอบดังนี้  

ส่วนประกอบที่ 1 เป็นงานวิชาการเพื่อสังคม หมายรวมถึง การวิจัยที่สามารถบูรณาการภารกิจด้าน
การ วิจัย บริการวิชาการ และการเรียนการสอน ร่วมด้วย 

ส่วนประกอบที่ 2 เป็นงานที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น หรือสังคมนั้นๆ ซึ่ง
ประกอบด้วย 

การดำเนินการ ต้นน้ำ คือ โจทย์ต้องมาจากสังคม ใช้วิชาการเข้าไปทำความเข้าใจกับ
สถานการณ์หรือเสนอวิธีแก้ปัญหา พัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นอยู่ในสังคมและต้องบอกได้ว่าเป็ น
โจทย์ของใคร อยู่ที่ไหน ไม่ใช่ “สังคมที่ไม่มีตัวตน หรือในจินตนาการ” 

การดำเนินการ กลางน้ำ คือ มีระบบกำกับติดตาม หนุนเสริม เพื่อให้การดำเนินงานมีทิศทาง 
และมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ถูกต้องชัดเจน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านช่วยกำกับติดตามและเสนอแนะร่วมกับ
ชุมชนและผู้ใช้ประโยชน์ในงาน 

การดำเนินการ ปลายน้ำ เมื่อการดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้วได้ ต้องบอกประโยชน์ที่เกิดขึ้นได้
ว่าเป็นอย่างไร เกิดประโยชน์กับใคร อยู่ที่ไหนของประเทศไทย (ซึ่งประโยชน์นี้อาจจะขยายผลไปสู่วงกว้างกว่า
กลุ่มเป้าหมายเดิมที่เริ่มต้นก็ได้) ซึ่งผลในส่วนนี้เป็นจุดที่สร้างความแตกต่างจากงานวิชาการ ซึ่งมุ่งตอบปัญหา
ของวงการวิชาการสาขานั้นๆ แต่อาจจะไม่ตอบโจทย์ปัญหาของชุมชน ทั้งนี้ผลงานรับใช้สังคมควรตอบประเด็น
คำถามต่อไปนี้ 

 1. สภาพก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 2. การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย 
 3. กระบวนการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน 
  4. ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น 
 5. การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว 
  6. การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 7. แนวทางการติดตามและธำรงรักษาพัฒนาการเกิดข้ึนให้คงอยู่ต่อไป 

 ซึ่งสามารถอธิบายเพิ่มเติมโดยแสดงหลักฐานเพิ่มเติมอื่น ๆ เกี่ยวกับผลงาน เช่น รูปภาพ หรือการ
บันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือแถบเสียง หรือวีดีทัศน์ ประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ ในส่วนของประเภทของ
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สามารถแยกประเภทของงานวิชาการที่สามารถ
นำมาใช้ประกอบเพ่ือขอผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่มีความหลากหลาย ซึ่งควรเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง
นักวิชาการ นักวิจัย ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งตั้งอยู่บนหลักการ พื้นฐาน 4 ประการ 
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คือ ร่วมคิดร่วมทำ (Partnership) ผู้เกี่ยวข้องมีผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual benefit)    เรียนรู้และใช้ความรู้
ร่วมกัน (Scholarship) และมีผลกระทบต่อสังคม (Social impact) สามารถแบ่งได้ 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 
งานวิจัย กลุ่มที่ 2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น กลุ่มที่ 3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม และ กลุ่มที่ 4 ตำรา 
หนังสือ บทความทางวิชาการ ทั้งนี้ผลงานวิชาการรับใช้สังคมจะต้องผ่านการพิสูจน์หรือมีหลักฐาน รายละเอียด
ต่างๆ ประกอบแสดงให้เห็นคุณค่าของผลงาน ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบที่เป็นมาตรฐานตามลักษณะงานวิชาการ  
ต้องมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง เพื่อการนำสู่การใช้ประโยชน์  การเผยแพร่ต้องได้รับการตรวจสอบและ
รับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบัน คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
นั้นๆ และต้องเผยแพร่ สู่สาธารณชนแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน  ต้องเป็นงานที่มีคุณภาพ โดยได้รับการยอมรับ
จากองค์กรทางวิชาการหรือหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องในสาขานั ้นๆ  ขั ้นตอนการทำงานรับใช้สังคมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้กำหนดขั้นตอนการทำงานเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเหมาะสมต่อการกำกับ
ติดตามและประเมินผลงานวิชาการด้านรับใช้สังคม ได้กำหนดขั้นตอนไว้ 10 ขั้นตอน โดยยึดบนหลักการคือ 
โจทย์วิจัยต้องมาจากชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม, คิดกิจกรรมบนฐานของข้อมูล, ก่อนทำต้องคิดและคิดแล้ว
ต้องทำได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ซึ่งมีความยืดหยุ่นไปตามบริบทของสังคมและชุมชนนั้นๆ สามารถ
อธิบายขั้นตอนทั้ง 10 ขั้นตอนไดด้ังนี้  

 ขั้นตอนที่ 1  การค้นพบสภาพปัญหาหรือข้อสงสัย ทั้งปัญหาจากชุมชนและปัญหาในทางวิชาการ 
 ขั้นตอนที่ 2  การทบทวนสถานการณ์ เป็นการทบทวนวรรณกรรม หรือการเสวนาชุมชนเพ่ือทบทวน
ตัวเอง หรือสามารถใช้ได้ทั้งสองวิธีการผสมกัน 
 ขั้นตอนที่ 3  การแสวงหาหรือพัฒนาโจทย์การวิจัย และแสวงหาทีมวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 4  การสร้างกรอบแนวคิดของการทำงาน ( Conceptual Frame Work )  
 ขั้นตอนที่ 5  การออกแบบการวิจัย นักวิจัยชุมชนหรือชาวบ้านซึ่งเป็นคนในชุมชน จะเข้ามามีส่วน
ร่วมในข้ันตอนของการคิดกิจกรรมที่เหมาะสมกับบริบท และเป็นการแนะนำแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
 ขั้นตอนที่ 6  การสร้างเครื่องมือและเก็บข้อมูล ในขั้นตอนนี้อาจทำได้ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 นำ
ชุดเครื่องมือที่เคยใช้อยู่แล้วใน Basic Research เช่น แบบสอบถาม (Questionnaire ) เหล่านี้มา Modified 
ใหม่ โดยเพิ่มเติมในเรื่องของการมีส่วนร่วมจากชุมชนเข้าไป ส่วนรูปแบบที่ 2 เป็นการสร้างเครื่องมือชุดใหม่มา
ใช้เลย หรือจะนำเครื่องมือของ CBR ซึ่งออกแบบให้มี PAR กำกับอยู่มาใช้เลยก็ได้ 
 ขั้นตอนที่ 7  การจัดการข้อมูล และการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล ในงานของ CBR จะคุ้นเคยกับคำ
ว่า “การคืนข้อมูลให้ชุมชน” ซึ่งวัตถุประสงค์ เพ่ือตรวจสอบข้อมูล และเพ่ือทำให้ข้อมูลนั้นสมบูรณ์ขึ้น การคืน
ข้อมูลให้กับชุมชนคล้ายกับการรายงานประกอบผลในตลาดหุ้น เป็นการเอาผลประโยชน์ไปคืนให้กับเจ้าของ
หุ้น แต่เวลาคืนให้ต้องคืนแบบหนี้นอกระบบ คือ คืนเงินพร้อมดอกเบี้ยหรือการคืนข้อมูลให้กับชุมชนมากกว่า
ข้อมูลที่ได้รับจากชุมชน เช่น มีการตัดระบบข้อมูลให้มีความหมายมากขึ้น เป็นต้น 
 ขั้นตอนที่ 8  การนำไปใช้ประโยชน์ ในกรณีการวิจัยแบบ PAR ซึ่งไม่ใช่การวิจัยเพียงเพื่อค้นหาหรือ
อธิบายเฉพาะสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน แต่ต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นให้ดีขึ ้นด้วย ดังนั้น หลังจากการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์แล้วจะต้องมีการคิดกิจกรรมเข้าไปแก้ปัญหาบางอย่าง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักวิชาการคิด



66 
 

ให้ชาวบ้าน หรือกิจกรรมที่ชาวบ้านคิดขึ้นเอง แต่ส่วนสำคัญ คือ การตัดสินใจเอกต้องให้ชาวบ้านเป็นผู้เลือก 
เพราะชาวบ้านเป็นผู้ได้รับผล กรณีท่ีเกิดความล้มเหลวก็กลับมาวิเคราะห์หาสาเหตุของความล้มเหลวเพ่ือแก้ไข
ปัญหาร่วมกันต่อไป 
 ขั้นตอนที่ 9  การวัดละประเมินผล โดยทั่วไปการวัดและประเมินผลจะมี Keyword ที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 
คำ ที่สำคญั คือ Output Outcome และ Impact  
 ขั้นตอนที่ 10 – ถอดบทเรียน และดูความยั ่งยืน เป็นการตรวจสอบผลจากการทำงาน ซึ ่งจะมี 
keyword สำคัญคือคำว่า “ถอดบทเรียน”หรือ “สรุปบทเรียน” 
 กล่าวโดยสรุปการทำงานแบบ SeS เป็นกระบวนการวิจัยที่นำเอาการทำงานแบบเป็นขั้นเป็นตอนมา
จาก basic research และนำกิจกรรมเสริมจาก CBR เพิ่มเติมเข้าไป ซึ่งระดับความเข้มข้นหรือความมากน้อย
ของการมีส่วนร่วมจะอยู่ประมาณ “PAR” และ “Collaborative” ดังนั้นการทำงานเชิงวิชาการเพื่อสังคมจึง
เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคมบนพื้นฐานของการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ มีการใช้ความรู้
และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน  

4.3  ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการการดำเนินงาน  

ครั้งที่ 5 – 7 โดยคณะกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานและผลักดันสู่นโยบายมหาวิทยาลัย 
กรรมการขับเคลื่อนงานวิชาการรับใช้สังคมร่วมวางข้อกำหนดแนวทางการดำเนินงานวางระบบกำกับ  
สนับสนุน การทำผลงานรับใช้สังคมในมหาวิทยาลัยร่วมกัน สรุปผลได้ดังนี้ มหาวิทยาลัยควรมีการออกระเบียบ
ว่าด้วย การส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563  โดยมีบทและหมวดหมู่กำกับเพื่อส่งเสริม
การทำงานวิชาการรับใช้สังคมดังนี้ 

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วย การส่งเสริมการดำเนินงานเพ่ือขอผลงานรับใช้สังคม 
พ.ศ. 2563 

2. บทเบื้องต้น ประกอบด้วย 
3. หมวดที่ 1 ว่าด้วยบทบาทหน้าที่ 

- บทบาทหน้าที่ของพ่ีเลี้ยงคือช่วยให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทำงานในพ้ืนที่ได้บรรลุ
เป้าหมายและเป็นไปด้วยความราบรื่น 

- บทบาทหน้าที่ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเข้มงวดและไม่ขัดต่อบรรทัดฐานสังคมในพ้ืนที่ปฏิบัติการ 
- บุคลากรของมหาวิทยาลัยจะต้องเสียสละ อดทน ซื่อสัตย์ อ่อนน้อมถ่อมตน   

4. หมวดที่ 2 ว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงาน 
- มหาวิทยาลัยจะมอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยในการกำกับดูแลงานตั้งแต่
เริ่มต้นโครงการไปจนกว่าจะแล้วเสร็จตามกระบวนการ 
- มหาวิทยาลัยจะดำเนินการแต่งตั้งบุคลากรเพ่ือดำเนินการในภาพรวม 
- มหาวิทยาลัยจะดำเนินการออกประกาศบุคลากรเพ่ือเข้าไปปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนที่ 
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- เมื่อบุคลากรออกปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่ดำเนินงานมหาวิทยาลัยคำนวณภาระงานให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
- การดำเนินงานในพ้ืนที่บุคลากรมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานเป็นทีม  หรืออาจมีผู้ช่วยได้
ไม่จำกัดจำนวน 

5. หมวดที่ 3 ว่าด้วยการสนับสนุนงบประมาณ 
- มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตลอดโครงการยกเว้นค่าตอบแทน
บุคลากร 
- การจ่ายเงินให้แก่พ่ีเลี้ยง ที่ปรึกษาจะจ่ายเป็นค่าตอบแทน 
- การจ่ายเงินจะเป็นไปตามสัญญาที่ได้ระบุไว้เป็นงวด 
- การจ่ายเงินรายงวดจะโอนผ่านระบบบัญชีธนาคาร 
- ดอกผลที่ได้จะต้องนำส่งคืนแก่มหาวิทยาลัยภายหลังดำเนินการเสร็จสิ้น 

6. หมวดที่ 4 ว่าด้วยผลงานจากการดำเนินงาน 
- ผลงานทางวิชาการทุกรูปแบบเป็นผลงานของบุคลากรร่วมกับมหาวิทยาลัย 
- ผลงานเชิงประจักษ์ทุกรูปแบบเป็นผลงานของบุคลากรร่วมกับมหาวิทยาลัย 
- การนำไปใช้ประโยชน์ต้องระบุชื่อหรือตรามหาวิทยาลัยทุกครั้งเมื่อมีการเผยแพร่หรือนำ
ผลงานไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงาน 

7. หมวดที่ 5 ว่าด้วยการกำกับติดตาม 
- กรรมการกำกับติดตามมีอยู่ 3 ระดับคือ  กรรมการพ่ีเลี้ยง  กรรมการที่ปรึกษา  และ
กรรมการพิจารณารับรองผลงาน 
- มหาวิทยาลัยจะดำเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเป็นทำหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงใน
ระหว่างการดำเนินงานไปจนกว่างานจะแล้วเสร็จ 
- บุคลากรจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าเป็นงวดๆตามที่ระบุในสัญญา 

เมื่อพี่เลี้ยงให้ความเห็นจะต้องแก้ไข 

 

 

 
4.4  สรุปกระบวนการกำกับติดตามการทำผลงาน 

1) การปฐมนิเทศนักวิจัยโครงการก่อนดำเนินงานวิจัย   
สถาบันวิจัยได้ดำเนินการปฐมนิเทศนักวิจัยทุกโครงการให้รับรู ้และรับทราบในแนวทางการ

ดำเนินงานวิจัย  เช่นด้านการติดตามประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณการวิจัย การดำเนินงานวิจัยให้ตรงเป้า  
การส่งหลักฐาน  ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยและ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย เป็นต้น 

2) จัดส่งเอกสารรายงานติดตามความก้าวหน้าทุกเดือน 
จังหวัดร่วมกับมหาวิทยาลัยเสนอให้นักวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุร ีร ัมย์มีการส่งรายงาน

ความก้าวหน้าเข้าสู่ที ่ประชุมประจำเดือนของจังหวัดบุรีรัมย์ทุกเดือน  โดยจัดทำเป็นเอกสารรายงานสรุป
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ความก้าวหน้าประจำเดือน  เพื่อแจ้งให้จังหวัดทราบเป็นประจำทุกเดือน  ดังนั้นนักวิจัยของมหาวิทยาลัยจึงได้
ดำเนินการตามมติท่ีประชุมทุกเดือนอย่างปกติ 

3) เวทีหนุนเสริมนักวิจัย  การกำหนดเป้าหมายและการเก็บข้อมูลที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดในโครงการ 
การติดตามหนุนเสริมงานวิจัย  เป็นการดำเนินงานอบรมพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์งานวิจัยเชิงพื้นที่

หรือการวิเคราะห์งานทางสังคม  และเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยเร่งดำเนินงานวิจัยไปในตัว  โดยได้เชิญวิทยากร
มาให้ความรู้เสริม  ผลจากการดำเนินงานทำให้นักวิจัยในโครงการมีการดำเนินงานด้านนี้ดีขึ้นโดยลำดับ และมี
ทัศนคติที่ดีขึ้นกับทีมบริหารจัดการงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าต่อการดำเนินงานใน
ระดับโครงการวิจัยให้เกิดความต่อเนื่อง  

4) เวทีรายงานความก้าวหน้า 6 เดือน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการจัดทำเวทีการรายงานความก้าวหน้า  รอบ 6 เดือน โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมให้ความเห็นชี้แนะ เข้าร่วมตรวจสอบรายงานความก้าวหน้า  ส่งผลให้นักวิจัยมีความมั่นใจ
ขึ้นในการดำเนินงาน  และเกิดการปรับทิศทางการทำงานให้ตรงมากขึ้น 

5) เวทีหนุนเสริมนักวิจัย  การใช้เครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ผลหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น   
สถาบันวิจัยและพัฒนาและทีมคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย  ได้ดำเนินการหนุนเสริมนักวจิัย

โดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรมหนุนเสริมในหลักสูตร  การวิเคราะห์ผลและ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่  โดยมีนักวิจัยเข้าร่วมทุกโครงการ  ผลการดำเนินงานทำให้นักวิจัย
สายวิทยาศาสตร์  เกิดความรู้ความเข้าใจในแนวทางการทำการวิเคราะห์ผลจากกลุ่มตัวอย่างและการสังเกตผล
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  จึงทำให้นักวิจัยมีความมั่นใจยิ่งขึ้น 

6) เวทีหนุนเสริมนักวิจัย  การสรุปผลที่สัมพันธ์กับการนำไปใช้ประโยชน์ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาและทีมคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย  ได้ดำเนินการหนุนเสริมนักวจิั ย 

ในหัวข้อการสรุปผลการวิจัยกับการนำไปใช้ประโยชน์  โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ข้อเสนอแนะและวิพากษ์
โครงการที่จะนำไปสู่การใช้ประโยชน์  ผลที่ได้ทำให้โครงการสามารถนำผลไปสู่การประยุกต์ใช้งานอย่างเป็น
รูปธรรม  จนส่งผลให้สามารถคว้ารางวัลประกวดผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ได้หลายรางวัลตามมา   

7) เวทีพิจารณารายงานผลการวิจัย(ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์) 
สถาบันวิจัยและพัฒนาและทีมคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย  ได้ดำเนินการจัดรายงาน

ผลการวิจัย  หรือพิจารณาร่างรายงานฉบับสมบูรณ์รายโครงการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมตรวจสอบรายงาน
ผลการวิจัยและมีนักวิจัยเข้าร่วม  ส่งผลให้นักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานวิจัยในทิศทางที่ตรงกัน  
และยังมีการสะท้อนแนวทางการทำงาน  และถอดบทเรียนการบริหารจัดการตลอดโครงการ  ทำให้ทีมงาน
บริหารจัดการงานวิจัยปรับทัศนคติในการบริหารจัดการงานวิจัยให้ดียิ่งขึ้นหากได้รับการพิจารณาทำงานต่อใน
ปีถัดไป 

8) การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์  รายงานการเงิน  
สถาบันวิจัยและพัฒนาและทีมคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย  ได้รับการประสานงานจากหน่วย

งานวิจัยของประเทศอย่างต่อเนื่อง  ในเรื่องแบบฟอร์มรายงานผลการวิจัย  และแบบฟอร์มรายงานทางการเงิน
ของแต่ละโครงการ  ซึ่งทางทีมงานได้มีการประสานงานต่อไปยังนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้เกิดแนวทางการ
ดำเนินงานที่ตรงกันเป็นแบบแผนเดียวกัน  ทำงานได้ตรงเวลาและรวดเร็วขึ้น 
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การดำเนินการปลายทางประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังต่อไปนี้   
1) เวทีการสังเคราะห์ผลจากการดำเนินงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 
ทีมงานสถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้ร ่วมกันดำเนินการจัดเวทีว ิเคราะห์ผลโครงการวิจัยอื ่นใน

มหาวิทยาลัย เพ่ือสังเคราะห์ผลจากการดำเนินงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์  โดยการมีส่วนร่วมจากนักวิจัย ส่งผล
ให้นักวิจัยสามารถถอดเป็นชุดความรู้เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง และจะนำไปสู่การนำไป
ประยุกต์สู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยแท้จริง 

2) เวทีการนำเสนอผลงานสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา  เป็นผู้ดำเนินการเชิงผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิพากษ์โครงการและร่วมตัดสินโครงการ
ด้วยการทดลองจริง  ผลจากการดำเนินงานทำให้พบว่าการการดำเนินงานสามารถนำมาประยุกต์สู ่การใช้
ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น 

3) การจัดทำตลาดนัดผลงานวิจัยสู่การประยุกต์ใช้งานจริง 
   มีการวางแผนการดำเนินงานในส่วนนี้ ซึ่งจะเป็นการจัดงานให้นักวิจัยที่ดำเนินงานตามโครงการ  

โดยมีโอกาสนำเสนอผลงานให้แก่ผู้ประกอบการชาวบุรีรัมย์  ได้ทดลองนำไปใช้และเป็นการนำเสนองานให้แก่
ผู้ใช้ประโยชน์ได้เห็นว่างานวิจัยมันสามารถนำมาใช้งานได้จริง  เช่น  การนำ  AAP.มาใช้ในการช่วยให้ค้นหา
แหล่งเพาะปลูกพืชผักหรือผลไม้  เป็นต้น   

4) การทำ AAR. ผลจากการดำเนินงานวิจัยตลอดโครงการ  เพื่อปรับปรุงการทำงานและดำเนินงานใน
ปีถัดไป 

สถาบันวิจัยและพัฒนาและทีมคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย  ได้ประสานกับนักวิจัยในการ
ดำเนินงานโครงการเรื่องการ  การทำ AAR. ผลจากการดำเนินงานวิจัยตลอดโครงการนักวิจัยทั้งหมดทุกคนใน
โครงการมีความเห็นตรงกันว่าเป็นโครงการที่ดีมีคุณภาพสูง  หากมีการดำเนินงานต่อนักวิจัยอยากให้มีการหนุน
เสริมนักวิจัยเพ่ิมข้ึน  เพื่อให้นักวิจัยใหม่มีความมั่นใจในการดำเนินงานมากขึ้น  มีการเพ่ิมทุนให้นักวิจัยทำงาน
เยอะขึ้น  และมีกรอบที่กว้างครอบคลุมทุกคณะมากข้ึน  เป็นต้น 
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บทที่ 5 
การจัดทำรายงานผลและสรุปผล 

 

 คณะกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานและผลักดันสู ่นโยบายมหาวิทยาลัย  กรรมการ
ขับเคลื่อนงานวิชาการรับใช้สังคมร่วมวางข้อกำหนดแนวทางการดำเนินงานวางระบบกำกับ  สนับสนุน การทำ
ผลงานรับใช้สังคมในมหาวิทยาลัยร่วมกัน สรุปผลได้ดังนี้ 

5.1 แผนผัง (Flow Chart) การขอทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 

แผนผัง (Flow Chart) การขอทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ขอทำ คณะกรรมการกลั่นกรองฯพิจารณา
  

เสนอโครงร่างการทำงาน
วิชาการรับใช้สังคม  

 

ผ่าน  

 

  ไม่ผ่าน 

 

มหาวิทยาลัยออกประกาศ  

ทำสัญญาโดย มหาวิทยาลัย  
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5.2 รูปแบบการจัดทำเค้าโครง (Proposal)การทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม  (Social Engagement)  
      มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 

เค้าโครง (Proposal) 
การทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม  (Social Engagement) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  พ.ศ. 2563 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ส่วนนำ 
 โครงการเดี่ยว   โครงการชุด 
 

1.1) ผู้เสนอโครงการ 
ที ่ ชื่อโครงการ(เดี่ยว/ชุด) รายชื่อผูร้่วม

โครงการ 
ความ

รับผิดชอบ 
บทบาทหน้าท่ีทาง
วิชาการในโครงการ 

1 

ช่ือโครงการชุด(ภาษาไทย)............................................ 
ช่ือโครงการชุด(ภาษาอังกฤษ)......................................... 

 หัวหน้าชุด 
 

 

1.ช่ือโครงการเดี่ยวหรือย่อย(ภาษาไทย)............................ 
1.ช่ือโครงการเดี่ยวหรือย่อย(ภาษาอังกฤษ)....................... 

 หัวหน้าโครงการ 
ผู้ร่วมโครงการ 

 

2.ช่ือโครงการเดี่ยวหรือย่อย(ภาษาไทย)............................ 
2.ช่ือโครงการเดี่ยวหรือย่อย(ภาษาอังกฤษ)....................... 

 หัวหน้าโครงการ 
ผู้ร่วมโครงการ 
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 1.2) จำนวนงบประมาณที่เสนอ..............................................(ยอดเงินตัวอักษร บาท).................... 
 1.3) สถานทีต่ิดต่อ ................................เลขที่..............ถนน..........................ตำบล............................. 
อำเภอ..............................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์..................... เบอร์โทร(มือถือ).... ..................   
E-mail………………………………ID.Line………………………… 
2. ส่วนเนื้อหาเค้าโครงเพื่อเสนอทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม ประกอบด้วย 9 ข้อดังนี้ 

1) ที่มาและความสำคัญของปัญหา  
2) การทบทวน แนวคิด  ทฤษฎี  งานที่มีผู้อ่ืนทำมาแล้วและประสบการณ์ของผู้เสนอโครงการ 
3) กรอบแนวคิดในการดำเนินงาน 
4) คำถาม หรือวัตถุประสงค์ของโครงการ 
5) การออกแบบการทำงานเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน ต้องมีส่วนประกอบดังนี้ เครื่องมือ 

วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย กระบวนการทำงาน ข้อมูล การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  
6) สถานที่ดำเนินงานโครงการ  และเครือข่ายการมีส่วนร่วมโดยแสดงให้เห็นบทบาทหน้าที่ 
7) แผนการดำเนินกิจกรรม ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน  
8) งบประมาณ รวมทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ (แตกตัวคูณให้สัมพันธ์กับกิจกรรมและผลลัพธ์ ตรงกับข้อ1.2)  
9) ผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนต่อไป 
10) ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องของผู้ขอทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม  

 
5.3 รูปแบบโครงสร้างเนื้อหารายงานผลการดำเนินงานการทำผลงานรับใช้สังคม 
 

โครงสร้างเนื้อหา 
รายงานผลการดำเนินงานการทำผลงานรับใช้สังคม 

บทที่ 1 ที่มา/วัตถุประสงค์ ของแบบเดิมจะสอดคล้องกับเกณฑ์สถานการณ์  
 ขั ้นตอนที่ 1 – การทบทวนสถานการณ์ ถ้าเป็นกรณีงานวิชาการเพื ่อ  วิชาการคือ การทบทวน
วรรณกรรม แต่สำ หรับ CBR จะเป็นการเสวนาชุมชนเพ่ือ ทบทวนตัวเอง ส่วนงานวิจัยแบบ SeS สามารถใช้ได้
ทั้งสองวิธีการผสมกัน  

ขั้นตอนที่ 2 - การแสวงหาหรือพัฒนาโจทย์การวิจัย และแสวงหาทีมวิจัย  
ขั้นตอนที่ 3 – การสร้างกรอบแนวคิดของการทำ งาน (conceptual frame work)  
ขั้นตอนที่ 4 - การออกแบบการวิจัย ชาวบ้านซึ่งเป็นคนในชุมชน จะมีส่วน ร่วมได้อย่างมากในขั้นตอน

ของการคิดกิจกรรมที่เหมาะสมกับบริบท  
บทที่ 2 ทฤษฎี / งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องสอดคล้องกับเกณฑ์ความรู้ / ความเชี่ยวชาญ ที่ใช้ 

โดยทฤษฎีที่ใช้มี 2 ส่วน คือ1) ความรู้เฉพาะแตล่ะสาขา 2) ความรู้ด้านวิธีวิทยา เช่น เรื่อง PAR เพราะ 
ทฤษฎีเป็นการบอกผู้อ่านว่า จะถูกนำไปพบกับอะไรบ้าง แบบใดบ้าง   เนื้อหาในส่วนนี้อาจรวมถึงตัวแปร 
กรอบการวิจัย และนิยามศัพท์ปฏิบัติการ   ระเบียบวิธีวิจัย  เช่น กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล   
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัยสอดคล้องกับเกณฑ์กระบวนการที่ใช้  



73 
 

ขั้นตอนที่ 1 - การสร้างเครื่องมือและเก็บข้อมูล ในขั้นตอนนี้อาจทำ ได้ 2 รูปแบบคือ รูปแบบที่ 1 นำ 
ชุดเครื่องมือที่เคยใช้อยู่แล้วใน basic research เช่น แบบสอบถาม (questionnaire) เหล่านี้มา modified 
ใหม่ โดยเพิ่มเติมในเรื่องของการมีส่วนร่วมจากชุมชนเข้าไป ส่วนรูปแบบที่ 2 แบบเป็นการสร้างเครื่องมือชุด
ใหม่มาใช้เลย หรือจะนำ เครื่องมือของ CBR ซึ่งออกแบบให้มี PAR กำ กับอยู่แล้วมาใช้เลย  

ขั้นตอนที่ 2 – การจัดการข้อมูล และวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล ในงาน ของ CBR จะคุ้นเคยกับคำ ว่า 
“การคืนข้อมูลให้ชุมชน”ซึ่งวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบ ข้อมูล และเพื่อทำ ให้ข้อมูลนั้นสมบูรณ์ขึ้น การคืน
ข้อมูลให้ชุมชนคล้ายกับรายงาน ประกอบผลในตลาดหุ้น เป็นการเอาผลประกอบการไปคืนให้กับเจ้าของหุ้น 
แต่เวลา คืนให้ต้องคืนแบบหนี้นอกระบบคือ คืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยหรือการคืนข้อมูลให้กับ ชุมชนมากกว่า
ข้อมูลที่เก็บได้จากชุมชน 

ขั้นตอนที่ 3 – การนำไปใช้ประโยชน์ อธิบายเฉพาะสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน แต่ต้องการเปลี่ยนแปลง
สิ่งนั้นให้ดีขึ ้นด้วย ดังนั้น หลังจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์  ข้อมูลแล้วจะต้องมีการคิดกิจกรรมเข้าไป
แก้ปัญหาบางอย่าง ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมที่นัก วิชาการคิดให้ชาวบ้าน หรือกิจกรรมที่ชาวบ้านคิดขึ้นเอง แต่ส่วน
สำคัญคือ การตัดสิน ใจเลือกต้องให้ชาวบ้านเป็นผู้เลือก เพราะชาวบ้านเป็นผู้ที่ได้รับผล กรณีที่เกิดความล้ม  
เหลวก็กลับมาวิเคราะห์หาสาเหตุของความล้มเหลวเพ่ือแก้ไขร่วมกันต่อไป  

ขั้นตอนที่ 4 - การวัดและประเมินผล โดยทั่วไปการวัดและประเมินผลจะ มี keyword ที่เกี่ยวข้องอยู่ 
3 คำ ที่สำคัญคือ output, outcome และ impact  
บทที่ 4 ผลการวิจัยสอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สะท้อนผล 7 ประเด็นดังนี้ 

1) สถานการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลง  
2) การมสี่วนร่วมและการยอมรับของกลุ่มเป้าหมาย  
3) กระบวนการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  
4) ความรู้ความเชี่ยวชาญที่ใช้  
5) การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลง นั้น  
6) การคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดตามมา 
7) แนวทางการติดตามและธำรงรักษา 

บทที่ 5 อภิปรายผล/ข้อเสนอแนะท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์ impact / sustainability / suggestion  
ประกอบด้วย การอภิปรายผล/ข้อเสนอแนะที ่สอดคล้องกับเกณฑ์ impact / sustainability / 

suggestion และการถอดบทเรียน เพื่อดูความยั่งยืน เป็นการตรวจสอบผลจากการทำงาน ซึ่งจะมี keyword 
สำคัญคือคำ ว่า “ถอดบทเรียน” หรือ “สรุปบทเรียน” โดยสรุปการทำ งานแบบ SeS เป็นกระบวนการที่
นำเอาการทำงานแบบ เป็นขั้นเป็นตอนมาจาก basic research และนำ กิจกรรมเสริมจาก CBR เพิ่มเติมเข้า
ไป ซึ่งระดับความเข้มข้นหรือความมากน้อยของการมีส่วนร่วมจะอยู่ประมาณ “PAR” และ “Collaborative” 
 
 
 
 
 
5.4 ตัวอย่างสัญญารับทุนส่งเสริมงานวิชาการรับใช้สังคม 
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สัญญาเลขท่ี ...................../๒๕๖๓ 

                                                   
 
 
 
 
 

สัญญารับทุนส่งเสริมงานวิชาการรับใช้สังคม 
     

โครงการพัฒนาผลงานวิชาการรับใช้สังคม  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   

******************************************************* 

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ ๔๓๙ ถนนจิระ ตำบลในเมือง       อำเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์  เมื ่อวันที ่  ....เดือน.....พ.ศ.....  ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย รอง
ศาสตราจารย์มาลิณี  จุโฑปะมา ตำแหน่ง รักษาราชการแทน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   ซึ่ง
ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้ทุน”  ฝ่ายหนึ่งกับ  ................................................................  สังกัด  
.......................................มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหนึ่ง 
ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน โดยมีข้อความดังต่อไปนี้                                                

 ข้อ ๑ ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนอุดหนุนส่งเสริมงานวิชาการรับใช้สังคม เพ่ืออุดหนุนการทำผลงานวิชาการ
รับใช้สังคม ของผู้รับทุนตาม   ชุดโครงการ / โครงการเรื่อง  

(ภาษาไทย)  .....................................................................................................  
                    (ภาษาอังกฤษ) ...........................................................................................  
ในวงเงิน .......................... บาท  (-..............................................................-)  
โครงการย่อยท่ี  1   เรื่อง(ภาษาไทย)   ................................................................................ 
                       (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................  
ในวงเงิน .......................... บาท  (-..............................................................-)  
โครงการย่อยท่ี  2   เรื่อง(ภาษาไทย)   ............................................................................ 
                       (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................. 
ในวงเงิน .......................... บาท  (-..............................................................-)  
โครงการย่อยท่ี  3   เรื่อง(ภาษาไทย)   .............................................................................. 
                       (ภาษาอังกฤษ) ....................................................................................  
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ในวงเงิน .......................... บาท  (-..............................................................-)  
โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ........ เดือน นับตั้งแต่  วันที่ ...... เดือน......พ.ศ......  ถึงวันที่ ...... เดือน......พ.ศ......   

ข้อ ๒ ผู้ให้ทุนจะจ่ายเงินอุดหนุนงานวิชาการรับใช้สังคม ตามเค้าโครงที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ
กลั่นกรองตามระเบียบ การส่งเสริมการทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ 
ผู้รับทุนจะต้องนำส่งเอกสารตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
  ๒.๓.๑ รายงานผลงานวิชาการรับใช้สังคมฉบับสมบูรณ์     จำนวน ๓  เล่ม  
           ๒.๓.๒ ไฟล์ข้อมูลงานวิชาการรับใช้สังคม                 จำนวน ๑  ชุด 
  ๒.๓.๓   หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์       จำนวน ๑  รายการ 
  ๒.๓.๔   บทความวิชาการ         จำนวน ๑  เรื่อง 
  ๒.๓.๕   หนังสือรับรองการอนุมัติผลการดำเนินงานวิชาการรับใช้สังคม จำนวน ๑ ฉบับ  

           ข้อ ๓ ผู้รับทุนจะต้องทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม ตามโครงการนี้ ด้วยความวิริยะอุตสาหะและ
รับรองว่าจะไม่นำงานตามโครงการผลงานวิชาการรับใช้สังคม บางส่วนหรือทั้งหมดไปให้ผู้อ่ืนรับช่วง เว้นแต่จะ
ได้รับความยินยอมจากผู้ให้ทุนเป็นหนังสือก่อน 

 ข้อ ๔  ผู้รับทุนจะต้องดำเนินงานตามโครงการในทันที นับตั้งแต่ลงนามในสัญญา ถ้าหากผู้รับทุนมิได้
เริ่มดำเนินการภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับจากวันดังกล่าว ผู้ให้ทุนมีสิทธิ์บอกยกเลิกสัญญา  

ผู้รับทุนต้องดำเนินงานตามวิธีการที่ได้เสนอไว้ในเค้าโครงผลงานวิชาการรับใช้สังคม ให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ หากเกิดอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการทำผลงานวิชาการรับใช้สังคมได้ ผู้รับทุนจะต้องแจ้งผู้ให้ทุน
ทราบเป็นหนังสือ ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน 

กรณีที่ไม่สามารถทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม ตามโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
ตามข้อ ๑ ผู้รับทุนต้องแจ้งเหตุผลให้ผู้ให้ทุนทราบเป็นหนังสือ และขออนุมัติขยายเวลาก่อนวันสิ้นสุดสัญญาไม่
น้อยกว่า ๑๕ (สิบห้า) วัน ทั้งนี้ผู้ให้ทุนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาหรือไม่ก็ได้ โครงการที่
ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาได้ จะถือเอาวันสุดท้ายของการขยายเวลาเป็นวันกำหนดส่งผลงานหากพ้นกำหนด
ส่งผลงานนั้นให้ถือว่าผู้รับทุนส่งผลงานล่าช้า 

 ข้อ ๕ ผู้ให้ทุนตกลงที่จะให้มีการประเมินคุณภาพผลงานวิชาการรับใช้สังคม เมื่องานวิชาการรับใช้
สังคม เสร็จสิ้นและผู้รับทุนจะปรับปรุงแก้ไขผลงานตามที่ผู้ให้ทุนร้องขอ  

ข้อ ๖ ผู้รับทุนต้องนำส่งรายงานผลงานวิชาการรับใช้สังคม ฉบับสมบูรณ์พร้อมทั้งรายละเอียดตามข้อ 
๒.๓.๑ –ข้อ ๒.๓.๕ ซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหาตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนดแก่ผู ้ให้ทุนภายใน ๓๐ 
(สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดสัญญา 

กรณีท่ีผู้รับทุนไม่สามารถนำส่งรายงานการผลงานวิชาการรับใช้สังคม ฉบับสมบูรณ์ ผู้รับทุนยินยอมให้
ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกยกเลิกสัญญาได้  
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ข้อ ๗ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่เกิดขึ้นจากผลงานวิชาการรับใช้สังคมตามสัญญานี้ เป็นสิทธิ
ของผู้ให้ทุน โดยให้ผู้ให้ทุนเป็นผู้ทำนิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ในผลงานวิชาการรับใช้สังคม แต่ผู้
เดียว  หากผู้รับทุนประสงค์จะนำทรัพย์สินทางปัญญานี้ไปใช้ประโยชน์ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ให้การ
สนับสนุนทุน 

ข้อ ๘ ผู ้ร ับทุนจะต้องรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายใดๆ อันเกิดขึ ้นจากการละเมิดบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายหรือละเมิดสิทธิใดๆในสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ซึ่งผู้รับทุนและผู้ที่ได้รับมอบหมาย
นำมาใช้ในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ 
 ข้อ ๙ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลงานวิชาการรับใช้สังคม ในสื่อสิ่งพิมพ์ใดหรือสื่อใดใน
แต่ละครั้ง   ผู้รับทุนจะต้องระบุข้อความว่า “ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์” และส่งสำเนา
ของเอกสารการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้ผู้ให้ทุนจำนวน ๑ ชุด 
 ข้อ ๑๐ ผู้รับทุนจะต้องรับรองว่าโครงการทำผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้ไม่ได้รับทุนจากแหล่งทุนอื่น
อยู่ก่อนและไม่นำผลงานวิชาการรับใช้สังคม นี้ไปขอทุนจากแหล่งทุนอ่ืนเพิ่มเติมอีก  
 ข้อ ๑๑ ผู้รับทุนผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดข้างต้น และมิได้ปฏิบัติงานด้วยความชำนาญหรือด้วยความเอา
ใจใส่เพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหมาย ผู้รับทุนยินยอมให้ผู้ให้ทุนบอกเลิกสัญญา ทั้ งนี้ผู้รับทุน    ต้องจัดทำ
รายงานผลงานวิชาการรับใช้สังคม และรายงานการใช้จ่ายเงินที่ได้ดำเนินการแล้วเสนอต่อผู้ให้ทุนภายใน ๓๐ 
(สามสิบ) วัน มิฉะนั้นจะต้องชดใช้เงินทุนในส่วนที่ได้รับไปทั้งหมด พร้อมดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละ ๗.๕    ต่อปี 
ให้แก่ผู้ให้ทุน 

ข้อ ๑๒ ข้อเสนอโครงการทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญา ให้ถือว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ สัญญานี้ทำขึ้น ๒ (สอง) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความในสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญานี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน 
และต่างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
 

ลงชื่อ...............................................................ผู้ให้ทุน 
(รองศาสตราจารย์มาลิณี  จุโฑปะมา) 

รักษาราชการแทน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
                               

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

               ลงชื่อ...............................................................หัวหน้าโครงการย่อยที่ 1 
                                             (                                                ) 
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                      ลงชื่อ...............................................................หัวหน้าโครงการย่อยที่ 2   
                                            (                                              ) 
 

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

 
ลงชื่อ...............................................................พยาน 

(                                            ) 
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5.5 ร่างระเบียบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ว่าด้วย การส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ
รับใช้สังคมพ.ศ. 2563 
. 

 

 

 

- ร่าง    - 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์
ว่าด้วย การส่งเสริมการทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม   

พ.ศ. 2563 
------------------------------------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรเพิ่มเติมข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เพื่อให้การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบมาตรา ๑๔ (๓) มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ และประกาศ ก.พ.อ.เรื ่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่..... วันที่........เดือน ....พ.ศ. ....จึงออก
ระเบียบ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วย การส่งเสริมการทำผลงานวิชาการด้านการรับใช้สังคม พ.ศ.
๒๕๖๓” มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 ข้อ ๒ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอ่ืนใด ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ ๓ ระเบียบนี้ให้มีผลใช้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่มีประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผล
บังคับใช้ 
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 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้  

  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

  “ก.พ.อ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

  “คณาจารย์ประจำ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรา ๑๘
(ก) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และ(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.
๒๕๕๑ พนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒ และบุคลากรสายวิชาการตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วย
การจ้างบคุคลากรด้วยเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งทำหน้าที่สอนและวิจัยเป็นภารกิจหลัก 

  “บุคลากร หรือบุคลากรมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย” หมายความว่า  
บุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน  ที่มีคุณสมบัติทางวิชาการเหมาะสมในการดำเนินงานรับใช้สังคม
และมีสัญญาจ้างทุกประเภทกับมหาวิทยาลัยตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป 

  “คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณา
ตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

  “คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายความว่า คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินผลงาน
วิชาการด้านการรับใช้สังคม และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

  “คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน” หมายความว่า คณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการ
พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นผู้ประเมินผลการสอนและ
ประเมินเอกสารประกอบการสอน ตำรา และสื่อการสอนอ่ืนๆ 

  “ที่ปรึกษาทางวิชาการด้านการรับใช้สังคม” หมายความว่า บุคคลผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับผลงานรับใช้สังคม ที่สอดคล้องกับผลงานรับใช้สังคมของคณาจารย์ที่ยื่นขอผลงาน
วิชาการรับใช้สังคม  

  “คณะกรรมการกลั่นกรองการทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม” หมายความว่า คณะบุคคลที่
แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย จำนวน ๔ คน ทำหน้าที่กลั่นกรองผลงานวิชาการรับใช้สังคม  
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  “ผลงานวิชาการด้านการรับใช้สังคม” หมายความว่า เป็นผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
หรือท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นโดยใช้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชา และปรากฏผลที่สามารถ
ประเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะของ คณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

หมวด ๑ ข้อกำหนดทั่วไป 

ข้อ ๕ ในกรณีที่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมกันทำผลงานวิชาการรับใช้สังคมตั้งแต่ ๒ คน ขึ้นไป 
ต้องระบุบทบาทหน้าที่ทางวิชาการของตนที่มีต่อผลงานให้ชัดเจน และให้นับเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคม
ตามบทบาทหน้าที่ทางวิชาการนั้นๆ เต็มสัดส่วนเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของบทบาทหน้าที่ทางวิชาการในผลงานนั้น 
โดยให้ผู้ร่วมงานทุกคนลงนามรับรองตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๖ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สามารถทำผลงานวิชาการรับใช้สังคมได้ ๑  คนต่อหนึ่ง
ผลงานจนกว่าจะแล้วเสร็จจึงสามารถขอดำเนินการผลงานใหม่ได้ 

ข้อ ๗ เมื ่อบุคลากรได้ทำผลงานอื ่นใด ที ่สอดคล้องกับผลงานวิชาการรับใช้สังคมผ่านไปถึงขั้น
ปฏิบัติการหรือขั้นตอนอื่นแล้ว  พบว่ามีความต้องการให้ผลงานอื่นใดนั้นเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคม  ให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ยื่นโครงร่างและหลักฐานอื่นประกอบ เพื่อขอให้คณะกรรมการกลั่นกรองการทำ
พิจารณารับรองการทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

(๑) กรณีคณะกรรมการกลั่นกรองการทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม รับรองผลงาน ให้บุคลากร
ดำเนินการตามขั้นตอนในหมวดที่ ๔ ต่อไป 

(๒) กรณีคณะกรรมการกลั่นกรองการทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม ไม่รับรองผลงาน ให้ส่งเรื่อง
กลับคืนไปยังบุคลากรที่ส่งขอรับรองผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

(๓) การรับรอง หรือไม่รับรอง ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการกลั่นกรองการทำ และให้แจ้งไป
ยังบุคลากรอย่างเป็นทางการและถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 

ข้อ ๘ สิทธิ์ในผลงานวิชาการด้านการรับใช้สังคม ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๕๙   

 ข้อ ๙ การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการทำผลงานวิชาการด้านการรับใช้สังคม ให้เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  

 

หมวด ๒ คณะกรรมการกลั่นกรองการทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

ข้อ ๑๐ คณะกรรมการกลั่นกรองการทำผลงานวิชาการรับใช้สังคมประกอบด้วยคณะบุคคลดังต่อไปนี้ 
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(๑) รองอธิการบดีที่กำกับดูแลด้านการวิจัย   ๑ คน เป็นประธานกรรมการ   
(๒) ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล   ๑ คน เป็นกรรมการ 
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น   ๑ คน เป็นกรรมการ 
(๔) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ๑ คน เป็นกรรมการและเลขานุการ   

ข้อ ๑๑ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ  มีดังนี ้

(๑)  พิจารณา กลั่นกรอง รับรองหรือไม่รับรอง การทำผลงานวิชาการรับใช้สังคมตั้งแต่เริ่มเสนอ
โครงการ จนกระท่ังจบกระบวนการทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม  

(๒) แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางวิชาการด้านการรับใช้สังคม (ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการ) 
(๓) รับรองหรือไม่รับรอง การใช้ประโยชน์ต่อสังคมของผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
(๔) ประเมินผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมตามประกาศเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
(๕) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๓ อาจเป็นบุคลากรภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ และ

สามารถเป็นผู้ทรงคุณวุฒิได้ไม่เกิน ๒ ผลงาน 

ข้อ ๑๒ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกลั่นกรองการทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

คณะกรรมการกลั่นกรองการทำผลงานวิชาการรับใช้สังคมมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๓ ปี และ
อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว ประธานกรรมการและกรรมการพ้น
จากตำแหน่งเมื่อ  

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน 
(๔) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาโดยถึงท่ีสุดให้จำคุก 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นผู้วิกลจริตตามแพทย์สั่ง 

กรณีประธานหรือกรรมการว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการทำผลงานวิชาการ
รับใช้สังคมดำเนินการด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่  

ค่าตอบแทนและค่าดำเนินการของคณะกรรมการกลั่นกรองการทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม ให้
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

หมวด ๓  ลักษณะของผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
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ผลงานวิชาการรับใช้สังคมคือผลงานที ่เข้าข่ายครบทั ้ง ๔ ข้อ และต้องได้ร ับการรับรองจาก
คณะกรรมการกลั่นกรองการทำผลงานวิชาการรับใช้สังคมในหมวด ๑ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑๓ เป็นผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม หรือท้องถิ่นท่ีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในทาง
ที่ดีขึ้นด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านเกี่ยวกับชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานที่นำไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตร หรือ
ทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบอื่นที่สามารถแสดงได้เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม 

 ข้อ ๑๔ เป็นผลงานที่เกิดขึ้นโดยใช้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชาขึ้นไป  และ
ควรเป็นการบูรณาการหลายสาขาวิชาร่วมกันให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมกับสังคม  ชุมชน 
ท้องถิ่นอย่างเข้มข้น 

 ข้อ ๑๕ เป็นผลงานที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ โดยมีลักษณะเป็น
ผลงานที่ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม ระดับชาติหรือนานาชาติ และเป็นผลงานที่ถูกนำไปใช้
ประโยชน์โดยประกาศเป็นนโยบายสาธารณะ หรือเผยแพร่ผ่านเวทีสาธารณะ หรือมีเอกสารรับรองการใช้
ประโยชน์ จากหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ 

 ข้อ ๑๖ เป็นผลงานที่ไม่เข้าข่ายการแสวงหากำไรและได้รับผลตอบแทนส่วนบุคคลสำหรับผู้เสนอขอ
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ในเชิงธุรกิจ   

 

หมวด ๔  ขั้นตอนการทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

 ข้อ ๑๗  บุคลากรมหาวิทยาลัยผู้เสนอขอทำผลงานวิชาการรับใช้สังคมต้องดำเนินการตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

  (๑) เสนอโครงร่างการทำงานวิชาการรับใช้สังคม  ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการทำผลงาน
วิชาการรับใช้สังคม โดยแบบฟอร์มให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

   (๒) มหาวิทยาลัยออกประกาศแจ้งการทำผลงานวิชาการรับใช้สังคมให้บุคลากรภายในและ
พ้ืนที่ดำเนินการเพ่ือทราบ 

   (๓) มหาวิทยาลัยและบุคลากรจัดทำสัญญาการทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 

   (๔) มหาวิทยาลัยและบุคลากรผู้เสนอขอทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม ดำเนินการจัดให้มีการ
รายงานผลการปฏิบัติงานที่สร้างการเปลี่ยนแปลง 
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   (๕) มหาวิทยาลัยและบุคลากรผู้เสนอขอทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม ดำเนินการจัดให้มีการ
ถอดบทเรียนและคืนข้อมูลต่อพ้ืนที่ดำเนินการ 

   (๖) บุคลากรผู้เสนอขอทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม ดำเนินการเผยแพร่งานวิชาการรับใช้
สังคม สู่การใช้ประโยชน์ 

   (๗) บุคลากรผู้เสนอขอทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม จัดทำรายงานผลดำเนินงานวิชาการรับ
ใช้สังคมเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม  เพื่อพิจารณาอนุมัติผลการ
ดำเนินงาน 

 ข้อ ๑๘  มหาวิทยาลัยประกาศรับรองพ้ืนที่ดำเนินการทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม ต่อสาธารณะและ
แจ้งต่อหน่วยงาน ระดับพ้ืนที่ ชุมชน ท้องถิ่น หรือการลงนามความร่วมมือร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากผลงาน
รับใช้สังคมนั้นๆ 

ข้อ ๑๙  รูปแบบรายงานผลงานวิชาการรับใช้สังคม  เพื่อชี้ให้เห็นว่าผลงานวิชาการนั้นๆเป็นผลงาน
วิชาการรับใช้สังคมมีรูปแบบรายงานผลงานวิชาการรับใช้สังคมตามประกาศของ ก.พ.อ. พ.ศ. ๒๕๖๐  
ประกอบด้วย ๗ หัวข้อดังต่อไปนี้ 

(๑) สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น   
(๒) การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย   
(๓) กระบวนการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน   
(๔) ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น   
(๕) การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว   
(๖) การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น   
(๗) แนวทางการติดตามและธำรงรักษาพัฒนาการที่เกิดข้ึนให้คงอยู่ต่อไป   

 ทั้งนี้นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจแสดงหลักฐานเพิ่มเติมอื่นๆ เกี่ยวกับ
ผลงาน เช่น รูปภาพ หรือการบันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือแถบเสียง หรือวีดีทัศน์ ประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้   

 

หมวด ๕ ว่าด้วยการกำกับติดตาม 

 การกำกับติดตามเพื่อให้ผลงานวิชาการรับใช้สังคมได้แนวปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม มีแนวทางการ
กำกับติดตามดังนี ้



84 
 

 ข้อ ๒๐ การทำผลงานวิชาการรับใช้สังคมให้อยู่ในการกำกับติดตามของ คณะกรรมการกลั่นกรองการ
ทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม  ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการส่งเสริมการทำผลงาน
วิชาการรับใช้สังคม  พ.ศ. 2563 

ข้อ ๒๑  ระบบการกำกับติดตามของคณะกรรมการกลั่นกรองการทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
ภายหลังจากคณะกรรมการ ในหมวด ๑ มีกำหนดการติดตาม ให้ผู้ทำผลงานวิชาการรับใช้สังคมดำเนินการ
ดังต่อไปนี้  

(๑) นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานที่สร้างการเปลี่ยนแปลงจากการทำผลงานวิชาการรับใช้
สังคม ตามหมวดที่ ๔ ข้อ ๑๗ (๑)(๒)(๓)และ(๔)โดยผ่านการจัดกิจกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

(๒) นำเสนอการคืนข้อมูลผลการดำเนินงานวิชาการรับใช้สังคมโดยเผยแพร่ผ่านเวทีสาธารณะ
ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหมวดที่ ๔ ข้อ ๑๗ (๕)(๖) และ(๗)  

(๓) การจัดทำรายงานผลงานวิชาการรับใช้สังคม ให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้ในหมวดที่ ๔ 
ข้อ ๑๙ ให้ครอบคลุมทั้ง ๗ ข้อ 

 ข้อ ๒๒ การทำผลงานวิชาการรับใช้สังคมจะจัดให้มีที่ปรึกษาโครงการร่วมกำกับติดตาม หรือไม่ก็ได้
ตลอดระยะการดำเนินงานโครงการจนแล้วเสร็จ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของของคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ทำในหมวดที่ ๑ 

ข้อ ๒๓  ให้หน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เป็นหน่วยงานกำกับ
ติดตามและหนุนเสริมการทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม  ตามระเบียบนี้  

 

 

    ประกาศ ณ วันที่.........เดือน.............พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

      (ดร.สุชาติ เมืองแก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
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