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อะไรคือ “วิชาการ”?
วิจ ัย

บริการ
วิชาการ

การเรียน
การสอน

“วิชาการ”
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ั
อะไรคือ “วิชาการเพือ
่ สงคม”?
โจทย์จากสงั คม
บริการ
วิชาการ

วิจัย

ประโยชน์ตอ
่ สงั คม
3

งานวิจัยในมหาวิทยาลัยถูกมองว่าไม่สามารถตอบปั ญหา
ของสงั คมได ้
งานบริการวิชาการไม่ได ้สร ้างความรู ้ใหม่

“มหาวิทยาลัยอยูใ่ นโลกของตัวเอง”

ั
“ความรูใ้ หม่ + Impact ต่อสงคม”
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www.knit.or.th

1. Scholarship of
Discovery
(Research)

2. Scholarship of
Integration
(Synthesis)

The forms of
“Scholarship”
4. Scholarship of
Teaching
(Knowledge
transfer)

3. Scholarship of
Application
(Utilization)
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www.knit.or.th

• To move beyond “Outreach” and one-way
“Knowledge Transfer” towards “Collaboration”

• Knowledge Society 1.0 : “Researchers as
knowledge producer”
• Knowledge Society 2.0 : “Knowledge
production at the place of application”
• Quality? Peers? Third-party platform (journals)
6

www.knit.or.th

1. ไม่เห็นว่าเป็น “วิชาการ” ทีด
่ ี
2. ไม่มป
ี ระสบการณ์ในการทําวิจ ัยทีส
่ อดคล้องก ับความ
ั
ต้องการของสงคม
้ งหรือทีป
3. ไม่มพ
ี เี่ ลีย
่ รึกษาทีด
่ ี
4. ไม่มเี วลา (มีภาระงานอืน
่ มาก)
7

ื่ ว่ามหาวิทยาล ัย
ไม่เชอ
่ ยอะไรได้
จะชว

ไม่มท
ี ร ัพยากรพอทีจ
่ ะ
มาร่วมลงทุน ทําให้
ต้องเป็นผูร้ ับด้านเดียว
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www.knit.or.th

่ งทางจะเข้าถึง
ไม่มช
ี อ
มหาวิทยาล ัยได้
สะดวก

ไม่มก
ี ระบวนการทีจ
่ ะ
กําหนด needs และ
ั
priorities ให้ชดเจน
www.knit.or.th

Structural Part : Policy,
Regulations, etc.

Institutional part :
strategic
alignment, training,
CoP, etc.

External Enabler
: journals,
media,
university
ratings, etc.
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www.knit.or.th

“ระบบนิเวศ” ของงานวิชาการ
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Who is involved?
ิ
น ักวิชาการ นิสต
ึ ษา
น ักศก

Multi-disciplinary
backgrounds

ผูใ้ ช ้ (ชุมชน
ผูป
้ ระกอบการ
ท้องถิน
่ )

Co-producers of
knowledge

Peers, Journals

Quality verification &
deliver to wider arena

แหล่งทุน (วช. สกว.)

Funding &
Management
11

ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม
สําหรับใช้เสนอประกอบการพิจารณา
กําหนดตําแหน่ งทางวิชาการ

12

หลักการและกรอบแนวคิด
๑. มีศกั ดิ์และสิทธิเท่าเทียมกับผูด้ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการ
ในปั จจุบนั
๒. คุณภาพของผลงานไม่แตกต่างจากหลักเกณฑ์ปัจจุบนั
๓. กระบวนการพิจารณามีความเหมาะสมกับลักษณะของ
ผลงาน
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ภายใต้กรอบแนวคิดดังกล่าว จึ งเห็นควรให้เพิม่ เติม “ผลงาน
วิชาการรับใช้สงั คม” เป็ นผลงานอีกประเภทหนึง่ ซึ่งเทียบเท่ากับ
ผลงานวิจยั หรือผลงานวิชาการในลักษณะอื่น ไว้ในหลักเกณฑ์และ
วิธีการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการในปั จจุบนั
เหตุผลทีก่ ําหนดให้เป็ นผลงานอีกประเภทหนึง่ เนือ่ งจากผลงาน
วิชาการรับใช้สงั คมมีลกั ษณะเฉพาะ จํ าเป็ นต้องกําหนดคํานิยาม
รูปแบบ และลักษณะการเผยแพร่ให้ชดั เจน รวมทั้งแนวทางการ
ประเมินคุณภาพก็มีความแตกต่างจากผลงานอื่นๆ โดยมุ่งเน้นทีก่ าร
นําความรูค้ วามเชี่ยวชาญไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์หรือ
ผลกระทบในทางบวกต่อชุมชนหรือสังคม
14
14

สาระสําคัญของประกาศฯ
๑. ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมทีใ่ ช้ในการเสนอขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ จะต้องมีลกั ษณะเป็ นผลงานเชิงวิชาการ
ทีใ่ ช้ความรูค้ วามเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนอย่างน้อย ๑
สาขาวิชา และปรากฏผลทีส่ ามารถประเมินได้อย่างเป็ น
รูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ ซึ่งก่อให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงในทางที่ดีขึ้นด้านใดด้านหนึง่ หรือหลายด้านต่อ
ชุมชนหรือสังคม
15

สาระสําคัญของประกาศฯ (ต่อ)
๒. รูปแบบการเสนอผลงานฯ จะต้องจัดทําเป็ นเอกสาร โดยมี
คําอธิบาย/ชี้ แจงโดยชัดเจน ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
- สภาพการณ์ก่อนการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึ้ น
- การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย
- กระบวนการทีท่ ําให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทีด่ ีขึ้น
- ความรูค้ วามเชี่ยวชาญทีใ่ ช้ในการทําให้เกิดการเปลีย่ นแปลงนั้น
- การคาดการณ์สิง่ ทีจ่ ะตามมาหลังจากการเปลีย่ นแปลงได้เกิดขึ้ นแล้ว
- การประเมินผลลัพธ์การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึ้ น
- แนวทางการติดตามและธํารงรักษาพัฒนาการทีเ่ กิดขึ้ นให้คงอยู่ต่อไป
“ความรู ้ + impact”
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ตารางแสดงการปรับปรุงร่างประกาศฯ และเอกสารแนบท้ายประกาศฯ
คณะทํางานฯ

อ.ก.พ.อ.วิชาการฯ

-ลักษณะคุณภาพ
-ลักษณะคุณภาพ
- ไม่แก้ไข ระดับดี มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่ชดั เจน
มีการระบุปัญหาหรือความต้องการโดยการมีส่วนร่วมของ
สังคมกลุ่มเป้าหมาย มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์
ความรูท้ ี่สามารถแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้ น หรือทําความ
เข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลีย่ นแปลงในทางที่ดีขึ้น
อย่างเป็ นที่ประจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนหรือ
สังคมนั้น
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ตารางแสดงการปรับปรุงร่างประกาศฯ และเอกสารแนบท้ายประกาศฯ
คณะทํางานฯ

อ.ก.พ.อ.วิชาการฯ

-ลักษณะคุณภาพ (ต่อ)
-ลักษณะคุณภาพ (ต่อ)
- ไม่แก้ไข ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องสามารถ
นําไปใช้เป็ นตัวอย่าง ในการแก้ไขปั ญหา หรือทําความเข้าใจ
สถานการณ์ จนเกิดการเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ีขึ้นอย่างเป็ น
ที่ประจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาให้กบั สังคมอื่นได้ หรือ
ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงเชิงนโยบายในระดับจังหวัดหรือ
ประเทศอย่างเป็ นรูปธรรม
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องส่งผล
กระทบต่อสังคมหรือแวดวงวิชาการอย่างกว้างขวาง
เป็ นที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือได้รบั
รางวัลจากองค์กรที่ได้รบั การยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น
UNESCO WHO UNICEF เป็ นต้น
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