โครงการเสวนา “การนําผลงานวิชาการรับใชสังคมเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ”
วันจันทรที่ 21 กันยายน 2558 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ หองประชุม 1 ชั้น 2 ศูนยกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
โครงการตามแผนยุทธศาสตรที่ 1.2 ทรัพยากรบุคคล
1. หลักการและเหตุผล
งานวิชาการเปนฐานสําคัญในการสรางคุณประโยชนและการพัฒนาทางวิชาการ ทั้งในมิติการเรียนการสอน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในศตวรรษที่ 21, การนําองคความรูไปประยุกตใชในการรับใชสังคมในยุคปจจุบัน และการพัฒนา
ความก า วหน า ในอาชี พ (Career_Path) ทางสายวิ ช าการแก เจ า ของผลงาน โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง สํ า หรั บ อาจารย
มหาวิท ยาลัย ที่ เป น มั น สมองและกํ าลังหลั กในการสรางสรรคผ ลงานทางวิช าการรับ ใช สังคม ที่ เกิ ด ขึ้น จากความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาอยางนอยหนึ่งสาขาวิชา ที่สามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคม และกอใหเกิดประโยชนอยาง
ชัดเจน หรือเปนการเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการรับรูในปญหาและแนวทางการแกไขของชุมชน โดยปจจุบัน
สั ง คมของเราในทุ ก ระดั บ เกิ ด ปรากฎการณ ข องป ญ หาที่ ห ลากหลาย ที่ ต อ งการการนํ า ป ญ หาจริง ดั ง กล า ว มาสู
กระบวนการศึกษาทางวิชาการอยางมีระเบี ยบแบบแผน และนําองคความรูมาเพื่อตอบโจทยและแกไขป ญหาตางๆ
“งานวิชาการรับใชสังคม” จึงเปนคําตอบของปญหาในสังคมยุคปจจุบันในทุกสาขา ที่ตองนําคุณคาจากการสรางสรรค
ผลงานวิ จั ย ซึ่ ง มี Academic Impact นํ า ไปสู Social Impact ทั้ ง ในระดั บ ชุ ม ชน สั ง คม ประเทศชาติ และมวล
มนุ ษยชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เล็งเห็นถึงความสําคัญของการนําผลงานวิชาการรับใชสังคม ตามพระราช
ปณิ ธาน “ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง” จึงมีแนวคิดสนับสนุนใหมีการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และมหาวิทยาลัยในภาคใต ดวยการสงเสริมการสรางสรรคผลงานวิชาการรับใชสังคมเพื่อ
ขอตําแหนงทางวิชาการ จึงไดกําหนดจัดใหมีโครงการเสวนา “การนําผลงานวิชาการรับใชสังคมเพื่อขอตําแหนงทาง
วิชาการ” ขึ้น
2. วัตถุประสงค เพื่อใหอาจารยที่เขารวมโครงการ
2.1 ทราบและเขาใจถึงที่มา ลักษณะ และตระหนักถึงความสําคัญของผลงานวิชาการรับใชสังคม
2.2 แลกเปลี่ยนเรียนรูเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ สําหรับผลงานวิชาการรับใชสังคม
2.3 เรียนรูเ ทคนิค การวางแผน วิธีการ และการสรางแรงบันดาลใจ ในการทําผลงานวิชาการรับใชสังคม
2.4 แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ และกรณีตัวอยางเกี่ยวกับงานวิชาการรับใชสังคมกับการขอตําแหนงทางวิชาการ
โดยสามารถประยุกตใชเปนแนวทางในการทําผลงานวิชาการรับใชสังคมเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการของตนเองได
2.5 เรียนรู และสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางงานวิชาการรับใชสงั คมกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ได
3. เนื้อหาหลักสูตรการเสวนา
3.1 ที่มา ลักษณะ และความสําคัญเกี่ยวกับผลงานวิชาการในสายการรับใชสังคม
3.2 แลกเปลี่ยนเรียนรูเกณฑการนําผลงานวิชาการรับใชสังคมเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ
3.3 เทคนิค การวางแผน วิธีการ/วิธีคิด และการสรางแรงบันดาลใจ ในการทําผลงานวิชาการรับใชสังคม
3.4 Sharing ประสบการณ และกรณีตัวอยางเกี่ยวกับงานวิชาการรับใชสังคมกับการขอตําแหนงทางวิชาการ
3.5 ความสัมพันธระหวางงานวิชาการรับใชสังคมกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

4. วิทยากร
1. ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยยงยุทธ วัชรดุลย ประธานกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัย
และพัฒนา สํานักงานราชบัณฑิตยสภา และคณะ
2. รองศาสตราจารย ดร.อาวรณ โอภาสพัฒนกิจ ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม / เลขานุการคณะกรรมการพัฒนารูปแบบและมาตรฐานวิชาการรับใชสังคม
ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย
3. รองศาสตราจารย ดร.วรลัญจก บุณยสุรัตน คณบดีคณะวิจิตศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม
4. ผูช วยศาสตราจารย ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร รองผูอํานวยการฝายวิจัยอุตสาหกรรมและชุมชน
สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย รองผูอํานวยการฝายวิจัยสังคมศาสตร
สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
5. วิธีการ บรรยาย เสวนา Share Case study กระบวนการกลุมระดับความคิด อภิปราย ซักถาม
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10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
อาจารยที่เขารวมโครงการทราบและเขาใจถึง ปรัชญา ฐานคิด งานวิชาการรับใชสังคม ตระหนักถึงความสําคัญ
ของผลงานวิชาการในสายการรับใชสังคม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกณฑการนําผลงานวิชาการรับ ใชสังคมเพื่อขอ
ตําแหนงทางวิชาการ รวมถึงไดเรียนรูเทคนิค การวางแผน วิธีการ และการสรางแรงบันดาลใจ ในการทําผลงานวิชาการ
รับใชสังคม ตลอดจนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณและกรณีตัวอยางเกี่ยวกับงานวิชาการรับใชสังคมกับการขอ
ตําแหนงทางวิชาการ โดยสามารถนําไปประยุกตใชกับการทําผลงานวิชาการรับใชสังคมเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการของ
ตนเอง และสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางงานวิชาการรับใชสังคมกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ได

