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ความหมายของวิศวกรสังคม

ความส าคัญและองค์ประกอบของวิศวกรสังคม

ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับวิศวกรสังคม

หลักปรัชญาของวิศวกรสังคมใต้ร่มราชภัฏ

หัวข้อเน้ือหาประจ าบท



วัตถุประสงค์ประจ าบท
สามารถอธิบายความหมายของวิศวกรสังคมได้
อย่างถูกต้อง
สามารถเข้าใจและอธิบายประเด็นส าคัญ 
องค์ประกอบของวิศวกรสังคมได้อย่างชัดเจน
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สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวิศวกรสังคมเมืองและวิศวกร
สังคมชนบทได้อย่างชัดเจน
สามารถอธิบายทฤษฎีที่เกี่ยวกับวิศวกรสังคมอย่างน้อย 3 แนวคิดทฤษฎีได้
อย่างชัดเจน

สามารถวิเคราะห์หลักปรัชญาของวิศวกรสังคมใต้ร่มราชภัฏได้อย่างชัดเจน



บุคคลผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้
ถนัด ด้านการช่าง ออกแบบ สร้าง 
ซ่อม ผลิต ควบคุมส่ิงประดิษฐ์โดยมี
ใบประกอบอาชีพด้านวิศวกรรมเป็น
การรับรองความสามารถ

พ้ืนที่ชีวิตและกิจกรรมร่วมกันของคนตั้งแต่ 
2 คนขึ้น ตั้งแต่สามีภรรยา ไปสู่การสร้าง
ครอบครัวและหลายครอบครัวเป็นคุ้ม หมู่ 
ชุมชน เผ่าและหมู่บ้าน มีกิจกรรมทางสังคม
และวัฒนธรรมร่วมกัน มีพ้ืนที่รวมใจของคน 
จนหลายกิจกรรมที่ท าแล้วเป็นที่ยอมรับกัน

วิศวกร 
(Engineer)

1.1  ความหมายของวิศวกรสังคม

สังคม 
(Social) 

วิศวกรสังคม 
(Social Engineers)

ผู้ที่มีความสามารถในคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล เชื่อมโยงอย่าง
บูรณาการแบบข้ามศาสตร์ คละศาสตร์ 
ผสมศาสตร์มีความรู้การใช้เครื่องมือ 
เทคนิควิธี กระบวนการ ขั้นตอนในการ
พัฒนาคนในชุมชนท้องถ่ิน 



1.2  ความส าคัญและองค์ประกอบของวิศวกรสังคม
1.2.1  ความส าคัญของวิศวกรสังคม

01
แนวคิดของวิศวกรสังคม
จุดเริ่มต้นของการใช้ค า “วิศวกรสังคม” ถูกหยิบยกจากค าว่าวิศวกรรม
ทางสังคมในหลักนิติรัฐศาสตร์ช่วงศตวรรษที่ 19 ที่อธิบายการอยู่
ร่วมกันของมนุษย์ที่มองผลประโยชน์ของ 3 กลุ่มผลประโยชน์ ได้แก่ 

กลุ่มที่ 1 ผลประโยชน์ที่เกิดจากปัจเจกชน (Individual Interest) 
กลุ่มที่ 2 ผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) 
กลุ่มที่ 3 ผลประโยชน์์ทางสัังคม (Social interest) 



1.2.1  ความส าคัญของวิศวกรสังคม (ต่อ)

02
ปลายป ีพ.ศ. 2562
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งได้สร้างรูปแบบการพัฒนา
นักศึกษาภายใต้ชื่อโครงการว่า “วิศวกรสังคม” โดยใช้ชุมชน
ท้องถ่ินเป็นห้องเรียนส าหรับการท ากิจกรรมนักศึกษาระหว่าง
เรียนปกติในรั้วมหาวิทยาลัย เพ่ือสร้าง “Soft Skills” ที่จ าเป็น
ส าหรับการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทักษะแห่งอนาคต การเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ปรับวิธีคิดเปลี่ยนวิธีสอน ปรับห้องเรียนส่ีเหลี่ยม
เป็นห้องเรียนชุมชน ให้ “ทักษะวิศวกรสังคม” ติดตัวนักศึกษาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตและท างานในอนาคต 



1.2.1  ความส าคัญของวิศวกรสังคม (ต่อ)

03
โครงการวิศวกรสังคม
เป็นกระบวนการพัฒนานักศึกษาเพ่ือการเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ
และทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อบทบาทการพัฒนาท้องถ่ิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายใต้กรอบแนวคิดของการวิเคราะห์
ศักยภาพชุมชน การยกระดับองค์ความรู้ของชุมชน การสร้างนวัตกรรม    
เพ่ือแก้ปัญหาชุมชน และการสร้างความยั่งยืนในการแก้ปัญหาเชิง
พ้ืนที่บนฐานข้อมูลชุมชน พัฒนานักศึกษา



สรุปว่า “วิศวกรสังคม”
มีความส าคัญในฐานะการเป็น “ทักษะวิศวกรสังคม” (Social Engineer Skills) แห่งการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเป็นทักษะเฉพาะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ได้รับการ
ปลูกฝัง อบรม ให้ความรู้ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล ค้นหาปัญหาที่แท้จริง คิด
อย่างเป็นระบบ คิดเชิงสร้างสรรค์ คิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ลงมือท าอย่างมี
ระบบ แบบแผนขั้นตอนตามหลักวิชา ไม่ติดต ารา พิจารณาจากปัญหาที่แท้จริง ส่ือสาร 
ประสานงานกับเป้าหมาย ภาคีเครือข่าย หุ้นส่วนทางสังคมอย่างเข้าใจ เข้าถึง พ่ึงพา พัฒนา
อย่างยั่งยืน รู้จักสร้างเครื่องมือ ใช้เทคนิควิธีให้สอดคล้องกับวิถีวิธีภูมิสังคมที่ประชาชนอยู่
อาศัยในชุมชนท้องถ่ิน ผลิตนวัตกรรมทางสังคมไปแก้ปัญหาของสังคมได้  ในแนวทางที่
ถูกต้องดีงามจนสร้างตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน สร้างตนเป็นที่พ่ึงของสังคมได้อย่างสง่างามสม
กับ  เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอย่างภาคภูมิ

1.2.1  ความส าคัญของวิศวกรสังคม (ต่อ)



1.2  ความส าคัญและองค์ประกอบของวิศวกรสังคม
1.2.2  องค์ประกอบของวิศวกรสังคม

ส่วนที่ 1: หลักการ ประกอบด้วย 3 หลักการ
1 นโยบาย 1 วิธีการ

ส่วนที่ 2: 4 ทักษะวิศวกรสังคม ประกอบด้วย ทักษะการคิดเชิงเหตุผล 
ทักษะการส่ือสาร ทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น (ทักษะการ
ประสาน) และทักษะการสร้างนวัตกรรม 

ส่วนที่ 3: 1 การจัดการเรียนการสอนแบบข้ามศาสตร์แบบลงมือปฏิบัติจริง 
(Multidisciplinary Active Learning) ที่ใช้การพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นเป็นฐาน  (Social Lab Based) 



1.2.2  องค์ประกอบของวิศวกรสังคม (ต่อ)

ส่วนที่ 4: 5 เคร่ืองมือวิศวกรสังคม มีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้ 
(1)  เครื่่องมือ “ฟา้ประทาน” 
(2)  เครื่องมือ “นาฬิกาชีวิต” 
(3) เครื่องมือ “ไทม์ไลน์พัฒนาการ”
(4) เครื่องมือ “ไทม์ไลน์์กระบวนการ” 
(5)  เครื่องมือ “M.I.C. model” 

ส่วนที่ 5 : น าไปใช้ประโยชน์ของทักษะวิศวกรสังคม เริ่มจากสร้าง “Soft Skill” 
ให้เชี่ยวชาญ พัฒนาตนเองให้มีองค์ความรู้ สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
อย่างกัลยาณมิตร คิดสร้างนวัตกรรมแก้ปัญหาพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน



1.3 ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับวิศวกรสังคม
1.3.1  ศาสตร์พระราชา

ศาสตรพ์ระราชาของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม
นาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ที่ผู้เขียนสรุปว่า “ศาสตร์พระราชา คือองค์ความรู้
วิชาภูมิปัญญาของพระเจ้าแผ่นดิน: พระปรีชาญาณ” มี 2 ฉากทัศน์ ดังนี้



ฉากทัศน์
ศาสตร์พระราชา



1.3.2  พระราชด ารัช กฎหมาย ยุทธศาสตร์
พระราชด ารัส

“ . . .ข้าพเจ้าได้ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 30 ปีแล้ว ท าให้
รู้ สึกมีความสุขและผูกพันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหลาย  
อย่างมาก ไปทุกครั้งก็มีความสุข

อยากให้ทุกคนมีก าลังใจที่จะท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏของ
เรา เป็นประโยชน์กับประชาชน เป็นประโยชน์ต่อภูมิภาค และ
ท้องถ่ินจริง ๆ จัง ๆ ในเร่ืองการด ารงชีวิต ในเรื่องความรู้ทั่วไป 
และข้อส าคัญ คือ ผลิตคนดี ผลิตคนดีที่เห็นประโยชน์ต่อชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสังคม คิดว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เป็นสถาบันที่เป็นประโยชน์และเป็นกลไกที่พัฒนาประเทศได้
อย่างยิ่ง ถ้าหากต้ังใจ ร่วมกันและคุยกันมาก ๆ จะเป็นสถาบัน
หลักที่พัฒนาประเทศและประชาชนได้อย่างมาก…”

พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 9 พฤษภาคม 2560 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน



กฎหมาย

“ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ท้องถ่ินที่เสริมสร้างพลัง ปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการ
เรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถ่ิน สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือ
ความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วน
ร่วมในการจัดการการบ ารุงรักษาการใช้ประ โยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดย
มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 
ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะคร”ู



ยุทธศาสตร์ราชภัฏได้มีการเผยแพร่ด้วยฉบับ
ปรั บปรุ ง เ มื่ อ  วั นที่  11 ตุ ล าคม  2561 ภาย ใต้ ชื่ อ ว่ า 
“ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) (ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 
2561)” โดยมีสาระส าคัญต่อการพัฒนาวิศวกรสังคมดังนี้ 

ยุทธศาสตร์

1)  วิสัยทัศน์
2)  พันธกิจ
3)  ค าส าคัญ (Key Word)



1.3.3 แนวคิดของทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21
กระบวนวิธีคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นฉากทัศน์แรกที่เมื่อผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงของ

สังคมมนุษย์ คือ ความทันสมัยตามกาลเวลา กระบวนวิธีคิดที่เกิดขึ้น ย่อมมีความทันสมัยมากขึ้น 
ปัจจุบันมีวิธีคิดแบบวิจัย วิธีคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการ คิดเชิงอนาคต คิดเชิงมโนทัศน์ คิด
เชิงประยุกต์ คิดเชิงสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ และคิดแบบคนจน เมื่อคิดออกแล้ว คิดได้แล้ว คิดเป็น
ระบบแล้วย่อมเกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ ๆ



1.3.4 หลักการวิธีคิดโยนิโสมนสิการ

ทักษะวิศวกรสังคมต้องประกอบด้วยหลักการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 10 ประการ  ที่ ไม่จ าเป็นต้อง
เรียงล าดับการคิดแต่สามารถคิดเผชิญสถานการณ์จริง สามารถประยุกต์การคิดใช้ได้กับทุกสถานการณ์ที่
เหมาะสมไม่ยึดติดกับล าดับขั้นการคิด แต่การคิดที่เป็นหัวใจส าคัญที่สุด คือ “วิธีคิด  แบบอริยสัจ” เป็นวิธการคิดที่
ครบวงจร คือ จากเหตุ ไปผล ค้นหาวิธี ไปสู่การบรรลุเปา้หมายการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง



หลักการคิดแบบโยนิโสมนสิการเปรียบเจดีย์โมเดล



1.4  หลักปรัชญาของ
วิศวกรสังคมใต้ร่มราชภัฏ



วิศวกรสังคม
เป็นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในการออกแบบเพ่ือสอนให้กับเหล่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏทั่วประเทศทั้ง 38แห่งที่ยึดโยงกับวิถีชีวิตของชุมชนท้องถ่ินแต่ละภูมิภาค ตามบริบทที่
แตกต่างของภูมิสังคมที่เป็นทั้งชุมชนเมืองและชุมชนชนบท โดยการฝึกฝนอบรม บ่มเพาะให้
นักศึกษาราชภัฏเป็นผู้มีทักษะวิศวกรสังคมพร้อมกับการพ่ึงตนเอง และเป็นที่พ่ึงพาให้กับ
สังคมที่ก าลังเผชิญปัญหา  การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก 
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หลักปรัชญาวิถีวิธีวิศวกรสังคม
โดยมีองค์ประกอบด้วยวิธี 4 เสา

 เสาต้นมี 3 หลักการ 
 เสากลาง ประกอบด้วย 1 นโยบายการศึกษา 4 มี
 เสาแกน ประกอบด้วย 4 ทักษะ 
 เสาท้าย คือ 1 วิธีการ คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โดยอาศัยวิถีราชภัฏที่ประกอบด้วยหลักคิด
โยนิโสมนสิการ 10 ประการ 
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