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กระบวนการการให้บริการวชิาการ 

1. ในกลุ่มมีการด าเนินการ 2 รูปแบบ  
 1.1 การท าวจิยัเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงองคค์วามรู้ แลว้น าไปต่อยอดเป็นการบริการ

วิชาการ 

 1.2 ส ารวจความตอ้งการของชุมชน ท่ีมีความตอ้งการรับบริการวิชาการ 
2. สร้างความสัมพนัธ์กบัคนในชุมชน และหน่วยงานราชการในชุมชนเพ่ือสร้าง

ความร่วมมือ 

3. ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน และจดักิจกรรมร่วมกบัชุมชนอยา่งต่อเน่ือง โดยใหชุ้มชน
มีส่วนร่วมใหม้ากท่ีสุด 



กระบวนการการให้บริการวชิาการ 

4. มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะ เพื่อประเมินผลความส าเร็จและ
ปัญหา 

5. น าปัญหาท่ีพบมาวิเคราะห์ และหาแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข 
6. น าปัญหาและความรู้ทั้งหมดท่ีไดจ้ากการวบริการวิชาการในชุมชน มา

เขียนเป็นโครงการวิจยั 
7. น าความรู้จากการบริการวิชาการไปบูรณาการกบัการเรียนการสอน โดย

ขอความร่วมมือจากปราชญช์าวบา้น มาใหค้วามรู้ และใน
ขณะเดียวกนั กน็ านกัศึกษาท่ีมีความรู้ลงชุมชน เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่
คนในชุมชน 



กระบวนการการให้บริการวชิาการ 

8. มีการสร้างความร่วมมือ เพื่อสร้างเครือข่ายท่ีย ัง่ยนื 
9. จดัท าแผนการบริการวิชาการและงานวิจยั ใหส้อดคลอ้งกบับริบทของ

ชุมชน 

10. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การบริการวิชาการ ระหวา่งเครือข่ายในและ
นอกมหาวิทยาลยั 



การพัฒนานักศึกษาเข้าสู่การเป็นนักวิจัย 
17 



เผยแพร่นวัตกรรมจากต้นจากร่วมกับชุมชน 

ภาพกิจกรรมการร่วมจัดรายการวิทยุ 
“รายการราชมงคลศรวีิชัยสู่ชมุชน”  

18 



เผยแพร่นวัตกรรมจากต้นจากให้แก่นักศึกษา
สาขาคหกรรมศาสตร์ 

ภาพกิจกรรมโครงการบูรณาการการเรียน
การสอนจากงานวิจัย  

19 



เผยแพร่นวัตกรรมจากต้นจากให้แก่นักศึกษา
สาขาคหกรรมศาสตร์ 

ภาพกิจกรรมโครงการบูรณาการการเรียน
การสอนจากงานวิจัย  

20 



ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย 

21 



ปัจจัยความส าเร็จ 

1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือท่ีเขม้แขง็ ทั้งจากภายในมหาวิทยาลยั 
และหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 

2. เกิดความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งมหาวิทยาลยั กบัชุมชนใกลเ้คียง 
3. บุคลากร ตอ้งมีทกัษะความรู้ ท่ีมีความหลากหลายและความเช่ียวชาญ

ของศาสตร์หลายๆ ดา้นมาร่วมกนัเพื่อบริการวิชาการ 
4. ชุมชนมีความพร้อม และมีทกัษะท่ีดีในการรับการบริการวิชาการ 
5. ผูน้ าชุมชนตอ้งมีวิสยัทศัน์ และเลง็เห็นความส าคญัในการพฒันา

ชุมชน 



ปัจจัยความส าเร็จ 

6. ผูใ้หบ้ริการวิชาการจะตอ้งเขา้ใจในวฒันธรรมของชุมชน และปรับ
แนวทางในการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัวิถีของชุมชน 

7. ผูใ้หบ้ริการวิชาการ จะตอ้งลงพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ือง เพื่อติดตามและ
ประเมินผลงานการใหบ้ริการวิชาการ 



โครงการวิจัยต่อยอด 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย (สกอ. ประจ าปี ๒๕๕๕)  
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากต้นจากเพื่อชาวบ้าน 

ในต าบลบางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย  
(สกอ. ประจ าปี ๒๕๕๕)  

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากต้นจากเพื่อชาวบ้านใน
ต าบลบางเขยีด อ.สิงหนคร จ.สงขลา 
ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย 

ทีมงานผู้จัดท าโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ 
ผู้แทนมหาวิทยาลัย  
อ.ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ 
(ผู้ช่วยอธิการบดี) 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย 

มอบของที่ระลึกจากผลงานวิจัยให้แก่ 
 อบต.บางเขียด (พัฒนาชุมชน ต.บางเขียด) 

รับของที่ระลึกจาก อบต.บางเขียด 
(พัฒนาชุมชน ต.บางเขียด) 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย 

ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยที่น ามาจัดแสดง 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย 

ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยที่ผลิตโดยผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย 

ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยที่ผลิตโดย 
ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย 

ถ่ายรูปหมู่หลังเสร็จสิ้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย 

กิจกรรมการดูงานชุมชนป่าจาก 
จ.นครศรีธรรมราช 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย 

กิจกรรมการดูงานชุมชนป่าจาก 
จ.นครศรีธรรมราช 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย 

กิจกรรมการดูงานชุมชนป่าจาก 
จ.นครศรีธรรมราช 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย 

กิจกรรมการดูงานชุมชนป่าจาก 
จ.นครศรีธรรมราช 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย 

กิจกรรมการดูงานชุมชนป่าจาก 
จ.สตูล 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย 

กิจกรรมการดูงานชุมชนป่าจาก 
จ.สตูล 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย 
การน านักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมดูงานชุมชนป่าจาก 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย 
การน านักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมดูงานชุมชนป่าจาก 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

40 

หัวข้อ ระดับความพึง
พอใจ 

1. การถ่ายทอดที่ได้รับสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 4.22 (มากท่ีสุด) 

2. หลังจากท่านได้รับการถ่ายทอดแล้ว ท่านได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 4.64 (มากท่ีสุด) 

3. ท่านสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 4.39 (มากท่ีสุด) 

4. เนื้อหาการถ่ายทอดโดยรวมเหมาะสมกับระยะเวลา 4.64 (มากท่ีสุด) 

5. สถานท่ี/สภาพแวดล้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความ
เหมาะสม 

4.72 (มากท่ีสุด) 

6. เอกสาร/อุปกรณ์ประกอบการถ่ายทอดมีความเหมาะสม 4.53 (มากท่ีสุด) 

7. การถ่ายทอดเนื้อหาได้เข้าใจและชัดเจนของวิทยากร 4.64 (มากท่ีสุด) 

8. การอ านวยความสะดวกและความพร้อมในการให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง 

4.81 (มากท่ีสุด) 

9. โดยรวมท่านมีความพอใจในการอบรมครั้งนี้ 4.56 (มากท่ีสุด) 



การน าเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีน าไปใช้ประกอบอาชีพ 

41 



ปัญหา 

1. ช่วงเวลาในการด าเนินงานร่วมกบัชุมชนไม่สอดคลอ้งกนั 
2. ความขดัแยง้ทางการเมืองในทอ้งถ่ิน  
3. ความไม่เขา้ใจในวตัถุประสงคใ์นการบริการวิชาการ 
4. ขาดงบประมาณในการบริการวิชาการ 
5. ขาดความร่วมมือขององคก์รส่วนทอ้งถ่ิน 



การแก้ไข 

1. ประสานงานกบัชุมชน เพื่อจดัท าแผนและก าหนดระยะเวลาท่ีชดัเจน 
2. เขา้ไปพดูคุย ใหชุ้มชนเขา้ใจขอ้ดีของการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
3. ก่อนจดัการบริการวิชาการ ควรจดัประชุมร่วมกบัชุมชน เพื่อใหท้ราบ

ถึงวตัถุประสงคข์องการบริการวิชาการ 
4. หน่วยงานตอ้งใหค้วามส าคญัในการสนบัสนุนงบประมาณในการ

บริการวิชาการ 


