
CoP3 การบริการวชิาการเพือ่สร้างชุมชนเข้มแขง็ 



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 



 



ผู้ให้บริการวิชาการ 
มีองค์ความรู้ 



มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
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แนะน าการบริการวิชาการต่อ 
ผูน้ าชมุชน/ชาวบา้น 

Case Study Eng RMUTSV 



พ.ศ. 2555 เริ่มส ารวจและเก็บข้อมูลความต้องการ ในชุมชนท่าหิน อีกครั้ง 
สู่แผนการด าเนินงานของ พ.ศ. 2556-2561 ของ มทร.ศรีวิชัย 



อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 

Faculty  of  Science  and  Technology   :  
Saiyai 



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 



                ตัวอย่างการบริการวิชาการที่ด าเนินการแล้ว 
                        และก่อให้เกิดความเข้มแข็งแก่ชุมชน 

ลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อก๊าซหุงต้ม 

  -400 บาท/เดือน 

  -4,800 บาท/ป ี

  -24,000 บาท/5 ปี 



ส่งมอบเครื่องให้ชุมชนใช้งาน 

Faculty  of  Science  and  Technology   :  
Saiyai 



น าผลการบริการวิชาการไปสร้างความเข้มแข็ง 
ในเวทีวิชาการ 



เสาะแสวงหาโจทย์จากแหล่งบริการวิชาการ 
ไปสร้างความเข้มแข็งในงานวิจัย 



Faculty  of  Science  and  Technology   :  
Saiyai 



บูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
ผู้ให้บริการวิชาการ 



กระบวนการการให้บริการวชิาการ 

8. มีการสร้างความร่วมมือ เพื่อสร้างเครือข่ายท่ีย ัง่ยนื 
9. จดัท าแผนการบริการวิชาการและงานวิจยั ใหส้อดคลอ้งกบับริบทของ

ชุมชน 

10. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การบริการวิชาการ ระหวา่งเครือข่ายในและ
นอกมหาวิทยาลยั 



การประสานระหว่างชุมชน หน่วยงานภายนอก สถานศึกษา 
และผู้ให้บริการเพื่อขยายผลสู่ชุมชน 



การด าเนินงานบริการวิชาการอย่างต่อเน่ือง 

(2550) 
วิจยั :

การศึกษา
และพฒันา
รปูแบบการ
บริหาร

จดัการโรง
รมยางพารา 

โครงการ  คลีนิคเทคโนโลยีการถ่ายทอดความรู้รปูแบบการบริหาร
จดัการและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรบัโรงรมยางพารา 



ปัจจัยความส าเร็จ 

1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือท่ีเขม้แขง็ ทั้งจากภายในมหาวิทยาลยั 
และหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 

2. เกิดความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งมหาวิทยาลยั กบัชุมชนใกลเ้คียง 
3. บุคลากร ตอ้งมีทกัษะความรู้ ท่ีมีความหลากหลายและความเช่ียวชาญ

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

ชุมชน 



มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
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แนะน าการบริการวิชาการต่อ 
ผูน้ าชมุชน/ชาวบา้น 

Case Study Eng RMUTSV 



การสร้างทีมการบริการวิชาการ 
การบริการวิชาการเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 



การบริการวิชาการให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
ชุมชนต้องเกิดการเรียนรู้ 



ปัจจัยความส าเร็จ 

6. ผูใ้หบ้ริการวิชาการจะตอ้งเขา้ใจในวฒันธรรมของชุมชน และปรับ
แนวทางในการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัวิถีของชุมชน 

7. ผูใ้หบ้ริการวิชาการ จะตอ้งลงพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ือง เพื่อติดตามและ
ประเมินผลงานการใหบ้ริการวิชาการ 



ดูแลและติดตามผลอย่างสม่ าเสมอ 

การบริการวิชาการเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 



หาช่องทางขยายผลให้แก่ชุมชน 
ผู้ให้บริการวิชาการ 



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 



โครงการ การถ่ายทอดความรูร้ปูแบบ (Model) การบรหิารจดัการโรงรม
ยางพารา  

โครงการการถ่ายทอดความรูร้ปูแบบการบรหิารจดัการและเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรบัโรงรมยางพารา 

1. โครงการอบรมการบรหิารจดัการ การเงนิและการบญัชขีองกองทุน
หมูบ่า้นและชุมชนเมอืงในจงัหวดันครศรธีรรมราช  

โครงการการจดัท าแผนกลยทุธส์ าหรบัโรงรมยางพารา เพือ่ความสามารถ
ทางการแขง่ขนัทีย่ ัง่ยนื  

การด าเนินงานบริการวิชาการอย่างต่อเน่ือง 

(2550) 
วิจยั :

การศึกษา
และพฒันา
รปูแบบการ
บริหาร

จดัการโรง
รมยางพารา 
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 2. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเทคนิคการจดัท าแผนโครงการ
และการประเมนิผลวสิาหกจิชุมชนในจงัหวดันครศรธีรรมราช  

 3. โครงการจดัท าแผนกลยุทธโ์รงรมยางพาราเพือ่
ความสามารถทีย่ ัง่ยนื  



มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
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เขียนโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณในปีต่อไป 

โครงการสร้างความเข้มแข็งชุมชนบ่อดานด้วยหลักการทาง
วิศวกรรมและเทคโนโลยี  

ณ ชมุชนบอ่ดาน ต าบลบอ่ดาน อ าเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา  
ซ่ึงประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 8 กิจกรรม คือ 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 ส ารวจความต้องการและประชาสมัพนัธ ์
กิจกรรมย่อยท่ี 2 การอบรมเชิงปฏิบติัการ การใช้ส่ือคอมพิวเตอร์

ช่วยในการสอน ทางด้านสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
กิจกรรมย่อยท่ี 3 การอบรมเชิงปฏิบติัการ การประกอบและซ่อม

คอมพิวเตอร ์ทางด้านสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์



การประสานระหว่างชุมชน หน่วยงานภายนอก สถานศึกษา 
และผู้ให้บริการเพื่อขยายผลสู่ชุมชน 


