
 
 

หนวยงาน........หนวยบริการทางวิชาการแกสังคม......... 

 

งานบริหารงานท่ัวไป 

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือใหเกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการ

วิจัยสูการนําประสบการณจากการบริการวิชาการแกสังคมมาพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

2. ถายทอดความรูและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมบนพ้ืนฐานวัฒนธรรมท่ีดีงามของทองถ่ินเพ่ือเสริมสราง

ความเขมแข็งและการพ่ึงพาตนเองของชุมชนและเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตท้ังดานการบริการวิชาการและ

วิชาชีพ 

3. เสริมสรางความเขมแข็งและการพ่ึงพาตนเองของชุมชนสูการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนทุก

ระดับ สนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนแหลงเรียนรูของสังคม และขยายโอกาสใหประชาชนไดเขาถึงการ

บริการและการถายทอดเทคโนโลยีตามความตองการท่ีเหมาะสมพ้ืนฐานวัฒนธรรมท่ีดีงามของทองถ่ิน 

 4. พัฒนาระบบและกลไกใหหนวยงานดําเนินโครงการบริการทางวิชาการท่ีกอใหเกิดรายได 

 5. พัฒนาระบบการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของโครงการทางวิชาการแกสังคมอยาง

เปนระบบ เพ่ือการพัฒนาการใหบริการทางวิชาการแกสังคมในฐานะ “มหาวิทยาลัยรับใชสังคม” 

วัตถุประสงค 

หนวยบริการทางวิชาการแกสังคมเปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สําหรับเปนกลไกในการขับเคลื่อนพันธกิจดานการบริการทางวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยไปสูเปาหมาย 

ท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 

เปาหมาย 

หนวยบริการทางวิชาการแกสังคมไดขยายโอกาสใหประชาชนเขาถึงการบริการและการถายทอด

เทคโนโลยีตรงตามความตองการของทองถ่ิน โดยวางแนวในการดําเนินงานบริการไว 3 รูปแบบ คือ  

1. การบริการทางวิชาการเพ่ือสรางความเชี่ยวชาญใหบุคลากร เพ่ือใหบุคลากรสามารถนําความรู และ

ประสบการณจากการบริการทางวิชาการมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

        2. การบริการทางวิชาการเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน เพ่ือใหหนวยงานมีการใหบริการทาง

วิชาการตามความเชี่ยวชาญของหนวยงาน เพ่ือเสริมความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับชุมชนและผลักดันไปสูแหลง

เรียนรูท่ีเปนตัวอยางใหกับชุมชนอ่ืน 



3. การบริการทางวิชาการเพ่ือแกปญหาตามคํารองขอของผูรับบริการ เพ่ือใหมหาวิทยาลัย เปนทางเลือกแรก

ของสังคม โดยการเปดโอกาสใหชุมชนสามารถรองขอความตองการรับบริการทางวิชาการมายังหนวยงานได

ตลอดปการศึกษา 

กลุมเปาหมาย 

ได แก  ชุ มชน  และประชาชน  (เกษตรกร แมบ าน  กลุ มอาชีพ ) วิสาห กิจชุมชน  สหกรณ                    

กลุม OTOP วิสาหกิจหรือบริษัท ธุรกิจขนาดเล็ก อบต. เทศบาล หรือบุคคลท่ัวไป 

ติดตอขอรับบริการทางวิชาการ 

ระยะเวลาเปดใหบริการ วันจันทร -วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 

16:30 น. 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 เลขท่ี 1 ถนนราชดําเนินนอก ตําบลบอยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 

 โทรศัพท 0-7431-7100 โทรสาร 0-7431-7123 

 http://www.rmutsv.ac.th/ 

® มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ 

 เลขท่ี 414 หมู 14 ตําบลทาชะมวง อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180 

 โทรศัพท 0-7458-4241-4 โทรสาร 0-7458-4240 

 http://rattaphum.rmutsv.ac.th/ 

® มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยตรัง 

 เลขท่ี 179 หมู 3 ตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 

 โทรศัพท 0-75204-4051-5 โทรสาร 0-7520-4059 

 http://trang.rmutsv.ac.th/ 

® มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยนครศรีธรรมราช ทุงใหญ 

 เลขท่ี 133 หมู 5 ตําบลทุงใหญ อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240 

 โทรศัพท 086—4796-8401 0-7548-9616 โทรสาร 0-7548-9612 

 http://nakhon.rmutsv.ac.th/ 

® มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยนครศรีธรรมราช ไสใหญ 

 เลขท่ี 109 หมู 2 ตําบลถ้ําใหญ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 

 โทรศัพท 0-7577-3131-2 โทรสาร 0-7577-3133 

 http://saiyai.rmutsv.ac.th/ 

® มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยนครศรีธรรมราช ขนอม 

 เลขท่ี 99 หมู 4 ตําบลทองเนียน อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210 



 โทรศัพท 0-7575-4024-36 โทรสาร 0-7575-4028 

 http://cim.rmutsv.ac.th/________________________________________ 

หนวยบริการทางวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เลขท่ี 1 ถนนราชดําเนินนอก ตําบลบอยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 

โทรศัพท 0-7431-7199 โทรสาร 0-7431-7198 

อีเมลย: asu.academic@gmail.com  

http://asu.rmutsv.ac.th 

กระบวนการรับหนังสือภายใน 

ท่ี ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. 

 

 

 

 

บันทึกขอมูลการรบัหนังสือ 

ในทะเบียนรับและลงในระบบ

ออนไลน 
5 นาที 

หนวยบริการทาง

วิชาการแกสังคม 

2. 

 

 

 

 

เสนอความคดิเห็นเบ้ืองตน 

และรวบรวมนําเสนอตอ

ผูบังคับบัญชา 
5 นาที 

หนวยบริการทาง

วิชาการแกสังคม 

3. 

 

 

 

 

หัวหนาหนวยทรัพยสินทาง

ปญญาพิจารณาหนังสือ 

และลงนามหอยทาย 
1 วัน 

หนวยบริการทาง

วิชาการแกสังคม 

4. 

 ทําสําเนาหนังสือรับ 

จัดเก็บไวในระบบออนไลน 

และจัดสงหนังสือไปยัง 

ผูรับผิดชอบ 

5 นาที 
หนวยบริการทาง

วิชาการแกสังคม 

5. 

 

 

 

 

ผูรับผิดชอบงานรับหนังสือและ 

ลงนามรับหนังสือในทะเบียนรบั 
5 นาที 

หนวยบริการทาง

วิชาการแกสังคม 

ภาคผนวก(ถามี) 

  ไมมี 

ปรับปรุงเม่ือ.30/04/2563 

 

 

 

 

ลงทะเบียนรบั 

เกษียนหนังสือ 

 

เสนอหัวหนา 

สําเนาหนังสือ 

 

นําสงหนังสือ 



กระบวนการสงหนังสอืภายใน 

ท่ี ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. 

 

 

 

 

 

บันทึกขอมูลการรบัหนังสือ 

ในทะเบียนรับและลงในระบบ 

5 นาที 
หนวยบริการทาง

วิชาการแกสังคม 

2. 

 

 

 

 

เสนอความคดิเห็นเบ้ืองตน 

และรวบรวมนาเสนอตอ

ผูบริหาร 
5 นาที 

หนวยบริการทาง

วิชาการแกสังคม 

3. 

 

 

 

 

 

ผอ.กอง พิจารณาหนังสือ 

และลงนามหอยทาย 

1 วัน 
หนวยบริการทาง

วิชาการแกสังคม 

4. 

 

 

 

 

 

รองฯ ฝายกิจการนิสติ 

พิจารณาหนังสือ และมอบหมาย 

ใหผูท่ีเก่ียวของดาเนินการ 1 วัน 

รองอธิการบด ี

ฝายกิจการฯ/ 

ผูรักษาการแทน 

5. 

 ทําสําเนาหนังสือรับ 

จัดเก็บไวในระบบออนไลน

(คอมพิวเตอร) 

และจัดสงหนังสือไปยัง 

ผูรับผิดชอบ 

5 นาที 
หนวยบริการทาง

วิชาการแกสังคม 

6. 

 

 

 

 

 

ธุรการของงานรับหนังสือและ 

ลงนามรับหนังสือในทะเบียนรบั 

5 นาที 
หนวยบริการทาง

วิชาการแกสังคม 

 

ภาคผนวก 

 ไมมี 

ปรับปรุงเม่ือ 30/4/63 

 

 

 

ลงทะเบียนรบั 

เกษียณหนังสือ 

 

เสนอ ผอ. 

เสนอ รองฯ 

สําเนาหนังสือ 

 

นําสงหนังสือ 



กระบวนการรับหนังสือภายนอก 

ท่ี ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. 

 เขียนบันทึกขอความในลักษณะ

ของการเสนอ/สั่งการ/ติดตอ

ราชการระหวางเจาหนาท่ีหรือ

ระหวางหนวยงานภายใน 

1 วัน 
หนวยบริการทาง

วิชาการแกสังคม 

2. 

 

 

 

 

 

หัวหนาหนวยทรัพยสินทาง

ปญญาพิจารณาหนังสือ 

และลงนาม 1 วัน 
หนวยบริการทาง

วิชาการแกสังคม 

3. 

 

 

 

บันทึกขอมูลการสงหนังสือ 

ในทะเบียนสงและลงในระบบ

ออนไลน 

5 นาที 
หนวยบริการทาง

วิชาการแกสังคม 

4. 

 ทําสําเนาหนังสือสง 

จัดเก็บไวในระบบออนไลน 

และจัดสงหนังสือไปยัง 

หนวยงานตางๆ 

5 นาที 
หนวยบริการทาง

วิชาการแกสังคม 

5. 

 

 

 

 

ผูรับผิดชอบงานรับหนังสือและ 

ลงนามรับหนังสือในทะเบียนรบั 
5 นาที 

หนวยบริการทาง

วิชาการแกสังคม 

 

ภาคผนวก 

 ไมมี 

ปรับปรุงเม่ือ 30/4/63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงทะเบียนสง 

สําเนาหนังสือ 

 

นําสงหนังสือ 

บันทึกขอความ 

เสนอหัวหนา 



กระบวนการสงหนังสอืภายนอก 

ท่ี ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. 

 เขียนขอความหรือจดบันทึก

ขอความในลักษณะของการ

เสนอ สั่งการ หรือติดตอราชการ

ระหวางเจาหนาท่ีหรือระหวาง

หนวยงานภายใน 

1 วัน 
หนวยบริการทาง

วิชาการแกสังคม 

2. 

 

 

 

 

หัวหนาหนวยทรัพยสินทาง

ปญญาพิจารณาหนังสือ 

และลงนาม 
1 วัน 

หนวยบริการทาง

วิชาการแกสังคม 

3. 

 

 

 

 

บันทึกขอมูลการสงหนังสือ 

ในทะเบียนสงและลงในระบบ

ออนไลน 
5 นาที 

หนวยบริการทาง

วิชาการแกสังคม 

4. 

 

 

 

 

 

รองอธิการบดพิีจารณาหนังสือ 

และลงนามหอยทาย 

1 วัน รองอธิการบด ี

5. 

 

 

 

 

 

อธิการบดพิีจารณาหนังสือ 

และลงนาม 

1 วัน 
อธิการบดี

มหาวิทยาลยั 

6. 

 ทําสําเนาหนังสือสง 

จัดเก็บไวในระบบออนไลน 

และจัดสงหนังสือไปยัง 

หนวยงานตางๆ 

5 นาที 
หนวยบริการทาง

วิชาการแกสังคม 

7. 

 

 

 

 

ผูรับผิดชอบงานรับหนังสือและ 

ลงนามรับหนังสือในทะเบียนรบั 
5 นาที 

หนวยบริการทาง

วิชาการแกสังคม 

ภาคผนวก 

 ไมมี 

ปรับปรุงเม่ือ 30/4/63 

 

 

บันทึกขอความ 

เสนอหัวหนา 

สําเนาหนังสือ 

 

นําสงหนังสือ 

เสนอรองอธกิารบด ี

เสนออธกิารบด ี

ลงทะเบียนสง 


