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1. วิธีการประสานงาน 
1.1 การประสานอย่างเป็นทางการ 
            ลงพื้นที่ด้วยตนเองเพื่อหาข้อมูลผู้น าชุมชนและสภาพแวดล้อมชุมชนก่อน โดยต้อง
ทราบว่าต้องอนุญาตหน่วยงานใด หรือผู้น าชุมชน ผู้รับผิดชอบท่านใดที่ดูแลพื้นที่อยู่ เช่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น แล้วจึง
จัดท าหนังสือต้องท าเป็นหนังสือราชการเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งผู้เกี่ยวข้อง และควรออกจาก
หน่วยงานสังกัดของท่าน ผู้เซ็นก ากับควรเป็นผู้บริหารระดับสูงของท่าน เพื่อให้เกิดความเชื่อถือ 
ควรใช้ภาษาราชการ ชื่อเรื่อง เนื้อเรื่อง วัตถุประสงค์ต้องชัดเจน ลงชื่อผู้ประสานงานพร้อม
เบอร์โทรที่ติดต่อได้ เพื่อสะดวกต่อการประสานงานในครั้งต่อไป หากมีเอกสารแนบต้องแนบให้
ครบ ส่วนการน าส่งหนังสือหากเป็นพื้นที่ไม่ไกลควรไปด้วยตัวเองเพื่ออธิบายให้หน่วยงานทราบ
และป้องกันหนังสือตกหล่น และหากพื้นที่อยู่ห่างไกลควรใช้การส่งไปรษณีย์ด่วนเท่านั้น
(EMS)เพื่อป้องกันการตกหล่นและสามารถตรวจสอบการส่งได้ 
 
 



1. วิธีการประสานงาน 
1.2 การประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ 
            กรณีที่ไม่มีเครือข่ายหรือบุคคลที่รู้จัก ควรลงพื้นที่ด้วยตนเอง ต้องติดต่อ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่นั้นๆ เพื่อให้แนะน าผู้น าชุมชน หรือ
เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในส่วนต่างๆ หากมีเครือข่ายเช่น คนรู้จัก ลูกศิษย์ หรือญาติอยู่ใน
พื้นที่ให้ใช้ความคุ้นเคย ความสัมพันธ์นี้แจ้งวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับความร่วมมือ เนื่องจาก
บุคคลกลุ่มนี้จะสามารถประสานงานให้ได้และรวดเร็วยิ่งขึ้น หลังจากนั้น ต้องประสานงาน
เข้าพ้ืนท่ีติดต่อผู้น าชุมชนเพื่อแจ้งรายละเอียดต่างๆ ให้คนในชุมชนเข้าใจชัดเจนว่ามาท าอะไร
เพื่ออะไร เขาจะได้ประโยชน์อย่างไร เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและด าเนินงานต่อได้ เบื้องต้น
ใช้วิธีการประชุมแบบไม่เป็นทางการอาจจะคุยที่บ้านหรือร้านกาแฟเพื่อปรับทัศนคติให้
ตรงกัน ละลายพฤติกรรมเป็นต้น และสร้างการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น 
แอพพลิเคชั่นไลน์ โทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิส์ (E-mail) เป็นต้น เพื่อสะดวกในการ
ติดต่อกับผู้น าชุมชนในพ้ืนท่ีนั้นๆและการติดต่อประสานงาน ต้องท าบ่อยครั้ง ไม่ควรห่างจาก
การติดต่อนานมากเกินไปเพื่อแสดงให้เห็นถึงว่าพื้นที่น้ันมีความส าคัญมาก 

 
 



2. ช่องทางในการสื่อสาร 
  หนังสือราชการ  
 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
 แอพพลิเคชั่นไลน์  
 เฟซบุ๊ก  
 การประชุมพบปะเห็นหน้า 
 
 



3.บุคคลที่เกี่ยวข้องท าให้ประสบความส าเร็จ 
 3.1. หัวหน้าหน่วยงาน ผู้น าชุมชุน เช่น นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
    ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
 3.2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพื้นที่นั้นๆ เช่น นักวิชาการ นักพัฒนานา

ชุมชน เป็นต้น 
 3.3. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ  
 3.4.ทีมงานเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ โครงการบริการวิชาการ 
 
 
 



4. การใช้ภาษาและอากัปกิริยา 
         การใช้ภาษา ควรใช้ค าที่สุภาพเข้าใจง่ายเหมาะสมกับกาลเทศะ ความอ่อนน้อมถ่อมตน 
ก่อนพูดควรคิดก่อนว่าจะพูดอย่างไรให้น่าฟัง และควรระมัดระวังค าพูดที่จะท าให้บุคคลอื่นไม่
พอใจ โดยพูดให้เห็นถึงประโยชน์ของโครงการบริการวิชาการ ถ้าประชาชนไม่เข้าใจควรมีการ
ยกตัวอย่างให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น ควรพูดช้าๆชัดเจนเพื่อให้ประชาชนเข้าใจมากขึ้น ไม่ควรใช้
ภาษาท่ีเข้าใจยากเกินไป เช่น ภาษาวัยรุ่น เป็นต้น 
          อากัปกิริยา ควรวางตัวสุภาพ ให้เกียรติ สบตากับคู่สนทนา ยิ้มแย้มแจ่มใส่ มีอัธยาศัย
ไมตรี สื่อสารออกมาด้วยความจริงใจแสดงออกถึงการพูดจริง ท าจริงเพื่อชุมชน ซึ่งกิริยาท่าทาง
จะสามารถโน้มน้าวผู้ฟังให้เกิดการร่วมมือได้เป็นอย่างดี การแต่งตัวให้เหมาะสมและกลมกลืน
กับชุมชน เช่น การลงพื้นที่ซึ่งต้องท ากิจกรรม ควรใส่กางเกงไม่ใส่กระโปรงเพื่อความ
กระฉับกระเฉงคล่องตัว เป็นต้น  
 
 
 



5.การท างานเป็นทีม 
          บุคลากรทุกระดับควรมีส่วนร่วมด้วยกัน มีการประชุมเพื่อแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการท างาน วางแผนการท างานให้ชัดเจน ครบถ้วนทุกด้าน เพื่อท าให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพ รับฟังความคิดเห็นของทุกคนในทีม ร่วมมือกันอย่างเต็ม
ความสามารถ มีความสามัคคีในการท างาน หมั่นพูดคุยกับทีมของตนเองเพื่อให้เข้าใจตรงกัน 
และเสริมสร้างในการจูงใจกระตือรือร้นในการท างาน พร้อมจะแก้ไขปัญหาให้งานลุล่วงไป
ด้วยดี หากผู้น าชุมชน ผู้ประสานงาน รวมถึงประชาชนในพื้นที่ได้เห็นการท างานเป็นทีมที่มี
ประสิทธิภาพแล้ว จะสร้างความเชื่อมั่นท าให้ร่วมงานกันได้ง่ายขึ้น  
 
 



6.วิธีแก้ปัญาหาให้พ้นอุปสรรค 
ปัญหา การแก้ไขปัญหา 

กรณีผู้น าชุมชนติดต่อได้ยากไมส่ามารถ

ประสานงานได้และมีงานอืน่ๆไมส่ามารถ

มาตามนัดหมายได ้

ควรนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์รวมถึงแจ้งเตือนการนัดหมายทางโทรศัพท์

หรือไลน์ และในบางคร้ังต้องปรับเปลี่ยนเป็นลงพื้นที่ในวันหยุด ไปให้ตรงต่อเวลา ควร

พูดคุยด้วยความเป็นมิตร 

กรณีลงพื้นที่ใหม่ซึ่งไม่เคยประสานงานมา

ก่อน 

ประสานงานกับเจ้าหน้าที่พื้นที่เก่าเพื่อให้แนะน ากับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ใหม่ และลงพื้นที่

เพื่อแนะน าตัว และประสานงานเองในล าดับต่อไป 

วันเวลาในการนัดหมายลงพื้นที่หรอือบรม

ปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง  

ควรให้ผู้น าชุมชนเป็นผู้นัดหมายกับประชาชนเมื่อได้วัน เวลา แล้วจึงลงพื้นที ่

ข้อมูลรายละเอียดไม่ตรงกัน การสื่อสารไม่

ตรงกัน 

ควรอธิบายซ้ าให้เข้าใจ จัดท าปฏิทินในการด าเนินงานเก็บข้อมูลหรือการ ลงพื้นที่เพื่อ

อบรมโครงการบริการวิชาการ   

การติดต่อเจ้าหน้าที่ ทีร่ับผิดชอบบ่อยครั้ง

ติอต่อไม่ได้ในช่วงแรกๆ 

แก้ไขด้วยวิธีการค้นหาหลายๆช่องทาง พยายามติดต่ออย่างสม่ าเสมอด้วยภาษาที่

สุภาพ พูดจาเป็นกันเองไม่กดดันผู้ประสานงาน 

ประชาชนไม่เขา้ร่วมไมใ่หค้วามร่วมมอื  ประสานงานขอความร่วมมือจากผู้น าชุมชนเป็นผู้ประสานงาน และพูดคุยอธิบายว่า

การอบรมโครงการบริการวิชาการมีประโยชน์อย่างไร เกิดประโยชน์กับประชาชน

อย่างไรบ้างและจัดกิจกรรมไม่ซ้ ากับกิจกรรมเดิม แตกต่างไปจากเดิมหรือจัดกิจกรรม

ต่อยอดจากโครงการเดิม 



การน าไปใช้ประโยชน์ 
1. งานบริการวิชาการ ต้องติดต่อหลายส่วนงาน รวมถึงต้องประสานงานคนจ านวนมาก 
เมื่อใช้เทคนิคการประสานงาน ท างานทุกๆอย่างราบรื่นและรวดเร็วขึ้น เช่น การติดต่อ
ประสานงานใช้ทางไลน์ โดยการติดตาม ให้ข้อมูล ส่งรูปกิจกรรมต่างๆ ใช้ภาษาที่เป็นกันเอง
แต่ต้องรู้จักกาลเทศะ ท าให้มีความเป็นกันเองสนิทสนมกันระหว่างผู้ประสานงาน เมื่อขอ
ประสานงานครั้งต่อไปก็ง่ายกับการลงพ้ืนท่ี 
2. ในกรณีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการไม่มาปฏิบัติงานหรือลางาน เจ้าหน้าที่ท่านอื่น       
ก็สามารถปฏิบัติงานแทนได้โดยใช้วิธีจากเทคนิคการประสานงาน เช่น ผู้บริหารต้องการ
ติดต่อประสานงานเพื่อลงพื้นที่เพื่อขอข้อมูลด่วน เจ้าหน้าที่ทราบว่าต้องใช้เทคนิควิธีใดที่จะ
สามารถประสานงานกับการลงพื้นที่นั้นๆเพื่อให้ได้รับความร่วมมือ รวมถึงใช้ข้อมูลที่มีอยู่
แล้วได้แก่ ชื่อ เบอร์โทร ผู้ประสานงานในพื้นที่น้ัน ท าให้เกิดความร่วมมือท่ีดีได ้
3. มีการน าการเทคนิคการประสานงานไปใช้ให้เหมาะสมเกี่ยวกับงานด่านต่างๆและน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ เช่น การใช้ภาษาและการแสดงกิริยาท่าทาง เพื่อให้ผู้ที่ติดต่อ 
ไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เพื่อน ญาติ ท าให้มาติดต่อแล้วเกิดความประทับใจ 
 



การน าไปใช้ประโยชน์ 
          ได้น าเทคนิคไปใช้การสร้างบุคลิกท่าทางที่เหมาะสมต่อการท างานบริการวิชาการ 
ท าให้มีความรู้สึกรักในงานที่ท า มีความสนใจและอยากให้ความรู้แก่ประชาชน มีความ
ปรารถนาดีต่อประชาชนที่เข้ารับการอบรม สนใจในความเป็นอยู่เพื่อจัดโครงการที่
เหมาะสมต่อคนกลุ่มนั้นๆ ใช้ท่าทางที่เป็นมิตรกับทุกคน แสดงออกทางสีหน้าท่าทางต้องดู
เป็นธรรมชาติ ดูแลประชาชนที่เข้ารับการอบรมอย่างทั่วถึง เช่น การรับอาหารว่าง การรับ
อาหารกลางวันเป็นต้น การร่วมงานกับหน่วยงานอื่นๆอยู่บนพื้นฐานแห่งความจริง ในการ
ติดต่อแต่ละครั้งต้องไปอย่างน้อยสองคนเพื่อเป็นการเตือนซึ่งกันและกันหากหลงลืมตก
หล่นสิ่งใดไป อีกคนสามารถเตือนหรือบอกให้คู่สนทนาได้ทราบ การบริการวิชาการใน
บางครั้งอาจจะให้ของที่ระลึกกับผู้สูงอายุ เช่น วันขึ้นปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นของ
ที่ระลึกแทนค าขอบคุณ เป็นต้น เราอาจจะขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่ได้ติดต่อ
ประสานงานให้จัดเตรียมของที่ระลึก ซึ่งท าให้ผู้ประสานงานรวมถึงประชาชนที่เข้ารับการ
อบรมเกิดความพึงพอใจประทับใจ ยินดีและให้ความร่วมมือในการอบรมครั้งต่อไป 
                                              นางสาวบงกช สมหวัง ฝ่ายงานบริการวิชาการ 

 
 



การน าไปใช้ประโยชน์ 
          น าเทคนิคการประสานงานส าหรับพื้นที่บริการวิชาการ ไปใช้โดย ท าความคุ้นเคย
กับนักพัฒนาชุมชนของแต่ล่ะพื้นที่ ส่งหนังสือราชการเพื่อขออนุญาตจัดกิจกรรมผ่านทาง 
แอพพลิเคชั่นไลน์และเฟชบุ๊ก เป็นต้น ท าให้มีความรวดเร็วและประหยัดเวลา ในเวลาลง
พื้นที่น าเทคนิคการประสานงานไปใช้ แสดงความเป็นกันเอง การแต่งกายพร้อมที่จะ
ปฏิบัติงานซึ่งเดิมจะแต่งกายโดยใส่ประโปรงบ้าง แต่ปัจจุบันนี้แต่งกายโดยกางเกง แต่ต้อง
เรียบร้อย ไม่ถือตัว หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสกับทุกคน ถึงแม้บางเวลางานจะไม่ราบรื่น ซึ่งท าให้
การปฏิบัติงานราบรื่นประชาชนที่เข้าร่วมรู้สึกไม่กดดันกล้าพูดกล้าถามมากขึ้น 
           ใช้เทคนิคมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสร้างเครือข่ายใหม่ๆ เช่น กับผู้น าชุมชน ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน เช่นบางทีถูกเชิญให้ไปร่วมงานของชุมชน / ร่วมท าบุญ หรือขอความช่วยเหลือ
ด้านอื่นๆ มาเราก็พร้อมที่จะช่วยอย่างเต็มใจและเต็มที่ ซึ่งท าให้การด าเนินโครงการบริการ
วิชาการได้รับการประสานและได้รับความร่วมมืออย่างดี เช่น การหาผู้เข้าร่วมอบรมที่ตรง
เป้าหมายของเราครบจ านวน การช่วยเหลือในเรื่องสถานที่ในการลงพื้นที่ รวมถึงการจัด
อาหารและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  
 
                                           นางสาววิไลวรรณ สังฤทธิ์ ฝ่ายงานบริการวิชาการ 

 
 



การน าไปใช้ประโยชน์ 
           งานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น สามารถน าเทคนิคการประสานงานในชุมชนส าหรับ
การลงพื้นที่บริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเด็นที่ 1 วิธีการ
ประสานงาน เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดเพราะจะต้องเป็นการสร้างความเข้าใจในการประสานงานนั้นๆ  
ซึ่งจะต้องมีการวางแผนจัดระเบียบวิธีการท างาน และวิเคราะห์พื้นที่เป้าหมาย ว่าเป็นพื้นที่
เป้าหมายเก่า หรือเป็นพื้นที่เป้าหมายใหม่ รวมทั้งวางแผนการด าเนินงานกับบุคคลหรือกลุ่มองค์กร
ภายนอก เพื่อท าให้งานด าเนินไปได้อย่างราบรื่น และท าให้การท างานสัมพันธ์สอดคล้องกัน โดย
สามารถเลือกใช้วิธีการประสานงานในแต่ละพื้นที่เป้าหมาย แต่ละบุคคลหรือกลุ่มองค์กรตามความ
เหมาะสมได้เลย ยกตัวอย่างเช่น ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร จึงจ าเป็น
ที่จะต้องประสานงานขอความร่วมมือในการสื่อสารและประสานงาน ท าความเข้าใจถึง
วัตถุประสงค์ กับผู้น าชุมชนว่าด้วยประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมาย รวมทั้งการ
พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนที่การเข้าร่วมโครงการ ซึ่งท าให้เกิดความร่วมมือ
ของประชาชนได้เป็นอย่างดี และนอกจากนี้เทคนิคบางข้อของประเด็นที่ 6 การแก้ไขปัญหาให้พ้น
อุปสรรคที่เรายังไม่ประสบพบเจอ ก็สามารถศึกษาและน าเป็นข้อระมัดระวังในการด าเนินการ
โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไปได ้
 

                                                 นางสาวสุธีรา มูลดี งานยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น 
          

 



การน าไปใช้ประโยชน์ 
           
          เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการไม่สามารถปฏิบัตหน้าท่ีได้หรือลาป่วย และต้องลง
พื้นที่แทนนั้น ได้น าเทคนิคการประสานงานไปใช้คือ การเตรียมข้อมูลว่าเราต้องลงไปพบใคร
บ้าง ซึ่งฝ่ายบริการวิชาการจะมีชื่อและเบอร์โทรไว้ส่วนกลางสามารถดูรายชื่อผู้รับผิดชอบได้  
จากนั้นแนะน าตนเองว่ามาจากที่ใด มาแทนใคร และติดต่อประสานงานในการใช้อีเมล การ
ติดต่อทาไลน์ โดยใช้ภาษาที่สุภาพ แต่ก็เป็นกันเอง และพยายามติดต่อกันสม่ าเสมอ เพื่อ
เพิ่มความคุ้นเคย ท าให้ง่ายต่อการประสานงาน ขอข้อมูล หรือขอความช่วยเหลือต่างๆ และ
เมื่อลงพื้นที่ ได้น าเทคนิคการใช้ภาษาและอากัปกิริยา ไปใช้ในการลงพื้นที่ไปช่วยงานบริการ
วิชาการ ท ากิจกรรมต่างๆ กับชุมชน หากเป็นกลุ่มผู้สูงอายุก็จะใช้ภาษาสุภาพ อ่อนน้อม
กิริยาท่าทางมีอัธยาศัยไมตรี ยิ้มแย้มแจ่มใสและดูแลใส่ใจเขา เสมือนญาติผู้ใหญ่ของเรา ส่วน 
กลุ่มเด็กนักเรียน ก็ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อความสนิทไว้ใจ ซึ่งท าให้เข้าถึงง่ายและการ
ด าเนินกิจกรรมส าเร็จลุล่วง 
 
                                                        นางสาวอัจฉรา วงษ์หา ฝ่ายงานวิจัย 
 



การน าไปใช้ประโยชน์ 
           
          โครงการที่ต้องช่วยเหลือลงพื้นที่กับฝ่ายบริการวิชาการ ได้น าการใช้เทคนิคการ
ประสานงานในการลงพื้นที่จริงสิ่งที่น าไปใช้คือ การแสดงออกทางภาษาพูดและความจริงใจ
ในการลงพื้นที่ อธิบายและช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมต่างๆอ านวยความสะดวกให้
ประชาชน โดยเทคนิคที่ใช้มีความส าเร็จเนื่องจากผลลัพท์ที่ได้กลับมาคือการท างานอย่างมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วนเจ้าหน้าที่ และชาวบ้านท่ีติดต่อประสานงานมีความกระตือรือล้นในการ
ร่วมกิจกรรม สามารถถ่ายทอดสิ่งที่ชุมชนในพื้นที่ๆต้องการได้อย่างเต็ม กล้าคิดกล้าถาม ซึ่ง
การน าเทคนิคการประสานงานในชุมชนไปใช้นอกจากมีความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนแล้ว ยังได้
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อหน่วยงานที่เราติดต่อประสานงานเพื่อเป็นเครือข่ายในการขอความ
ร่วมมือต่อในโอกาสต่อไปด้วย 
 
                                                       นายอวิรุทธ์ เจียมฮวดหลี ฝ่ายงานวิจัย 
 



การน าไปใช้ประโยชน์ 
          นอกจากงานบริการวิชาการแล้ว สถาบันวิจัยและพัฒนา มีฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป 
และฝ่ายงานวิจัย ซึ่งต้องติดต่อประสานงาน กับนักวิจัยทั้งภายใน และภายนอก รวมถึง
หน่วยงานภายในและภายนอก เมื่อน าเทคนิคการประสานงานไปใช้ในการท างานท าให้งาน
ราบรื่น รวดเร็ว และได้เครือข่ายเพิ่มขึ้น ดังนี ้
          งานการจดสิทธิบัตร การน าเทคนิคการประสานงานไปใช้ในงานของตนเอง ในการ
ติดต่อประสานงานเพื่อขอข้อมูลและวิธีการด าเนินจดทรัพย์สินทางปัญญานั้นเริ่มต้นเราควร
สืบหาข้อมูลรายละเอียดดูว่าเราจะติดต่อไปยังฝ่ายใดที่ดูแลรับผิดชอบและติดต่อไปยัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยแนะน าตัวเองว่าเราชื่ออะไรและตามด้วยติดต่อมาจากสังกัดไหน
และบอกรายละเอียดสิ่งที่เราจะขอท าเรื่องติดต่อนั้น ๆ ว่ามีวิธีการด าเนินการอย่างไรเมื่อ
เราประสานงานแล้วขอเบอร์ติดต่อของผู้รับผิดชอบท่านนั้นโดยตรงเพื่อขอติดต่องาน
ดังกล่าวหรืออาจจะขอไอดีไลน์เพื่อพูดคุยกันทั้งนี้ ในการพูดคุยใช้น้ าเสียงที่สุภาพที่สุดและ
ต้องถามให้ละเอียดด้วยว่าช่วงเวลาไหนที่เราสามารถติดต่อแล้วจะสะดวกที่สุด ซึ่งท าให้
ประสานงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมืออย่างดี เช่น เมื่อมีข้อแก้ไข
เอกสารต่างๆเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวได้ประสานงานโทรศัพท์ส่วนตัวเพื่อแก้ไขได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

            

 



การน าไปใช้ประโยชน์ 
           งานบริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ต้องติดต่อเครื่อข่ายและติดต่อการประชุมต่างๆ ซึ่ง
ใช้เทคนิค ในการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และแอพพลิเคชั่นไลน์ เพื่อให้เห็นถึง
ปฏิทินในการด าเนินงานประชุม ท าสามารถวางแผนการประชุมได้ โดยทราบว่าผู้เข้าร่วม
ประชุมท่านใดไม่ว่างวันไหน ท าให้การจัดประชุมครบองค์ประชุมและข้อมูลการประชุม
ครบถ้วน  
          งานวารสาร เจ้าหน้าที่ใช้เทคนิคในการประสานงาน นอกจากการใช้จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และระบบวารสารแล้ว ได้น าเทคนิคการประสานงานไปใช้คือ การ
ติดต่อทางไลน์ส่วนตัว ใช้ภาษาที่สุภาพไม่กดดัน ไม่ถอนหายใจ เพื่อให้ค าแนะน า แจ้งเตือน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิจัย ท าให้งานลดขั้นตอนของเวลาได้ และได้รับความร่วมมือรวมถึง
ประโยชน์อื่นๆ เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิจัย แนะน านักวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร 
ผู้ทรงคุณวุฒิแนะน าผู้ประเมินบทความให้ในศาสตร์ต่างๆให้ ท าให้มีเครือข่ายเพิ่มขึ้น เป็นต้น  
 
 



โครงการบริการวิชาการ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 58 กิจกรรม     
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกหรือพ้ืนท่ี 

ที่รับผิดชอบในการด าเนินโครงการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาชุมชนเป้าหมายได ้
 
 

 
 
 



โครงการบริการวิชาการ 
 

โครงการการส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุด้านภาษาอังกฤษ 
 



โครงการบริการวิชาการ 
 

โครงการนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ "ครื้นเครงวันละนิด เพื่อสุขภาพจิตที่ดีของผู้สูงอายุ"  



โครงการบริการวิชาการ 
 

โครงการธรรมะอารมณ์ดีส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน 


