บทที่ 1
พันธกิจด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร
คณะวิทยาการสื่อสาร
1.1 ระบบและกลไกกำรบริกำรวิชำกำรของคณะวิทยำกำร
สื่อสำร
คณะวิทยาการสื่อสารมีระบบและกลไกการบริการวิชาการ ประกอบด้วย ระบบการบริหารงาน การดาเนินงาน
และการติดตามและประเมินผล มีรายละเอียดดังนี้
1) ระบบกำรบริหำรงำนบริกำรวิชำกำร คณะวิทยาการสื่อสารมีระบบบริหารงานเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ด้านบริการวิชาการแก่สังคม ตามพันธกิจและแผนปฏิบัติการของคณะฯ ดังแผนภาพต่อไปนี้

Input

Process

• คณะกรรมกำร
บริหำรบริกำร
วิชำกำร
• คณะกรรมกำร
ดำเนินงำนบริกำร
วิชำกำร

Output

• กำรวำงแผน
(Plan)
• กำรปฏิบัติ (Do)
• กำรตรวจสอบ
(Check)
• กำรปรับปรุง/แก้ไข
(Action)

• ดำเนินโครงกำร
บริกำรวิชำกำรแล้ว
เสร็จตำมแผนที่
กำหนดไว้

แผนภำพที่ 1 ระบบกำรบริหำรงำนบริกำรวิชำกำร คณะวิทยำกำรสือ่ สำร
เพื่อให้การบริหารงานบริการวิชาการของคณะวิทยาการสื่อสารดาเนินไปตามพันธกิจและแผนปฏิบัติการของ
คณะฯ จึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของคณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ในการขับเคลื่อนพันธกิจด้านบริการวิชาการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ จึงได้แต่งตั้งคณะทางานเพื่อทาหน้าที่บริหารและจัดการโครงการ ดังนี้
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1.1) มีคณะกรรมกำรบริหำรงำนบริกำรวิชำกำร คณะวิทยำกำรสื่อสำร ประกอบด้วยประธานกรรมการ ซึ่ง
เป็นผู้บริหารที่รับผิดชอบดูแลงานบริการวิช าการ และกรรมการซึ่งเป็นตั วแทนอาจารย์ทั้ง 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขานิเทศ
ศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ เข้ามามีส่วนร่วมใน
การกาหนดนโยบาย และทิศทางการดาเนินการบริการวิชาการในภาพรวมของคณะวิทยาการสื่อสาร กากับดูแลการดาเนินงาน
ตามนโยบาย ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อ ให้การบริหารงานบริการวิช าการของคณะฯ เป็นไปอย่า งมี
ประสิทธิภาพ
1.2 ) มีคณะกรรมกำรดำเนินงำนบริกำรวิชำกำร ประจำปี 2559 ซึ่งกรรมการชุดนี้จะมีการแต่งตั้งใหม่ทุกปี
ตามโครงการบริการวิชาการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วย
 คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วยผู้บริหารของคณะฯ ทาหน้าที่ให้คาปรึกษา กากับดูแล
 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประกอบด้วยประธานโครงการ กรรมการ และเลขานุการ แต่ละโครงการ
โดยเฉลี่ยให้อาจารย์ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 โครงการ
 คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และอาคารสถานที่
คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ การเงิน และพัสดุ และคณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินและรายงาน
โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแต่ละฝ่ายจากบุคลากรสายสนับสนุนซึ่งมีความสามารถและมีภาระงาน
ประจาที่เกี่ยวข้อง มาสนับสนุนการดาเนินโครงการบริการวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ
2) ระบบกำรด ำเนิ น งำนบริ กำรวิช ำกำร เมื่อได้แต่ง ตั้ง คณะกรรมการบริห ารงานบริก ารวิช าการเพื่ อ ช่ ว ย
ขับเคลื่อนให้งานบริการวิชาการดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพแล้ว จึงได้ ดาเนินงานบริการวิชาการโดยใช้
กลไก PDCA ดังแผนภาพต่อไปนี้
กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนบริกำรวิชำกำร
กำรปรับปรุงวิธีกำร/กำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ

Plan

กำรวำงแผนกำรจัดโครงกำร

กำรปรับปรุงแนวทำงกำรดำเนินงำนเพื่อลด
ปัญหำ/อุปสรรค

กำรเตรียมกำรจัดโครงกำร

Action

Do

ตำมแผนที่ได้กำหนดไว้
กำรดำเนินกิจกรรม/โครงกำร
บริกำรวิชำกำร

กำรตรวจสอบผลกำรดำเนินงำนแต่ละขั้นตอน

Check

แผนภำพที่ 2 กำรดำเนินงำนบริกำรวิชำกำร
คณะวิทยำกำรสือ่ สำร ด้วยหลักกำร PDCA

กำรตรวจสอบผลกำรดำเนินงำนหลังเสร็จสิ้นโครงกำร
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2.1) กำรวำงแผนงำน (Plan) เมื่อคณะฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยในการดาเนินโครงการ
บริการวิชาการประจาปี 2559 จึงได้มีการวางแผนงาน ดังนี้
 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการเพื่อทบทวนการจัดโครงการบริการวิชาการ
ประจาปี 2558 และนาเสนอแนวทางการบริหารงานโครงการบริการวิชาการประจาปี 2559 และ
เสนอชื่ออาจารย์เพื่อเป็นประธานโครงการแต่ละโครงการ
 งานบริการวิชาการดาเนินการทาบทามประธานโครงการตามที่ค ณะกรรมการบริหารงานบริ การ
วิช าการได้เสนอไว้ และให้ประธานโครงการแต่ล ะโครงการทาบทามและเสนอชื่อกรรมการและ
เลขานุการโครงการโดยเฉลี่ยให้อาจารย์ทุกท่านได้มีส่วนร่วมอย่างน้อย 1 โครงการ
 งานบริ ก ารวิ ช าการสรุ ป รายชื่ อ คณะกรรมการที่ ไ ด้ รั บ การทาบทามทั้ ง หมด เสนอที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการพิจารณา และดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
บริการวิชาการ ประจาปี 2559
 เลขานุ ก ารโครงการซึ่ ง เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานบริ ก ารวิ ช าการ ด าเนิ น การประสานนั ด หมาย
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการเพื่อประชุมวางแผนกาหนดวันจัดโครงการ, เป้าหมายของโครงการในเชิง
คุณภาพ เนื้อหา/หลักสูตรกิจกรรมลักษณะกิจกรรม
2.2 ) กำรปฏิบัติงำนตำมแผน (Do) หลังจากที่คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของแต่ละโครงการได้กาหนดแผน
จัดโครงการและหลักสูตรกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการโครงการ และงานบริการวิชาการจึงเตรียมการตามแผนที่ได้
กาหนดไว้ ซึ่งมีกระบวนการดังนี้
 การเตรียมการจั ดโครงการตามแผนที่ก าหนดไว้ ได้แก่ การปรับงบประมาณและกาหนดการ
การเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติโครงการ ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ และ
การเตรียมการก่อนวันจัดโครงการ เช่น การเตรียมเอกสารอบรม หลักฐานเบิกจ่าย อาหาร วัส ดุ
อุปกรณ์ วุฒิบัตร และสถานที่จัดโครงการ
 การดาเนินกิจกรรม/โครงการ ได้แก่ รับลงทะเบียน ประสานงานและจัดโครงการ
 การดาเนินการหลังสิ้นสุดโครงการ ได้แก่ สรุปบัญชีค่าใช้จ่ายและจัดทาหลักฐานเบิกจ่าย สรุปผล
การประเมินโครงการ ส่งรายงานผลการดาเนินงานให้แก่มหาวิทยาลัย และสรุปผลการจัดโครงการ
ภาพรวม เสนอคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการทราบ
2.3) กำรตรวจสอบกำรดำเนินงำน (Check) ในทุกขั้นตอนของการดาเนินโครงการบริการวิช าการ เช่น
การวางแผนงาน การเตรียมงาน การดาเนินโครงการ และการสรุปผลการประเมินโครงการ จะมีการตรวจสอบการดาเนินงาน
เพื่อรับทราบปัญหา/อุปสรรค และหาแนวทางแก้ไข/ปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและสาเร็จลุล่วงไป
ด้วยดีโดยอาศัยวิธีการตรวจสอบ ดังนี้
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 การใช้ Check List เพื่อตรวจสอบรายการ/งานที่ดาเนินการแล้วและที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
 การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าและสรุปรายงานผล ของคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของแต่ละ
โครงการ และการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนการบริหารโครงการของคณะกรรมการบริหารงาน
บริการวิชาการ
2.4) กำรปรับปรุง/แก้ไข (Action) ภายหลังจากการตรวจสอบการดาเนินงานด้วยวิธีการ Check List และ
การประชุมติดตามความก้าวหน้าของคณะกรรมการทาให้ทราบปัญหา/อุปสรรคของการบริหารงานบริการวิชาการและเสนอ
แนวทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้
2.4.1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Bootstrap Framework” มีผู้สมัครและ
ช าระเงินค่าลงทะเบียนน้อยกว่า 20% ของเป้าหมายที่ตั้ง ไว้ ผู้รับผิดชอบโครงการจึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ค่าใช้จ่าย เพื่อให้สามารถดาเนินโครงการต่อไปได้
2.4.2) เนื่องจากวิทยาเขตปัตตานี มีโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตาบลบานา
อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ภายใต้โครงการบริการวิชาการ 1 วิทยาเขต 1 ชุมชนเข้มแข็ง ในปีงบประมาณ 2559 คณะฯ จึง
จัดโครงการบริการวิชาการที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย และ ศอ.บต. โดยมุ่งเน้นพัฒนาพื้นที่ตาบลบานา
ด้วยการปรับเป้าหมายและวิธีการในการดาเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการและความจาเป็นของชุมชนตาบลบานา คือ
 โครงการอบรม “ความรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ และข่ า วสารส าหรั บ ครู 3 จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
ครั้ ง ที่ 8” เปลี่ ย นกลุ่ ม เป้ า หมาย จากเดิ ม เป็ น กลุ่ ม ครู ใ นสามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
เปลี่ยนเป็น “กลุ่มครูในโรงเรียนเมืองปัตตานี ตาบลบานา อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี”
 ปรับเปลี่ยนชื่อโครงการจากเดิม โครงการ “กลยุทธ์การสื่อสารสาหรับนักพัฒนาชุมชน”
ครั้งที่ 5 เปลี่ยนเป็น โครงการ “กลยุทธ์การสื่อสารสาหรับชุมชน” และเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย
จากเดิม บุคคลทั่วไป เปลี่ยนเป็น “ผู้ประกอบการในพื้นที่ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี”
 ขออนุมัติปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายโครงการบริการวิชาการชุมชนเคลื่อนที่ “รู้เท่าทันสื่อ
ครั้งที่ 9” จากเดิม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เปลี่ยนเป็น “นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น”
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เยาวชนคนข่าว” รุ่นที่ 2 ปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายจาก
เดิม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เปลี่ยนเป็น “นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 – 6 ในพื้นที่ตาบลบานา อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี”
 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือหวานบานา มีการศึกษาชุมชน และพบว่า กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้และประสบการณ์ใ นการพั ฒ นากลุ่ ม วิส าหกิจ น้ อ ย จึง มีการปรับเปลี่ย นรู ป แบบ
กิจกรรมให้มีความเหมาะสม คือ เพิ่มกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิต
เกลือหวานบานา และเปลี่ยนจากการประกวดตราสินค้าซึ่งต้องใช้เวลานานใน

การ

ประชาสั ม พั น ธ์ เ ชิ ญ ชวนนั ก ศึ ก ษาในสถาบั น การศึ ก ษามามี ส่ ว นร่ ว มในการออกแบบ
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เปลี่ ย นเป็ น การออกแบบตราสิ น ค้ า โดยส่ ง เสริ ม ให้ ตั ว แทนนั ก ศึ ก ษาสาขานวั ต กรรม
การออกแบบและสร้างสรรค์สื่อมีส่วนร่วมในการออกแบบตราสินค้าแทน
สาหรับภาพรวมของระบบการบริหารงานบริการวิช าการของคณะฯ ซึ่งใช้กลไก PDCA ในการนาแผนงานไปสู่
การปฏิบัติ มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และด้วยความร่วมมือของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ
ทาให้สามารถดาเนินโครงการบริการวิชาการแล้วเสร็จตามแผนที่กาหนดไว้
เมื่อเปรียบเทียบการบริหารงานบริการวิชาการในปี 2558 และปี 2559 พบว่ามีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น เมื่อมี
การแต่ง ตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการมาช่วยกากับดูแลในเชิงนโยบาย และบริหารงานในเชิงภาพรวมของ
การบริการวิชาการของคณะ ช่วยให้คณะฯ มีกระบวนการบริหารงานบริการวิชาการที่เป็นระบบยิ่งขึ้น

1.2 ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร (Action Plan) ด้ำน
บริกำรวิชำกำร
ภารกิจหลักที่สาคัญประการหนึ่งของคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ การให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ที่ ส่งเสริมให้เป็นมหาวิทยาลัยที่เอื้อ
อาทรต่อการพัฒนาชุมชน เป็นที่พึ่ ง ของชุมชน โดยการสร้างศักยภาพของชุมชนให้มีค วามเข้ม แข็ง มีค วามยั่ง ยืน ผ่าน
กระบวนการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการวิจัย โดยการสร้างศักยภาพให้ชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ตลอด
ชีวิต
คณะวิทยาการสื่อสาร จึง ได้กาหนดพั น ธกิจ ที่มุ่ง เน้ น ด้า นการให้บริก ารวิช าการแก่ชุมชน และมีส่วนร่ ว มใน
การพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ และสร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
คณะวิทยาการสื่อสารได้กาหนดยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการ พ.ศ. 2558-2560 เพื่อมุ่งเน้นการบริการวิชาการ
บนพื้นฐานการบูรณาการศาสตร์ด้านวิทยาการสื่อสาร และสร้างเครือข่ายที่หลากหลายบนฐานความร่วมมือที่เข้มแข็ง และ
ยั่งยืน โดยบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการของคณะฯ ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 มีผลการดาเนินงานตามเป้าประสงค์
และแผนงาน ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 3 สอน วิจัย และบริกำรวิชำกำร บนพื้นฐำนกำรบูรณำกำรศำสตร์ด้ำนวิทยำกำรสือ่ สำร
เป้าประสงค์ที่ 3.3 สร้างโครงการที่บูร ณาการทั้ง ภารกิจ การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการที่ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนให้มีการสร้างโครงการชุดวิชานาร่องในการเรียนการสอนการวิจั ย และการบริการวิชาการที่ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
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