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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ที่
1

2

โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร

ตัวชี้วัด

ผลกำรดำเนินกำร

จัดทาโครงการเกี่ยวกับการสารวจความ การสารวจ
ความต้องการบริการ
ต้องการบริการวิชาการของคณะในปี
วิชาการของชุมชน
2559
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “IT ผู้เข้าร่วมโครงการมี
พี่สอนน้อง รุ่นที่ 7”
ความพึงพอใจ มากกว่า
(งบพัฒนาชุมชนฯ (ศอ.บต.)
ร้อยละ 80

3

โครงการอบรม “ความรู้เท่าทันสื่อและ
ข่าวสาร สาหรับครู 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ครั้งที่ 8”
(งบพัฒนาชุมชนฯ (ศอ.บต.)

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจ
มากกว่า ร้อยละ 80

4

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“เยาวชนคนข่าว” รุ่นที่ 2
(งบพัฒนาชุมชนฯ (ศอ.บต.)

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจ
มากกว่า ร้อยละ 80

5

โครงการบริการวิชาการชุมชนเคลื่อนที่
"รู้เท่าทันสื่อ ครั้งที่ 9"

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจ
มากกว่า ร้อยละ 80

6

โครงการ “กลยุทธ์การสื่อสารสาหรับ
ชุมชน” ครั้งที่ 5

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจ
มากกว่า ร้อยละ 80

8

ไม่ได้สารวจความต้องการฯในจังหวัดยะลาและนราธิวาส
แต่ได้จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น ณ ต.บานา
จ.ปัตตานี
ผู้เข้าร่วม: นักเรียน ม.ปลาย ใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จานวน 35 คน
วันจัดกิจกรรม: 29-31 ก.ค.59 ณ คณะวิทยาการสื่อสาร
ความพึงพอใจ: ภาพรวมของโครงการทั้งหมดได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ระดับความเหมาะสมของ
โครงการอยู่ในระดับมาก โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
4.24 คิดเป็นร้อยละ 84.8
ผู้เข้าร่วม: ครู ร.ร.เมืองปัตตานี ต.บานา จ.ปัตตานี
จานวน 53 คน
วันจัดกิจกรรม: 3-4 พ.ค.59 ณ รร.ปาร์ควิว รีสอร์ท
ปัตตานี
ความพึงพอใจ: ภาพรวมของโครงการทั้งหมดได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ระดับความเหมาะสม
ของโครงการอยู่ในระดับมาก โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.44 คิดเป็นร้อยละ 88.8
ผู้เข้าร่วม: นักเรียนชั้น ม.3-6 ใน ต.บานา อ.เมือง
จ.ปัตตานี จานวน 26 คน
วันจัดกิจกรรม: 3-5 มิ.ย.59 ณ คณะวิทยาการสื่อสาร
ความพึงพอใจ: ภาพรวมของโครงการทั้งหมดได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ระดับความเหมาะสม
โครงการอยู่ในระดับมาก โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
4.40 คิดเป็นร้อยละ 88
ผู้เข้าร่วม: นักเรียน ม.ต้น ร.ร.ศาสนูปถัมภ์เข้าร่วม
จานวน 38 คน
วันจัดกิจกรรม: 26 พ.ค.59 ณ ร.ร.ศาสนูปถัมภ์ อ.เมือง จ.ปัตตานี
ความพึงพอใจ: ภาพรวมของโครงการทั้งหมดได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ระดับความเหมาะสม
ของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีระดับคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.61 คิดเป็นร้อยละ 92.2
ผู้เข้าร่วม: ผู้ประกอบการในพื้นที่ ต.บานา อ.เมือง
จ.ปัตตานี จานวน 25 คน
วันจัดกิจกรรม: 17 พ.ค.59
ณ คณะวิทยาการสื่อสาร

ที่

โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร

ตัวชี้วัด

ผลกำรดำเนินกำร

7

โครงการ “คนสร้างศิลป์ ศิลป์สร้างคน”
รุ่นที่ 4 (งบพัฒนาชุมชนฯ (ศอ.บต.)

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจ
มากกว่า ร้อยละ 80

8

จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการบริการวิชาการ
แก่ชุมชนท้องถิ่น

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจ
มากกว่า ร้อยละ 80

ความพึงพอใจ: ภาพรวมของโครงการทั้งหมดได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ระดับความเหมาะสมของ
โครงการอยู่ในระดับมาก โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
4.25 คิดเป็นร้อยละ 85
ผู้เข้าร่วม: นักเรียน ม.ปลาย ใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จานวน 26 คน
วันจัดกิจกรรม: 5-7 ส.ค.59 ณ ชคะมาศรีสอร์ท&โฮม
สเตย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ความพึงพอใจ: ภาพรวมของโครงการทั้งหมดได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ระดับความเหมาะสม
ของโครงการอยู่ในระดับมาก โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.70 คิดเป็นร้อยละ 94
ผู้เข้าร่วม: ผู้นาและตัวแทนชุมชน ต.บานา และตัวแทน
วสส. จานวน 37 คน
วันจัดกิจกรรม: 19 ม.ค.59 ณ อบต.บานา

ยุทธศำสตร์ที่ 4 เครือข่ำยที่หลำกหลำยบนฐำนควำมร่วมมือที่เข้มแข็งและยั่งยืน
เป้าประสงค์ที่ 4.1 เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและบริการวิชาการกับภาคีต่างๆ ทั้งองค์กรวิชาการ องค์กรวิชาชีพ
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรภาครัฐ องค์กรประชาสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งในระดับ
ท้องถิ่นและสากล
กลยุทธ์ที่ 1 ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางวิชาการและบริการวิชาการ
ที่

โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร

1

จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคี
เครือข่ายทางวิชาการและบริการ
วิชาการ

ตัวชี้วัด
จานวนโครงการที่
ร่วมมือกับภาคี
เครือข่าย

ผลกำรดำเนินกำร
มีการชะลอโครงการนี้เนื่องจากงานบริการวิชาการ
ได้รับงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนเกลือหวาน
(โครงการ 1 วิทยาเขต 1 ชุมชนเข้มแข็ง)

เป้าประสงค์ที่ 4.2 สื่อสารเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และสร้างภาพลักษณ์องค์กรสูส่ าธารณะอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1 จัดทาข้อตกลงความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
ที่
1

โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
จัดทาข้อตกลงความร่วมมือกับภาคี
เครือข่าย

ตัวชี้วัด

ผลกำรดำเนินกำร

ข้อตกลงความร่วมมือ มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
กับภาคีเครือข่าย
วิชาการ ระหว่างกับศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์
ภาคใต้ (4 ธ.ค.58 – 3 ธ.ค.59)
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