2.2 กำรบูรณำกำรโครงกำรบริกำรวิชำกำรกับกำรเรียนกำรสอน
และกำรวิจัย
คณะวิทยาการสื่อสารมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ มีส่วนร่วมในการดาเนิน
กิจ กรรมบริการวิชาการ และให้มีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับกิจกรรมการเรียนการสอนการวิจัยตลอดจน
สนับสนุนให้โครงการบริการวิชาการเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่าต่อสังคม สาหรับโครงการบริการวิชาการ
ประจาปีงบประมาณ 2559 ได้มีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนของคณะฯ ดังต่อไปนี้
2.2.1 สนับสนุนงบประมาณให้กับกิจกรรมในรายวิชาที่เป็นการบริการวิชาการเพื่อชุมชน บรรจุเข้าในแผนปฏิบัติ
การด้านบริการวิชาการ เป้าประสงค์ที่ 3.3 สร้างโครงการที่บูรณาการทั้งภารกิจการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น จานวน 3 โครงการ ได้แก่
ลำดับที่ โครงกำร/กิจกรรมในรำยวิชำ
1.

รำยวิชำ

วิธีกำรบูรณำกำร

สื่ อ สารการพั ฒ นาถิ่ น ฐาน 870-401 การสื่อสาร

ผู้เรียนนาองค์ความรู้ด้านการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือ

บ้านเกิด

ในกิ จ กรรม/โครงการพั ฒ นา เพื่ อ กระตุ้ น และ
ขั บ เคลื่ อ นให้ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาชุ ม ชนนั้ น ๆ

เพื่อการพัฒนาชุมชน

บรรลุผ ลส าเร็จ โดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน นาไปสู่การออกแบบโครงการพัฒ นาให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในชุมชน
อย่างแท้จริง
2.

ชวนเด็กแหลมโพธิ์สร้างโลกใบ 870-221 ความตระหนัก สร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เริ่มจากการรู้จัก ตระหนัก
ใหม่ด้วยใจรักสิ่งแวดล้อม
รู้ทางวิทยาศาสตร์
ถึ ง ความส าคั ญ ของวิ ท ยาศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งใน
ชีวิตประจ าวัน ตลอดจนกระตุ้นให้เด็กในชุ ม ชนมี
ส่ ว นร่ ว มในการเรี ย นรู้ วิ ธี รั ก ษาธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมให้ยังคงอยู่ อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการ
ความรู้ในวิชาต่าง ๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรม

3.

ต่อยอดความรู้ สู่สังคม

870-412 การฝึกปฏิบัติ นั ก ศึ ก ษาได้ รู้ จั ก น าความรู้ จ ากทฤษฎี ที่ ไ ด้ เ รี ย นใน
การสื่อสารการตลาด

ห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยมี
กระบวนการออกแบบโครงการแผนการสื่ อ สาร
การตลาดเพื่ อ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ สร้ า งแบรนด์
สิ น ค้ า วางแผนการสร้ า งสรรค์ สื่ อ เพื่ อ การสื่ อ สาร
การตลาด และจั ด กิ จ กรรมทางการตลาดเพื่ อ
การนาเสนอผลิตภัณฑ์
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2.2.2 ส่งเสริมการบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับกิจกรรมการเรียนการสอน จานวน 7 โครงการ ได้แก่
ลำดับที่

โครงกำรบริกำรวิชำกำร

รำยวิชำ

1.

โครงการอบรม “ความรู้เท่าทัน

870-101 ความรู้เท่าทัน

สื่อและข่าวสาร สาหรับครู 3

สื่อและการใช้สารสนเทศ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

870-205 การเขียนข่าว

อาจารย์ผู้สอนร่วมเป็นวิทยากรโดยนาความรู้ในรายวิชา
มาบรรยายหลักการเบื้องต้นเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ และมี
กิจ กรรมกลุ่มการสร้ า งสรรค์เรี ยนรู้ สื่อเพื่อให้ครู นาไป
ปรับใช้ในห้องเรียน
อาจารย์ผู้สอนเป็นวิทยากร และเปิดโอกาสให้นักศึกษา

เรื่อง “เยาวชนคนข่าว” รุ่นที่ 2

และรายงานข่าวเบื้องต้น

ในรายวิชามีส่วนร่วมในการเป็ นผู้ช่ว ยวิท ยากร/พี่เลี้ ยง

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 8”
2.

วิธีกำรบูรณำกำร

โครงการ
3.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 871-224 การออกแบบ

โครงการ “คนสร้างศิลป์ ศิลป์

นักศึกษามีส่วนร่วมในทาหน้าที่เป็นผูช้ ่วยวิทยากร
วางแผนกระบวนการให้นักศึกษามีหน้าทีห่ ลักใน
การถ่ายทอดความรู้ ลักษณะกิจกรรมเป็นการสอน
แบบ“พี่สอนน้อง” โดยกาหนดให้นักศึกษาสาขา
นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อเป็นผู้ถ่ายทอด
ความรูแ้ ละทักษะการออกแบบเว็บไซต์ และนักศึกษา
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้
ถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะในการพัฒนาเว็บไซต์
นักศึกษาได้ทบทวนหลักการจากการเข้ามาเป็นพี่เลี้ยง

สร้างคน” รุ่นที่ 4

กลุ่ม โดยการนาความรู้ในห้องเรียนมาช่วยถ่ายทอด

“IT พี่สอนน้อง รุ่นที่ 7”

และพัฒนาเว็บ และวิชา
871-223 ดิจิทัลกราฟิกส์
และการออกแบบ

4.

ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ และสามารถนาความรู้ที่ได้รับ
มาปรับใช้ในรายวิชาของสาขานวัตฯต่อไป
5.

โครงการ “กลยุทธ์การสื่อสาร

873-326 กล้องและ

อาจารย์นาความรู้ในรายวิชาที่สอนมาถ่ายทอดให้แก่

สาหรับชุมชน”

การจัดแสง

ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยประยุกต์ใช้วิธีการง่ายๆ ในการ
ฝึกทักษะการถ่ายภาพเพื่อนาเสนอสินค้าผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์

6.

โครงการบริการวิชาการชุมชน

นาความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปสอดแทรกในรายวิชา

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

870-101 ความรู้เท่าทัน
สื่อและการใช้สารสนเทศ
และวิชา 870-224
การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ
870-314 ทุนทางสังคม

เกลือหวาน

เพื่อธุรกิจและวิสาหกิจ

ปรับใช้ในการศึกษาชุมชนและถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่ม

เคลื่อนที่ "รู้เท่าทันสื่อ ครั้งที่ 9"

7.

ที่ มีกิจ กรรมเสริ มรายวิช า เพื่อให้ออกแบบกิจ กรรมให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์ผู้สอนนาความรู้ในด้านการสื่อสารการตลาดมา

ชุมชน และวิชา 873-325 วิสาหกิจชุมชน สาหรับนักศึกษานาความรู้และทักษะจาก
การออกแบบบรรจุภัณฑ์

รายวิ ช าไปปรั บ ใช้ใ นการออกแบบตราสิน ค้ า เพื่ อเป็ น
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
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