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แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการบริการวิชาการ 

(ประจ าปีงบประมาณ 2560) 
* * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 
1. ชื่อโครงการ(ภาษาไทย) : ส่งเสรมิทักษะความรู้ทางการศึกษาด้านไอซีที 
2.  ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) : Promote knowledge of educational ICT. 
3. ประเด็นที่สอดคล้องกับ 
 [  ] การปลูกฝังระเบียบวินัยให้กับนักเรียน/ นักศึกษา 
 [  ] สิ่งแวดล้อม/ธนาคารขยะ 
 [  ] ยาเสพตดิ 
 [√] การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้
 [  ] การให้นักศึกษาไดฝ้ึกคิด/ วิเคราะห ์
 [  ] การปลูกป่า 
 [  ] อื่นๆ 
4. การบูรณาการโครงการบริการวิชาการน าไปสู่งานวิจัย และการเรียนการสอน(สามารถบูรณาการได้ทั้ง 2 ด้าน)  
 [  ] โครงการบริการวิชาการที่น าไปสู่โครงการวิจัย (ระบุชื่องานวิจัยในปีงบประมาณเดียวกัน)  
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรม์ลัติมเีดีย เรื่องระบบเครือข่าย กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโลยี โรงเรยีนสาธติ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
 [  ] โครงการบริการวิชาการที่น าไปสู่การเรียนการสอน (ระบุช่ือรายวิชาในปีการศึกษา 2559 เดือนสิงหาคม 2559 –กรกฎาคม 
2560) บูรณาการกับรายวิชา ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลย4ี (Vocational and Technology) 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุดารัตน์  ศรีมา  (หัวหน้าโครงการ) 

คณะผู้ด าเนินโครงการ    สังกัด/หน่วยงาน  
1) นางสาวภาวิณ ี รัตนคอน            โรงเรียนมัธยมสาธิต 
2) นางสาวนันทิน ี นักดนตร ี           โรงเรียนมัธยมสาธิต 
3) นายวรพล  ไพวิโรจน ์           โรงเรียนมัธยมสาธิต 

6. ความสอดคล้อง/ตอบสนองของโครงการกับแผนพัฒนาหน่วยงานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
6.1)ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.2560 
  ยุทธศาสตร์ที่2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา 
6.2)การประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2559 
 องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
6.3)โครงการนี้จัดอยู่ในประเภท 

 [√] ไม่คดิค่าบริการ    
6.4)องค์ความรู้ที่เกิดจากโครงการบริการวิชาการ 
  [√] องค์ความรู้ที่เป็นรูปธรรม 
   ระบุ เอกสารประกอบการอบรมทกัษะความรู้ทางการศึกษาด้านไอซทีี 
  [√] องค์ความรู้ที่เป็นนามธรรม 
   ระบุ ความรู้ในการใช้ไอซีทีทางการศึกษา 
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6.5) มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ  
   (แนบหลักฐานการส ารวจความต้องการของชุมชน เช่น แบบส ารวจ หนังสือขอความอนุเคราะห์ เป็นต้น) 
6.6)มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพ่ือการเรียนรู้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือภาครั ฐหรือ

ภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
  หนังสือความร่วมมือ 

7. หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงประโยชน์และความส าคญั ในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในด้านการจัดการศึกษา จะเห็นได้จากนโยบายด้านการศึกษาได้ก าหนดให้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้
ด้านเทคโนโลยี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งปรากฏในจุดเน้น ให้เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณติศาสตร์ ด้าน
วิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยเีพื่อพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ (Excellence) และตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 หมวด 9 ว่าด้วยเทคโนโลยีการศึกษา 
มาตรา 66 “ผู้เรยีน   มีสิทธิได้รับการพัฒนาขดีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกท่ีท าได้ เพื่อให้มี
ความรู้และทักษะเพียงพอท่ีจะใช้เทคโนโลยเีพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” ดังนั้น
สถานศึกษาจึงมีหน้าที่ด าเนินการจัดการศึกษาใหส้อดคล้องกับนโยบายของรัฐด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะดา้นคอมพิวเตอร์
และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ี เรยีนรู้ได้ด้วย
ตนเองจากแหล่งเรียนรูต้่างๆ ไดอ้ย่างหลากหลายต่อเนื่องและทันสมัย โดยมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทาร่วมกับโรงเรยีนบ้าน
อ าเภอ จึงได้จดัท าโครงการส่งเสรมิทักษะความรู้ทางการศึกษาด้วยไอซีที 

8. วัตถุประสงค ์
 1) ส่งเสริมทักษะทางการศึกษาด้านไอซีทีของโรงเรียนบา้นอ าเภอ 
 2) ส่งเสริมความรู้ในการใช้ไอซีทีของโรงเรียนบ้านอ าเภอ 
 
9.ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 เชิงปริมาณ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 60 คน 
 เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 เชิงเวลา ด าเนินงานตามระยะที่ก าหนดไว้ในแตล่ะขั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
10. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 10.1 ครู/อาจารย์/นักวิชาการ/นิสิตนักศึกษาจ านวนรวม 10 คน 
  1) ครู/อาจารย/์นักวิชาการ  จ านวน    10     คน 
  2) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จ านวน................คน 
  3) นักเรียน/นิสติ/นักศึกษา  จ านวน................คน 
 10.2 ชาวบ้าน/ชมุชน/สังคม จ านวนรวม 50 คน 
  1) ชาวบ้าน/ชุมชน/สังคม  จ านวน    50    คน 
    2) ศิษย์เก่า    จ านวน................คน 
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11. การประเมินผลโครงการ 

การประเมินแต่ละโครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ครู/อาจารย์/นักวิชาการ/นักศึกษา/นักเรียน ชาวบ้าน/ชุมชน/สังคม 
1) ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
2) ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
3) การน าความรูไ้ปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
 
12. ระยะเวลาด าเนินโครงการ (ระบุวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดโครงการ) 
  12.1 ไตรมาส 1 
  [    ] เดือนตลุาคม 2559 
  [   ] เดือนพฤศจิกายน 2559 
  [   ] เดือนธันวาคม 2559 
  12.2 ไตรมาส 2 
  [    ] เดือนมกราคม 2560 
  [    ] เดือนกุมภาพันธ์ 2560 
  [    ] เดือนมีนาคม 2560 
 
13. แผนการด าเนินโครงการ 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1 ประสานงานกับพ้ืนท่ี √      
2 เตรียมความพร้อมเอกสารและอุปกรณ์

ประกอบการอบรม 
√      

3 ด าเนินโครงการและเก็บรวบรวมขอ้มูล  √     
4 สรุปผลและเขยีนรายงานการด าเนินโครงการ   √    
5 จัดท ารูปเล่มและเสนอผลการด าเนินงานต่อ

แหล่งทุน√ 
  √    

 
14. พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 
 โรงเรียนบ้านอ าเภอ ต าบลนาจอมเทียน อ าเภอสตัหีบ จังหวัดชลบรุี
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15. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 45,000 บาท 
     1. หมวดค่าตอบแทน 19,200 บาท 
     2. หมวดค่าใช้จ่าย 22,100 บาท 
     3. หมวดค่าวัสดุ 3,700 บาท 
 
16.แจกแจงรายระเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) 
 

ล าดับ รายการงบประมาณ 
กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ จ านวนคร้ัง รวมท้ังสิ้น 

(บาท) จ านวน หน่วยนับ จ านวน หน่วยนับ เงิน บาท จ านวน คร้ัง 
1 รายการงบประมาณ : ค่าตอบแทน  
 ค่าวิทยากร 1 คน 2 วัน 1,200 บาท 16 ชม. 19,200 
2 รายการงบประมาณ : ค่าใช้สอย  
 ค่าอาหารกลางวัน 60 คน 2 วัน 100 บาท 2 มื้อ 12,000 
 ค่าอาหารว่าง 60 คน 2 วัน 35 บาท 4 มื้อ 8,400 
 ค่าป้ายประชาสัมพันธ ์     500 บาท   500 
 ค่าถ่ายเอกสาร 60 ชุด   20 บาท  แผ่น 1,200 
3 รายการงบประมาณ : ค่าวัสดุ  
 ค่าอุปกรณส์ านักงาน         3,700 
           

*หมายเหตุ :ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ
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17. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ผู้เข้าร่วมโครงการมคีวามรู้ในดา้นไอซีท ี
 2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะการใช้ไอซีที 
18. การชี้น าสังคม 
 [√] ไม่มีการช้ีน าสังคม 
19.การติดตามผล (ต้องระบุดังนี้) 
 1) ระบปุัญหา/อุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในโครงการบริการวิชาการ 
     งบประมาณในการด าเนินโครงการล้าช้า 
 2) ผู้ประสานงานโครงการบริการวิชาการ 
  ช่ือ-นามสกลุ  นางสาวสดุารตัน์  ศรีมา 
  เบอร์ติดต่อ 0818904223 อีเมล sudarat.sr@ssru.ac.th 
 3) ต้องมีการวัดผลส าเร็จของโครงการบริการวิชาการโดยใช้แบบฟอร์มการประเมินผลของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 4) ผู้ประสานงานในพื้นทีบ่ริการวชิาการ 
  ช่ือ-นามสกลุ นายอรณุ  เปียซื่อ (ผู้รับรองการน าไปใช้ประโยชน์) 
  เบอร์ติดต่อ 0917973399 อีเมล - 
20. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 
 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
 
1) ไม่ม ี
2)...........................................................................               
3)........................................................................... 

 
1) ไม่ม ี
2)...........................................................................               
3)........................................................................... 

 
 

 
ลงช่ือ..................................................ผู้เสนอโครงการ 

        (นางสาวสุดารตัน์  ศรีมา) 
      ต าแหน่ง อาจารย ์

       ................./............................./............... 
 

       ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชา.............................................เหน็ควร อนุมัติ...................................................................... 
 

ลงช่ือ..................................................ผู้อ านวยการ 
                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวรีย์ ยอดฉมิ) 

                ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
                 .................../........................./................. 
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