แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการบริการวิชาการ
(ประจําปีงบประมาณ 2561)
******************

1. ชื่อโครงการ(ภาษาไทย) : ชุมชนปลอดภัย ห่างไกลอาชญากรรมจากยาเสพติด.
2. ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) : Secure community, away from drug-related crime
3. ประเด็นที่สอดคล้องกับ
[ ] การปลูกฝังระเบียบวินัยให้กับนักเรียน/ นักศึกษา
[ ] สิ่งแวดล้อม/ธนาคารขยะ
[  ] ยาเสพติด
[ ] การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
[ ] การให้นักศึกษาได้ฝึกคิด/ วิเคราะห์
[ ] การปลูกป่า
[ ] อื่นๆ
4. การบูรณาการโครงการบริการวิชาการนําไปสู่งานวิจัย และการเรียนการสอน(สามารถบูรณาการได้ทั้ง 2 ด้าน)
[ ] โครงการบริการวิชาการที่นําไปสู่โครงการวิจยั (ระบุชื่องานวิจัยในปีงบประมาณเดียวกัน)
......................................................................................................................................................................................................
[ ] โครงการบริการวิชาการที่นําไปสู่การเรียนการสอน (ระบุชื่อรายวิชาในปีการศึกษา 2560 เดือนสิงหาคม 2560 –กรกฎาคม
2561) วิชาวิทยาศาสตร์ 3 ปีการศึกษา 2560
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ: อาจารย์มัลลิกา ปาละโชติ (หัวหน้าโครงการ)
คณะผู้ดําเนินโครงการ
สังกัด/หน่วยงาน
1) ดร. อารยา ลี
คณะครุศาสตร์
2) อาจารย์ภาวิณี รัตนคอน
โรงเรียนสาธิต ฯ
3) อาจารย์ปัทมาภรณ์ แก้วคงคา
โรงเรียนสาธิต ฯ
4) อาจารย์ยุทธนา รัตนสุวรรณ
โรงเรียนสาธิต ฯ
5) นายจิรัฏฐ์ วิทย์วัฒนโชติ
โรงเรียนสาธิต ฯ
6. ความสอดคล้อง/ตอบสนองของโครงการกับแผนพัฒนาหน่วยงานและการประกันคุณภาพการศึกษา
6.1)ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยประจําปี พ.ศ.2561
ยุทธศาสตร์ที่2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา
6.2)การประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยประจําปีการศึกษา พ.ศ.2560
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
6.3)โครงการนี้จัดอยู่ในประเภท
[  ] ไม่คิดค่าบริการ
6.4)องค์ความรู้ที่เกิดจากโครงการบริการวิชาการ
[  ] องค์ความรู้ที่เป็นรูปธรรม
ระบุ นักเรียนทํากิจกรรมต่างๆที่ไม่ใช้การเสพยาเสพติด
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[  ] องค์ความรู้ที่เป็นนามธรรม
ระบุ การรับรู้และรับทราบปัญหาที่อาชญากรรมที่เกิดมาจากการเสพยาเสพติด
6.5) มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ
(แนบหลักฐานการสํารวจความต้องการของชุมชน เช่น แบบสํารวจ หนังสือขอความอนุเคราะห์ เป็นต้น)
* ถ้าทําบริการวิชาการในพื้นที่ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ทําการสํารวจปัญหา และทําความร่วมมือไว้แล้ว
ให้ระบุในโครงการว่า “ใช้เอกสารบันทึกความร่วมมือและการสํารวจความต้องการของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา)
6.6)มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ
(แนบหลักฐานความร่วมมือด้านบริการวิชาการของชุมชน เช่น MOU หนังสือตอบรับ หนังสือเชิญ เป็นต้น)
* ถ้าทําบริการวิชาการในพื้นที่ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ทําการสํารวจปัญหา และทําความร่วมมือไว้แล้ว
ให้ระบุในโครงการว่า “ใช้เอกสารบันทึกความร่วมมือและการสํารวจความต้องการของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา)
7. หลักการและเหตุผล
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสําคัญซึ่งมีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลได้กําหนดให้การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และกําหนดยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานยาเสพติดและได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบแผนที่ ๓
แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างระบบป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ปัญหายาเสพติดได้ก่อให้เกิดผลกระทบนานับประการต่อสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ซึ่งประเทศต้อง
สูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าจํานวนมาก เนื่องจากการตกเป็นทาสยาเสพติด ที่ทําให้ผู้เสพมีสุขภาพเสื่อมโทรมไม่สามารถ
เป็นปัจจัยการผลิตและทรัพยากรที่สําคัญให้แก่ประเทศ ตลอดจนการสูญเสียงบประมาณจํานวนมหาศาลในการบําบัด แก้ไขฟื้นฟู
ผู้ติดยาเสพติดและการป้องกันการปราบปรามปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมโดยตรง โดยผู้ติดยาเสพ
ติดซึ่งได้รับผลกระทบจากฤทธิ์ของยาเสพติดไม่สามารถควบคุมตนเองได้ มีการทําร้ายผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ดังปรากฏ
ให้เห็นเป็นข่าวอยู่เสมอ รวมทั้งผู้เสพยาเสพติดบางส่วนที่ไม่มีเงินในการซื้อยาเสพติดมาเสพอาจประกอบอาชญากรรม อาทิ การฉก
ชิง วิ่งราวทรัพย์ ตลอดจนการปล้นจี้ เพื่อให้ได้เงินมาในการซื้อยาเสพติดเพื่อเสพ และการฆ่าหักหลังในขบวนการค้ายาเสพติด
เป็นต้น
8. วัตถุประสงค์
1). เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้นักเรียนก่อนวัยเสี่ยง ได้รับรู้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด
2). เพื่อพัฒนานักเรียน ให้สามารถป้องกันตนเองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
3). เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
9.ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
ประชากรในชุมชนเขต อ. ศาลายา จ. นครปฐม จํานวน 50 คน
เชิงคุณภาพ
ประชากรในชุมชนเขต อ. ศาลายา จ. นครปฐม จํานวน 50 คน มีความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดก่อน
วัยเสี่ยง และสามารถป้องกัยตนเองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
เชิงเวลา
ดําเนินโครงการตั้งแต่ตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2560
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หมายเหตุ
(แสดงข้อมูลหรืออธิบายถึงผลผลิตขั้นสุดท้าย (output) ที่ได้รับจากการดําเนินโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของ
โครงการ ซึ่งจะนําไปสู่ผลลัพธ์ (outcome) ได้ โดยเขียนให้ชัดเจนว่า ถ้าโครงการประสบความสําเร็จนั้น เป้าหมายคืออะไร ใช้
อะไรชี้วัด เช่น จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด, ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ95 (ในกรณีที่มีแบบสอบถาม,แบบสํารวจ) เป็นต้น โดยอาจแยกตัวชี้วัดความสําเร็จ
ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. ผลผลิตขั้นสุดท้าย (output) 2. ผลลัพธ์ (outcome))
10. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ
10.1 ครู/อาจารย์/นักวิชาการ/นิสิตนักศึกษาจํานวนรวม 6 คน
1) ครู/อาจารย์/นักวิชาการ
จํานวน................คน
2) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
จํานวน................คน
3) นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา
จํานวน ................ คน
10.2 ชาวบ้าน/ชุมชน/สังคม จํานวนรวม 50 คน
1) ชาวบ้าน/ชุมชน/สังคม
จํานวน 50 .คน
2) ศิษย์เก่า
จํานวน................คน
11. การประเมินผลโครงการ
การประเมินแต่ละโครงการ
1) ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย
2) ความพึงพอใจ
3) การนําความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย
ครู/อาจารย์/นักวิชาการ/นักศึกษา/นักเรียน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

ชาวบ้าน/ชุมชน/สังคม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

ระบุประเด็นในการประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับวิธีดําเนินการ และครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่ต้องการทราบผล และ
ขอให้ระบุเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล เพื่อวัดผลสําเร็จของวัตถุประสงค์การจัดประชุม อบรม เช่น แบบทดสอบความรู้,
แบบสังเกตการณ์จากทีมงาน, แบบประเมินผล/ข้อเสนอแนะของวิทยากร ฯลฯ
12. ระยะเวลาดําเนินโครงการ (ระบุวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดโครงการ)
12.1 ไตรมาส 1
[ ] เดือนตุลาคม 2560
[ ] เดือนพฤศจิกายน 2560
[ ] เดือนธันวาคม 2560
12.2 ไตรมาส 2
[  ] เดือนมกราคม 2561
[ ] เดือนกุมภาพันธ์ 2561
[ ] เดือนมีนาคม 2561
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**หมายเหตุ** ทุกกิจกรรมของโครงการบริการวิชาการต้องเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่กําหนด (ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ,
การยืมเงินทดรองจ่าย, การจัดกิจกรรมบริการวิชาการ, การคืนเงินยืมทดรองจ่าย, ส่งเล่มร่างรายงานผลการ
ดําเนินโครงการบริการวิชาการ, ส่งเล่มสมบูรณ์รายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการ
13. แผนการดําเนินโครงการ
ที่

ขั้นตอน/กิจกรรม

ต.ค

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.

มี.ค.

1 ประชุมคณะทํางานและวางแผนงาน
2 ประชุมคณะทํางานและทีมวิทยากรเพื่อ
วิเคราะห์ความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ
3 พัฒนากิจกรรม
4 ดําเนินโครงการ
5 ประเมินและจัดทําสรุปผล
14. พื้นที่ดําเนินโครงการ
อ. ศาลายา จ.นครปฐม
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15. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 35,000 บาท
1. หมวดค่าตอบแทน ....................................... บาท
2. หมวดค่าใช้จ่าย ....................................... บาท
3. หมวดค่าวัสดุ ....................................... บาท
16.แจกแจงรายระเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)
ลําดับ

รายการงบประมาณ

รายการงบประมาณ : ค่าตอบแทน
ค่าวิทยากร
รายการงบประมาณ : ค่าใช้สอย
2
ค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่าง
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าถ่ายเอกสาร
3
รายการงบประมาณ : ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสํานักงาน
ค่าวัสดุประกอบการอบรม
*หมายเหตุ :ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

กลุ่มเป้าหมาย
จํานวน หน่วยนับ

ระยะเวลา
จํานวน หน่วยนับ

งบประมาณ
เงิน
บาท

จํานวนครั้ง
จํานวน ครั้ง

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

1

2

คน

2

วัน

500

บาท

28

ชม.

14,000

50
25
1

คน
คน
แผ่น

2
2

วัน
วัน

150
25
1,000
0

บาท
บาท
บาท
บาท

2
4

มื้อ
มื้อ

0

แผ่น

15,000
2,500
900
1,000
800
800
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17. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าอบรมมีพฤติกรรมไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด สามารถปฏิบัติตนในแนวทางที่ถูกต้อง เหมาะสมตามหลักธรรมทาง
ศาสนา และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นทั้งในสถานศึกษาและชุมชน
18. การชี้นําสังคม
[  ] ไม่มีการชี้นําสังคม
19.การติดตามผล (ต้องระบุดังนี้)
1) ระบุปัญหา/อุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในโครงการบริการวิชาการ
.................................................................................................................................................................................................
2) ผู้ประสานงานโครงการบริการวิชาการ
ชื่อ-นามสกุล นางสาวมัลลิกา ปาละโชติ
เบอร์ติดต่อ 087-719-6980 อีเมล mullika.pa@ssru.ac.th
3) ต้องมีการวัดผลสําเร็จของโครงการบริการวิชาการโดยใช้แบบฟอร์มการประเมินผลของสถาบันวิจยั และพัฒนา
4) ผู้ประสานงานในพื้นที่บริการวิชาการ
ชื่อ-นามสกุล. นางขนบภรณ์ แก้วคงคา (ผู้รับรองการนําไปใช้ประโยชน์)
เบอร์ติดต่อ 081-583-5990 อีเมล.................................................................................
20. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีไม่ครบตามจํานวนที่ตั้งไว้
2) การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ มีความล่าช้า

1) ประสานงานกับผู้นําชุมชน
2) มีการติดตามงานตลอดเวลา

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวมัลลิกา ปาละโชติ)
ตําแหน่ง อาจารย์
15 / กันยายน ./ 2560
ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชา.................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................ผู้อํานวยการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม)
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
.................../........................./.................
(สําหรับกําหนดการของโครงการให้จัดทําแนบท้ายโครงการฯ เพื่อประกอบการเสนอขออนุมัติโครงการ)
www.ssru.ac.th

FM-AB-03:REV:00

