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ค 

ค าน า 
 

   รายงานผลการด าเนินโครงการสามัคคีคือพลังด้วย Social Media   ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21-23

มกราคม  2562 ณ โรงเรียนวัดพุทธธรรมรับษี  จังหวัดนครปฐม  โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือสร้าง

พลังสามัคคีคือพลังผ่าน  Social Media  ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่  การรู้เท่าทัน Social Media  

และการเฝ้าระวังโดยเฉพาะคุณพ่อ คุณแม่  ในการดูแลบุตร  รวมทั้งคณาจารย์มีส่วนในการส่งเสริม การใช้สื่อ

ในการแสดงความสามัคคผี่าน  Social Media  เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนและกิจกรรม  ส่งเสริมและมี

การจัดกิจกรรมเชื่อมความสามัคคี การวาดภาพให้ความรู้ในการใช้สื่อ Social Media  ริมก าแพงห้องน้ าที่

ช ารุด 

สรุปผลการด าเนินงานและผลประเมินของโครงการสามัคคีคือพลังด้วย Social Media  ได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินการจัดท า รายงานสรุปเพ่ือเป็นข้อมูลแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการน าไปใช้และเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน การวิจัย  บริการทางวิชาการและการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และในโอกาสนี้วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ใคร่ขอขอบคุณผู้ที่มี
ส่วนร่วมในการจัดท าโครงการ ครั้งนี้ทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
. 
 

 
(อาจารย์ศิริเดช  ศิริสมบูรณ์) 

                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ 
               วัน  30 เดือน  มกราคม  ปี 2562 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

รายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสามัคคีคือพลังด้วย Social Media 

2. ประเด็นที่สอดคล้องกับผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ 
 2.1 การพัฒนาทักษะวิชาชีพในชุมชนและท้องถิ่น 
 2.2 การขยายผลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 2.3 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 
 2.4 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 
 2.5 โครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน 
 2.6 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และเพ่ิมองค์ความรู้ 
 2.7 การเพ่ิมผลผลิตทางการบริการวิชาการ ตามหัวข้อของกระทรวงศึกษาธิการ 
 2.7.1 การปลูกฝังระเบียบวินัยให้กับนักเรียน/ นักศึกษา 

 2.7.2 สิ่งแวดล้อม/ธนาคารขยะ 

 2.7.3 ยาเสพติด 

 2.7.4 การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

 2.7.5 การให้นักศึกษาได้ฝึกคิด/ วิเคราะห์ 

 2.7.6 การปลูกป่า 

 2.8 นวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์การสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
 2.9 นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 2.10 นวัตกรรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 
 2.11 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
 2.12 การพัฒนาท้องถิ่น 
 2.13 อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................................ ............................... 

3. ความสอดคล้อง/ตอบสนองโครงการกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและการประกันคุณภาพการศึกษา 
3.1) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ที ่2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

3.2) การประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2561 
  องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
3.3) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กพร.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  เป้าประสงค์ 2.4 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการวิชาการแก่ชุมชน 
โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน  
ตามศาสตร์พระราชา 
   ตัวชี้วัดที่ 2.4.1 จ านวนองค์ความรู้ที่เพ่ิมขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ 

ตัวชี้วัดที่ 2.4.2 จ านวนศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดที่ 2.4.4 ร้อยละของรายได้ของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมข้ึน 

เป้าประสงค์ 2.8 มหาวิทยาลัยมีประบวนการบริการวิชาการที่ได้มาตรฐานสอดรับ 
กับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 

 ตัวชี้วัดที่ 2.8.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการ 
แก่สังคมตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่ก าหนด 

4. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ (หัวหน้าโครงการ) : โครงการสามัคคีคือพลังด้วย Social Media  

5. รายช่ือคณะผู้ด าเนินโครงการ :  อาจารยศ์ิริเดช  ศิริสมบูรณ์ 

                               ชื่อ – สกุล     สังกัด 
1)  ดร.นิรชราภา  ทองธรรมชาติ วิทยาลัยการภาพยนตร์  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่  

2)  นายเอกพจน์  ธนะสิริ  วิทยาลัยการภาพยนตร์  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ 

3)  ดร.เพียงเพ็ง  ทุมมะนนท์    วิทยาลัยการภาพยนตร์  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ 

 

รายชื่อนักศึกษาร่วมโครงการ 
                               ชื่อ – สกุล                       สังกัด 
61129302002 นายตรีเทพ  เหล่าธรรมกีรติ  สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัล- ว.การภาพยนตร์ฯ 
61129302005 นางสาวพรรณวิภา  พณิชีพ สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัล- ว.การภาพยนตร์ฯ 
61129302008 นางสาวปริณดา  จุ้ยอ่อน  สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัล- ว.การภาพยนตร์ฯ 
61129302012 นายศุภากร  กล่อมเกลี้ยง  สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัล- ว.การภาพยนตร์ฯ 
61129302016 นางสาวญาณิศา  สนามชัย สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัล- ว.การภาพยนตร์ฯ 
61129302017 นายธนโชติ  สกุลชัยแก้ว  สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัล- ว.การภาพยนตร์ฯ 
61129302021 นายคามิน  กอนโกมล  สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัล- ว.การภาพยนตร์ฯ 
61129302023 Miss Yang  Yixue   สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัล- ว.การภาพยนตร์ฯ 
61129302025 Mr.Xu  Changyuan  สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัล- ว.การภาพยนตร์ฯ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

61129302009 นางสาวศิวพร  อดกลั้น  สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัล- ว.การภาพยนตร์ฯ 
61129302024 Mr. Ouyang  Jiangxin  สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล- ว.การภาพยนตร์ฯ 
61129302026 นายชาญ  จารุวัฒน์  สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล- ว.การภาพยนตร์ฯ 
61129302027 Mr. Zhong  Jialei  สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล- ว.การภาพยนตร์ฯ 
61129306001 Mr. Liu  Chenghang  สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล- ว.การภาพยนตร์ฯ 
 
6. หลักการและเหตุผล 

  ในยุคปัจจุบันที่สังคมสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์  การสื่อออนไลน์ที่ถูกต้องและเหมาะสม  ท าได้
ยากและควบคุมได้ยากบางเหตุการณ์ถูกน ามาเป็นประเด็นทางสังคมทั้งในทางที่ดี  และในทางลบ  การ
ป้องกันและควบคุมท าได้ยากเพราะตั้งแต่เยาวชนก็สามารถมีโทรศัพท์มือถือที่สามารถเชื่อมต่อสังคม
ออนไลน์ได้ทุกที่  ทุกเวลา  เพราะเหตุนี้  วิทยาลัยการภาพยนตร์  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่  ซึ่งเป็น
สถานศึกษาที่สร้างและผลิตบุคลากรทางด้านสื่อใหม่จึงอยากสร้างกลุ่ มตัวแทนแห่งความดี  สร้างพลัง
สามัคคีคือพลังผ่าน  Social Media  ในการเฝ้าระวัง  และจัดกิจกรรมท าความดีเพ่ือสังคมแบบขยายผล
ในการสะสมการท าความดี  ในจังหวัดนครปฐม เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนได้รู้จักการใช้สื่อให้ถูกต้องและถูก
วิธีและได้รับการยกย่องจึงได้จัดโครงการ โครงการสามัคคีคือพลังด้วย Social Media… 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
เพื่อสร้างพลังสามัคคีคือพลังผ่าน  Social Media   

8. ระยะเวลาการด าเนินโครงการบริการวิชาการ  
20-24 มกราคม 2562 

9. สถานที่ด าเนินการ  
  ณ โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี จังหวัดนครปฐม 
 

10. ผู้ประสานงานในพื้นที่บริการวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุล  นายสถาพร นาลัย  (ผู้รับรองการน าไปใช้ประโยชน์) 
เบอร์ติดต่อ   034-987330  อีเมล  Vatphut@gmail.com 

11. แผนการด าเนินงาน 
กิจกรรม 

(กิจกรรมการด าเนินงานของโครงการบริการวิชาการ) 
ช่วงเวลาด าเนินการ  

(ระบุวันที่) 
ประชุมหารือกับโรงเรียนเพ่ือขอความร่วมมือในการ
จัดกิจกรรม 

พฤศจิกายน 2561 

ทีมงานลงส ารวจพื้นที่ พฤศจิกายน 2561 
วางแผนการจัดโครงการ พฤศจิกายน 2561 
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ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ ธันวาคม 2561 
ประสานงานโครงการ 

- อาหาร 
- สถานที ่
- วิทยากร 
- เอกสารประกอบการอบรม 

ธันวาคม 2561 

รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ธันวาคม  2561 
จัดกิจกรรม/โครงการเชิงปฏิบัติการ 21-23  มกราคม 2562 
ประเมินผลกิจกรรม/โครงการ พร้อมจัดท ารูปเล่ม กุมภาพันธ์-มีนาคม 2562 

 
12. ประเภทของกลุ่มเป้าหมาย 
 ชุมชน/ชาวบ้าน     ผู้น าชุมชน     ผู้บริหาร  
 อ่ืน ๆ (ระบุ)......นักเรียน/นักศึกษา/อาจารย์..... 

13. จ านวนกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น ……82….. คน 
14.1 ครู/อาจารย์/นักวิชาการ/นิสิตนักศึกษา จ านวนรวม ..82.. คน 

 1) ครู/อาจารย์/นักวิชาการ  จ านวน....4....คน 

 2) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  จ านวน...14.....คน 

 3) นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา  จ านวน...55......คน 

 14.2 ชาวบ้าน/ชุมชน/สังคม จ านวนรวม ...9... คน 

 1) ชาวบ้าน/ชุมชน/สังคม   จ านวน.....9......คน 

  2) ศิษย์เก่า     จ านวน................คน 

14. โครงการนี้จัดอยู่ในประเภท 
 ไม่คิดค่าบริการ 

15. ผลการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ  
มีการส ารวจความต้องการ  โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังสี  พบว่า  นักเรียนติดเกม  ไม่สนใจการเรียน   
ท าให้ครูและผู้ปกครองเกิดความกังวลใจ  กลัวความเสี่ยงที่ตามมา  ได้ลงพ้ืนที่ส ารวจพบว่า  เด็กชอบ
วาดภาพ  มีความสนใจในเรื่องการวาดภาพการ์ตูน  จึงได้สอดแทรกการวาดภาพแสดงโทษของการใช้
สื่อในทางที่ผิด หรือการส่งเสริมการใช้ Social Media  ในทางสร้างสรรค์  อีกทั้งยังอบรมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการใช้  Social Media  เพ่ือใช้ในการเสริมสร้างความสามัคคีภายในโรงเรียนและชุมชน    
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เพ่ือน าไปพัฒนาในการเรียน  กิจกรรม  และส่งเสริมความสามัคคีคือพลังด้วย Social Media 
  
หลักฐานประกอบ : หนังสือตอบรับ หนังสือขอความอนุเคราะห์ ผลการส ารวจความต้องการของ
ชุมชน  

16. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ และความ
เข้มแข็งของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ  

มีการบูรณาการกับรายวิชา IGL1101 English for communication and skills 
เพื่ อให้นักศึกษาได้น าความรู้ Basic academic English communication: reading, speaking, and 
writing, telephone communication, comprehension of written academic information   

หลักฐานประกอบ :  
1) มคอ.3 รายวิชา และระบุสัปดาห์ที่มีการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนใน มคอ.3 รายวิชา
นั้นๆ 
2) มคอ.5 รายวิชาเดียวกับมคอ.3และระบรุายละเอียดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ มคอ.3  และ ต้องมี
การระบุรายละเอียดการบูรณาการในหัวข้อประสิทธิผลของวิธีการสอนที่ท าให้เกิดการเรียนรู้
ตามที่ระบุในรายละเอียดวิชา 
*หมายเหตุ: เอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5 ต้องมีการปรับปรุงรายละเอียดรายวิชาครั้งล่าสุดอยู่
ในช่วงระยะเวลา เดือนสิงหาคม 2561 – เดือนกรกฎาคม 2562 เท่านั้น 

17. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ และความเข้มแข็ง
ของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ  

ผลของการใช้กิจกรรมละครสร้างสรรค์ในการพัฒนาทักษะชีวิตและการสร้างแรงจูงใจในการเรียน
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในสาขาการสร้างภาพยนตร์ 

หลักฐานประกอบ : เอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย (ว-1ช)/(ว-1ด) งบประมาณแผ่นดินหรือ
งบประมาณรายได้ ในปีงบประมาณ 2560 – 2561 เท่านั้น 

 

18. โครงการนี้สามารถน าผลการประเมินโครงการไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอน หรือ
สร้างงานวิจัย หรือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

IGL1101 English for communication and skills เพื่อให้นกัศึกษาไดน้ าความรู้ Basic academic 
English communication: reading, speaking, and writing, telephone communication, 
comprehension of written academic information   

หลักฐานประกอบ : มคอ.3 มคอ.5 รายวิชาเดียวกัน พร้อมระบุสัปดาห์ที่มีการประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการเรียนการสอน หรือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างไร และแนบภาพถ่ายเพ่ิมเติม 
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หากมีการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างงานวิจัย โปรดแนบเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย 
(ว-1ช)/(ว-1ช) งบประมาณแผ่นดินหรืองบประมาณรายได้ ในปีงบประมาณ 2560 – 2561 เท่านั้น   

19. งบประมาณรายจ่ายในการด าเนินโครงการ  
 งบประมาณจากโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 
 งบประมาณจากโครงการวิจัยงบประมาณมหาวิทยาลัย (รายได้) 
 งบประมาณมหาวิทยาลัย (รายได้) จากคณะ/วิทยาลัย 
 งบประมาณบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยลัย 

20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

โรงเรียนที่ได้รับการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ตนเองและผู้อื่น
ภายใต้พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีกระมหากษัตริย์เป็นประมุข ความส าเร็จของโครงการบริการ
วิชาการ 
 ร้อยละของความรู้และความเข้าใจของผู้รับบริการ 
 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ร้อยละของการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

 

 

21. การติดตามประเมินผลโครงการ  
  

ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย (ร้อยละ) ผลการ
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

การบรรลุ จ านวน
ผู้ตอบแบบ
ประเมิน 

หมายเหตุ ครู/
อาจารย์/
นักศึกษา 

ชุมชน/
ชาวบ้าน บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. ด้านความพึงพอใจ 85* 85** 95.56   82  
2. ด้านความรู้ความเข้าใจ 85* 85** 95.66   82  
3. ด้านการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

85* 85** 95.50   82  

*  ให้มีข้อค าถามเพื่อประเมินผลตามตัวช้ีวัดทั้ง 3 ด้าน (ครู/อาจารย/์ นิสิตนักศึกษา) 
**  ให้มีข้อค าถามเพื่อประเมินผลตามตัวช้ีวัดทั้ง 3 ด้าน (ชาวบ้าน/ชุมชน/สังคม) 
หมายเหตุ :    แนบรายงานการสรุปผลการประเมินโครงการไว้ในภาคผนวก 
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22. องค์ความรู้ที่เกิดจากการบริการวิชาการ 
  องค์ความรู้ที่เป็นรูปธรรม  

  สามารถรู้และเข้าใจการใช้ Social Media  การเสริมสร้างความสามัคคีด้วย Social Media 
 
  องค์ความรู้ที่เป็นนามธรรม 
  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
หลักฐานประกอบ : เอกสารให้ความรู้ที่ใช้ในโครงการบริการวิชาการ, เอกสารประกอบการอบรม  
 

23. รายละเอียดองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการบริการวิชาการ  
 การน าองค์ความรู้ของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติสร้างพลังสามัคคีคือพลังผ่าน  Social Media   เพ่ือให้
ผู้เข้าร่วมโครงการได้น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  เหมาะสม  และสร้างสรรค์ โดยผู้เข้าร่วมโครงการมี
โอกาสได้ถ่ายทอดผ่านการแสดงละครสั้น  องค์ความรู้ที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้  2 องค์ความรู้  1. การใช้ Social 
Media ในเชิงสร้างสรรค์  เพ่ือก่อให้เกิดความสามัคคี  ในโรงเรียน  ชุมชน  2.  พ้ืนฐานการวาดภาพ  การเล่า
เรื่องด้วยภาพวาดเกี่ยวกับข้อคิดการใช้  Social Media เพ่ือน าเทคนิคไปประยุกต์ใช้กับการเรียน กิจกรรม
โรงเรียน  และเผยแพร่ภาพชุมชนเชิงสร้างสรรค์ต่อไป 

 

24. ปัญหา / อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ  และแนวทางแก้ไขปัญหา 
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 

- การใช้สื่อในทางที่ผิดวัตถุประสงค์  การเข้าถึงสื่อออนไลน์

มีทั้งด้านที่ดีและด้านที่เป็นลบ  ผูป้กครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ต้องให้ค าแนะน าการใช้ Social Media 

 

- จัดการอบรมช้ีแนวทางการใช้สื่อที่ถูกต้อง  และการ

วิเคราะห์แยกให้ออกระหว่างเหมาะสม  และไม่เหมาะสม  

และการใช้สื่อ  Social Media ที่ถูกต้อง   

 
 
 

 
       ลงชื่อ................................................................... 
             (.............นายศิริเดช  ศิรสิมบูรณ์.....) 
                  ผู้รับผิดชอบโครงการ



 
 

  

หลักฐานแนบท้ายรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการ 
  1.  เอกสารอนุมัติโครงการ (ในกรณีเป็นโครงการจากงบประมาณมหาวิทยาลัย (รายได้) ของคณะ/

วิทยาลัย) 

   2.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการบริการวิชาการ  

3.  มคอ. 3 และ มคอ. 5 ของรายวิชาที่เก่ียวข้อง  
4.  เอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย ว-1ด งบประมาณแผ่นดินหรืองบประมาณมหาวิทยาลัย (รายได้) 
5. แบบฟอร์มการน าองค์ความรู้ในการบริการวิชาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม หรือ แบบฟอร์ม

การน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์ 

6. เอกสารให้ความรู้ที่ใช้ในโครงการบริการวิชาการ / เอกสารประกอบการอบรม  

7. ภาพกิจกรรม 

 8. เอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  

 
 

 



 
 

  

 

 
 



 
 

  

 

 

 



 
 

  

 

 

 
 
 



 
 

  

 
 

 
 
 
 



 
 

  

 

 
 



 
 

  

 

 
 



 
 

  

 
 

 



 
 

  

 

 
 



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  

 
 
 



 
 

  

 
 
4.  เอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย ว-1ด งบประมาณแผ่นดินหรืองบประมาณมหาวิทยาลัย (รายได้) 

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) 

ประกอบการเสนอของบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

------------------------------------ 
 

 ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) Research topic will be "teaching English through drama." 
              (ภาษาอังกฤษ) Research topic will be "teaching English through drama." 

 ชื่อชุดโครงการวิจัย (ภาษาไทย)
 .................................................................................................................. .....
.... 
                 (ภาษาอังกฤษ)
 ............................................................................................................... ........
.... 
ชื่อแผนบูรณาการ (ภาษาไทย)   
………………………………………………………............................................................. 

(ภาษาอังกฤษ) 
………………………………………………………............................................................. 

ส่วน ก    : ลักษณะโครงการวิจัย 

โครงการวิจัยใหม่ 

 โครงการวิจัยต่อเนื่อง  
     ระยะเวลา ....... ป ี………เดือน ปีนี้เป็นปีท่ี ....... (ระยะเวลาด าเนินการวิจัยไม่เกิน 5 ปี) 

 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์   ไม่สอดคล้อง 
  เป้าประสงค์  ไม่สอดคล้อง   

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
      ยุทธศาสตร์      ไม่สอดคล้อง                          



 
 

  

    เป้าประสงค์      -ไม่ต้องระบุ-                                                                               
3. ยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี 
        ยุทธศาสตร์ ไม่สอดคล้อง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ไม่สอดคล้อง  
 แผนงาน  -   
4. ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น  

      ไม่สอดคล้อง 
5. อุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย 
  ไม่สอดคล้อง 
6. ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 พฒันามหาวิทยาลยัใหเ้ป็นเอตทคัคะอยา่งย ัง่ยนื 
 

 
 
 

ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดท าโครงการวิจัย  
 1. ผู้รับผิดชอบ 

 ค าน าหน้า  ชื่อ-สกุล  ต าแหน่งในโครงการ 
 สัดส่วนการมี

ส่วนร่วม 
 เวลาที่ท าวิจัย 

(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

Assoc Prof Lonzia Maurice Berry หัวหน้าโครงการ 40 3 ชม./10 
สัปดาห์ 

ดร. นิรชราภา  ทองธรรมชาติ  15  
นาย ศิริเดช  ศิริสมบูรณ์  15  
นาย เอกพจน์  ธนะสิริ  15  
ผศ. ทวิพาสน์  พิชัยชาญณรงค์  15  

       
2. สาขาการวิจัยหลัก OECD     1. วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ      

  สาขาการวิจัยย่อย OECD     1.1 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ : วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
  ด้านการวิจัย                      เกษตร 

3. สาขา ISCED           00 Generic programmes and qualifications 
    000 Generic programmes and qualifications not further defined              



 
 

  

             0000 Generic programmes and qualifications not further 
defined         
4. ค าส าคัญ (keyword) 
       ค าส าคัญ (TH) teaching   drama 
       ค าส าคัญ (EN) teaching  drama  
 
5. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย          

เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา  IGL1101 English for communication and skills เป็นการส่ง
การท าวิจัยในชั้นเรียน   

 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย          
เพ่ือศึกษาการเรียนภาษาอังกฤษส าหรับการแสดง 
7. ขอบเขตของโครงการวิจัย          
การวิจัยในชั้นเรียน 
8. ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย          

งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
ศึกษาการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษ  ความแตกต่างของการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษและ
ความสัมพันธ์ของการใช้รูปแบบการเรียนกับผลการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตัวอย่าง ในการวิจัยคือ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัย 8 แห่งใน
กรุงเทพฯและปริมณฑล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ ที่ดัดแปลงมาจาก Grasha-Riechmann Student Learning Style Scale (GRSLSS) มีค่าความเชื่อมั่น 
0.942 และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One-way ANOVA) และการทดสอบไคสแควร์ (Chi-square Test) 
ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวม นักศึกษาใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลาง ในรายด้าน 
นักศึกษาใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ แบบพึ่งพา และแบบมีส่วนร่วมในระดับมาก นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน
มีการใช้รูปแบบการเรียนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  การใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษไม่มี
ความสัมพันธ์กับผลการเรียนของนักศึกษาในภาพรวม เมื่อพิจารณาในแต่ละรูปแบบการเรียน การใช้รูปแบบ
การเรียนแบบอิสระและแบบมีส่วนร่วมของนักศึกษามีความสัมพันธ์กับผลการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05 นัก ศึกษาที่มีผลการเรียนในระดับสูงใช้รูปแบบการเรียนแบบอิสระและแบบมีส่วนร่วมมากกว่านักศึกษา
ที่มีผลการเรียนในระดับปานกลางและต่ า ในขณะที่นักศึกษาที่มีผลการเรียนในระดับปานกลางและต่ าใช้
รูปแบบการเรียนแบบมีส่วนร่วมในระดับมากที่มา  :  รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี English Language Learning Styles of Undergraduate Students เสน่ห์ เดชะวงศ์ Saneh 
Dechawongse๑ 



 
 

  

 
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง          
- 

10. ระดับความพร้อมเทคโนโลยี  (เฉพาะเป้าหมายที่ 1) 
10.1 ระดับความพร้อมเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เลือกความสอดคล้องสูงสุดเพียงหัวข้อเดียว

เท่านั้น) 

Basic Research 

Basic principles observed and reported 

Concept and/or application formulated 

Concept demonstrated analytically or experimentally 

Prototype Development  

Key elements demonstrated in laboratory environments 

Key elements demonstrated in relevant environments 

Representative of the deliverable demonstrated in relevant 

environments 

Pre-commercial Demonstration/Product Development and 

Commercialisation 

Final development version of the deliverable demonstrated in 

operational environment  

Actual deliverable qualified through test and demonstration 

Operational use of deliverable 

10.2 ระดับความพร้อมเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นถ้างานประสบความส าเร็จ (เลือกความสอดคล้อง
สูงสุดเพียงหัวข้อเดียวเท่านั้น) 

Basic Research 

Basic principles observed and reported 

Concept and/or application formulated 

Concept demonstrated analytically or experimentally 



 
 

  

Prototype Development  

Key elements demonstrated in laboratory environments 

Key elements demonstrated in relevant environments 

Representative of the deliverable demonstrated in relevant 

environments 
 
 

Pre-commercial Demonstration/Product Development and 

Commercialisation 

Final development version of the deliverable demonstrated in 

operational environment  

Actual deliverable qualified through test and demonstration 

Operational use of deliverable 

 
11. ศักยภาพทางการตลาดของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา (เฉพาะเป้าหมายที่ 1 หากระบุเป็น
ตัวเลขได้ โปรดระบุ) 

11.1) ขนาดและแนวโน้มของตลาด/โอกาสทางการตลาด 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 

11.2) ความสามารถในการแข่งขัน (คูแ่ข่ง/ต้นทุน) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
 



 
 

  

12. วิธีการด าเนินการวิจัย          
นักศึกษาในชั้นเรียน 
13. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย          
ผลงานนักศึกษา  พัฒนาการนักศึกษา 
14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                    
นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีส าหรับการแสดง  มีความรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษมากข้ึน 
         การน าไปใช้ประโยชน์ในด้าน    
  ด้านวิชาการ  

        ผู้ที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์          
ผู้ใช ้ การใช้ประโยชน์ 

Assoc Prof Lonzia Maurice Berry พัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ 
  

 

 
15. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย          
การบรรยายและการท า Workshop 
  
16. ระยะเวลาการวิจัย          

 ระยะเวลาโครงการ      1       ปี         0         เดือน          
 วันที่เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2561  วันที่สิ้นสุด  30 กันยายน 2562  

 
แผนการด าเนินงานวิจัย (ปีท่ีเริ่มต้น – สิ้นสุด) 

 ปี
(งบประมาณ) 

 กิจกรรม  ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 
ร้อยละของ
กิจกรรมใน

ปีงบประมาณ 

2562 ป ระชุ ม ออก แบ บ ก าร เรี ย น ร่ วม กั บ
นักศึกษา 

x x x          0 

2562 เตรียมการสอน  และการวิจัย              
2562 ค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง              
2562 ออกแบบการสอน  การบรรยายและการ

ท า Workshop 
             

2562 วิเคราะห์และสังเคราะห์              
2562 สรุปการวิจัย             100 

 รวม             100 



 
 

  

 
17. งบประมาณของโครงการวิจัย 

17.1 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ (กรณีของบประมาณเป็นโครงการ
ต่อเนื่อง ระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการด าเนินงาน)  

ปีท่ีด าเนินการ ปีงบประมาณ งบประมาณที่เสนอขอ 
ปีที่ 1 2562 50,000 

   
รวม   

 
17.2 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณปีท่ีเสนอขอ 

 ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
งบบุคลากร   
งบด าเนินการ : ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้วิจัย  20,000 
งบด าเนินการ : ค่าใช้สอย ค่าจัดกิจกรรม Workshop   

ค่าถ่ายเอกสาร 
30,000 

งบลงทุน : ครุภัณฑ์   
รวม   50,000 

 
 
 
 

17.3 เหตุผลความจ าเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ (พร้อมแนบรายละเอียดครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ) 

 
ชื่อครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ที่ขอสนับสนุน 

ลักษณะการ
ใช้งานและ
ความจ าเป็น 

การใช้
ประโยชน์

ของครุภัณฑ์
นี้เมื่อ

โครงการ
สิ้นสุด 

สถานภาพ 
ครุภัณฑ์

ใกล้เคียงที่ใช้ ณ 
ปัจจุบัน (ถ้ามี) 

สถานภาพการใช้
งาน ณ ปัจจุบัน 

 ไม่มีครุภัณฑ์นี้     
 ไม่มีครุภัณฑ์นี้     

 

 
 
 
 



 
 

  

 
18. ผลผลิต (Output) จากงานวิจัย 

ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ 
รายละเอียดของ

ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วยนบั 

ระดับ 
ความ 
ส าเร็จ 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

รวม 

1. ต้นแบบผลิตภัณฑ์ โดยระบุ ดังน้ี  
     1.1 ระดับอุตสาหกรรม        ต้นแบบ Primary 

Result 

     1.2 ระดับกึ่งอุตสาหกรรม        ต้นแบบ Primary 
Result 

     1.3 ระดับภาคสนาม        ต้นแบบ Primary 
Result 

     1.4 ระดับห้องปฏิบัติการ        ต้นแบบ Primary 
Result 

2.ต้นแบบเทคโนโลยี  โดยระบุ ดังนี ้  

     2.1 ระดับอุตสาหกรรม        ต้นแบบ Primary 
Result 

     2.2 ระดับกึ่งอุตสาหกรรม        ต้นแบบ Primary 
Result 

     2.3 ระดับภาคสนาม         ต้นแบบ Primary 
Result 

     2.4 ระดับห้องปฏิบัติการ        ต้นแบบ Primary 
Result 

3. กระบวนการใหม่ โดยระบุ ดังนี ้  
     3.1 ระดับอุตสาหกรรม        กระบวน

การ 

Primary 
Result 

     3.2 ระดับกึ่งอุตสาหกรรม        กระบวน
การ 

Primary 
Result 

     3.3 ระดับภาคสนาม        กระบวน
การ 

Primary 
Result 

     3.4 ระดับห้องปฏิบัติการ        กระบวน
การ 

Primary 
Result 

4.องค์ความรู้ (โปรดระบุ)  
     4.1  ..……………        เรื่อง Primary 

Result 
     4.2  ..……………        เรื่อง Primary 

Result 
     4.3  ..……………        เรื่อง Primary 

Result 
5. การใช้ประโยชนเ์ชิงพาณิชย์  
     5.1 การถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

       
ครั้ง 

Primary 
Result 

     5.2 การฝึกอบรม        ครั้ง Primary 
Result 

     5.3 การจัดสัมมนา        ครั้ง Primary 
Result 

6. การใช้ประโยชนเ์ชิงสาธารณะ  
     6.1 การถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

       
ครั้ง 

Primary 
Result 

     6.2 การฝึกอบรม        ครั้ง Primary 
Result 



 
 

  

ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ 
รายละเอียดของ

ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วยนบั 

ระดับ 
ความ 
ส าเร็จ 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

รวม 

     6.3 การจัดสัมมนา        ครั้ง Primary 
Result 

7. การพฒันาก าลังคน  
     7.1 นศ.ระดับปริญญาโท        คน Primary 

Result 
     7.2 นศ.ระดับปริญญา
เอก 

       คน Primary 
Result 

     7.3 นักวิจัยหลังปริญญา
เอก 

       คน Primary 
Result 

     7.4 นักวิจัยจาก
ภาคเอกชน ภาคบริการและ
ภาคสังคม 

       คน Primary 
Result 

8. ทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ สทิธิบัตร/ลิขสิทธิ์/เครือ่งหมายการค้า/ความลับทางการค้า เป็นตน้ (โปรดระบ)ุ  
     8.1 ...............        เรื่อง Primary 

Result 
     8.2 ...............        เรื่อง Primary 

Result 
     8.3 .............        เรื่อง Primary 

Result 
9. บทความทางวิชาการ  
     9.1 วารสารระดับชาติ        เรื่อง Primary 

Result 
     9.2 วารสารระดับ
นานาชาติ 

       
เรื่อง 

Primary 
Result 

10. การประชุม/สมัมนาระดับชาต ิ  
     10.1 น าเสนอแบบปาก
เปล่า 

       
ครั้ง 

Primary 
Result 

     10.2 น าเสนอแบบ
โปสเตอร์ 

       
ครั้ง 

Primary 
Result 

11. การประชุม/สมัมนาระดับนานาชาต ิ  
     11.1 น าเสนอแบบปาก
เปล่า 

       
ครั้ง 

Primary 
Result 

     11.2 น าเสนอแบบ
โปสเตอร์ 

       
ครั้ง 

Primary 
Result 

 

 
19. ผลลัพธ์ (Outcome) ที่คาดว่าจะได้ตลอดระยะเวลาโครงการ 

ชื่อผลลัพธ์ ประเภท ปริมาณ รายละเอียด 
นักศึกษามีผลการเรียนที่ดีขึ้น เชิงปริมาณ ร้อยละ  80 ผลการเรียนนักศึกษา 
นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร เชิงปริมาณ   



 
 

  

ชื่อผลลัพธ์ ประเภท ปริมาณ รายละเอียด 
การแสดงได้เป็นอย่างดี 
 เชิงปริมาณ   

 
20. ผลกระทบ (Impact) ที่คาดว่าจะได้รับ (หากระบุเป็นตัวเลขได้ โปรดระบุ) 

ชื่อผลงาน ลักษณะผลงาน 
กลุ่มเป้าหมาย /            
ผู้ใช้ประโยชน ์

ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ 

    
    
    

 
21. การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง 

          ไม่มีการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  
           ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ไม่มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  
           ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เก่ียวข้อง  
 
รายละเอียดทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง 

หมายเลขทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

ประเภททรัพยสิน 
ทางปัญญา 

ชื่อทรัพย์สินทางปัญญา ชื่อผู้ประดิษฐ ์
ชื่อผู้ครอบครอง

สิทธิ ์
     
     

 
22. มาตรฐานการวิจัย 

         มีการใช้สัตว์ทดลอง 

   มีการวิจัยในมนุษย์ 

   มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 
   มีการใช้ห้องปฎิบัติการที่เก่ียวกับสารเคมี 

 
23. หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือ Matching fund 

ประเภท ชื่อหน่วยงาน/บริษัท แนวทางร่วมด าเนินการ การร่วมลงทุน 
จ านวนเงิน 
(In cash 
(บาท)) 



 
 

  

ประเภท ชื่อหน่วยงาน/บริษัท แนวทางร่วมด าเนินการ การร่วมลงทุน 
จ านวนเงิน 
(In cash 
(บาท)) 

ภาคการศึกษา 
(มหาวิทยาลัย/
สถาบันวิจัย) 

  ไม่ระบ ุ  

ภาคอุตสาหกรรม 
(รัฐวิสาหกิจ/
บริษัทเอกชน) 

  ไม่ระบ ุ  

*กรณีมีการลงทุนร่วมกับภาคเอกชน ให้จัดท าหนังสือแสดงเจตนาการร่วมทุนวิจัยพัฒนาประกอบการเสนอขอ 
 
 

24. สถานที่ท าการวิจัย     
 ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

 ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

 พื้นที่ที่ท าวิจัย  ชื่อสถานที่ 
พิกัดสถานที่ GPS (ถ้ามี) 
ละติจูด ลองจิจูด 

ในประเทศ  นครปฐม  ห้องปฏิบัติการ ต า บ ล ค ล อ ง โย ง   จั ง ห วั ด
นครปฐม 

999.99999 999.99999 

 ในประเทศ  กรุงเทพมหานคร  ภาคสนาม โรงละครชาเทียม     
      

*องศาทศนิยม (DD) 

25. สถานที่ใช้ประโยชน์     
 ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

 ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

 ชื่อสถานที่ 
พิกัดสถานที่ GPS (ถ้ามี) 

ละติจูด ลองจิจูด 
ในประเทศ  นครปฐม ต าบลคลองโยง  จังหวัดนครปฐม 999.99999 999.99999 
 ในประเทศ  กรุงเทพมหานคร โรงละครชาเทียม     
 ต่างประเทศ     

*องศาทศนิยม (DD) 

 26. การเสนอข้อเสนอหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของงานวิจัยนี้ต่อแหล่งทุนอ่ืน หรือเป็นการวิจัยต่อยอดจาก
โครงการวิจัยอ่ืน                      มี     ไม่มี  

    หน่วยงาน/สถาบันที่ยื่น  
.............................................................................................................................      

      ชื่อ
โครงการ                    ......................................................................................................... .................... 



 
 

  

 
 
 
ระบุความแตกต่างจากโครงการนี้ 
............................................................................................................................. ...........................................
................................................................... .....................................................................................................
................................................................................................................................................... .....................
................................ 

      สถานะการพิจารณา     
                   ไม่มีการพิจารณา 
                  โครงการได้รับอนุมัติแล้ว สัดส่วนทุนที่ได้รับ .......... %             
                  โครงการอยู่ระหว่างการพิจารณา  

 
27. ค าชี้แจงอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
28. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี 

 

                                                                            ลงชื่อ................................................. 
                                                                        (Assoc Prof Lonzia Maurice Berry) 

                                                                                 หวัหน้าโครงการวิจัย 

                                                                               วันที่  เดือน ....................... พ.ศ. .......... 

 

 

 

 

 



 
 

  

5. แบบฟอร์มการน าองค์ความรู้ในการบริการวิชาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม หรือ 

แบบฟอร์มการน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์ 

แบบฟอร์มการน าองค์ความรู้ในการบริการวิชาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ฝ่ายบริการวิชาการและอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

(ส าหรับหน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลได้รับบริการวิชาการโดยตรง) 

ค าชี้แจง  ขอความอนุเคราะห์แจ้งผลการน าองค์ความรู้ในการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ต่อบุคคล ชุมชน 

ท้องถิ่น องค์กร และสังคม เพ่ือการรวบรวมข้อมูลประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงานและการ

พัฒนาในด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อไป 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลผู้รับผิดชอบโครงการ 

1) ประเภทโครงการ  

โครงการที่ 2 โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิ หน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน 

ตัวช้ีวัด จ านวนชุมชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิ
หน้าที่ตนเองและผู้อ่ืนภายใต้พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีกระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
โดยด าเนินการภายในพ้ืนที่ให้บริหารของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 25 ชุมชน/โรงเรียน 

เป้าหมาย 25 ชุมชน/โรงเรียน (หน่วยงานละไม่น้อยกว่า 2 ชุมชน) 

2) ชื่อโครงการ _____โครงการสามัคคีคือพลังด้วย Social Media       _______ 

3) ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ___อาจารย์ศิริเดช  ศิริสมบูรณ์,อาจารย์เอกพจน์  ธนะสิริ____ 

4) สังกัดคณะ_วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 

5) ระยะเวลาการด าเนินงาน วันที่__21-22_เดือน_มกราคม _พ.ศ. ____2562__ 

6) สถานที่__โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี  ตั้งอยู่  หมู่ที่   1   บ้านคลองเจ๊ก  ต าบลลานตากฟ้า 

อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 

7) กลุ่มเป้าหมาย____นักเรียน/ชุมชน___จ านวน_______75______คน 

8) ลักษณะโครงการ   ใหม ่   ต่อเนื่อง 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการด าเนินการโครงการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ 

1) หน่วยงาน/บุคคลที่น าไปใช้ประโยชน์____โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี  ตั้งอยู่  หมู่ที่   1   บ้าน

คลองเจ๊ก  ต าบลลานตากฟ้า อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม____ 

2) ประโยชน์ที่น าไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม 



 
 

  

  1) ประโยชน์ต่อบุคคล เช่น เด็ก เยาวชน ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ พ่อค้า แม่ค้า เป็นต้น 

 2) ประโยชน์ต่อองค์กร เช่น นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่รัฐ -เอกชน ครู-อาจารย์ พยาบาล 

พระสงฆ์  

        เป็นต้น 

 3) ประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น เช่น ประชาชนทั่วไป ผู้น าชุมชน กรรมการชุมชน ภาค

ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น เป็นต้น 

 3) หลักฐานอ้างอิง เช่น หนังสือขอบคุณ ภาพถ่ายกิจกรรม เป็นต้น 

     ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 

ลงชื่อ            ผู้รายงาน 

(อาจารย์ศิริเดช  ศิริสมบูรณ์) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ส่วนที่ 3 ค ารับรองการใช้ประโยชน์ (ส าหรับหน่วยงาน/บุคคล ที่ได้รับประโยชน์) 

ชื่อ-นามสกุล   นายสถาพร นาลัย 

ต าแหน่ง___ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี_____________ 

หน่วยงาน/ที่อยู่  โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี  ตั้งอยู่  หมู่ที่   1   บ้านคลองเจ๊ก  ต าบลลานตากฟ้า อ าเภอนคร

ชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 

ได้รับองค์ความรู้ในการบริการวิชาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริง 

โดยการน าไปใช้ประโยชน์ด้วยวิธีการอย่างไร? 

1) นักเรียนและผู้ปกครอง และผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้และเข้าใจ เรื่องความสามัคคี  และ

สามารถใช้สื่อในทางท่ีถูกต้องและเหมาะสมได้   

2) นักเรียนและผู้ปกครอง และผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพ้ืนฐาน

ด้านการแสดงความถึงความดี  และความสามัคคี  ผ่านการท ากิจกรรมร่วมกัน    

3) นักเรียนและผู้ปกครอง และผู้ที่ เข้าร่วมโครงการสามารถคิด  วิเคราะห์  สามารถ

แยกแยะการเสพสื่อ และการใช้สื่อ Social Media ในทางที่สร้างสรรค์และท าให้

เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน  และโรงเรียน   
 



 
 

  

 

 
            (ประทับตราหน่วยงาน) 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ:  1) ถ้าหากไม่มีตราประทับหน่วยงานให้แนบส าเนาการแต่งตั้งชุมชน หรือส าเนาบัตรประธาน

ชุมชน หรือส าเนาบัตรของของผู้ใหญ่บ้าน 

2) การลงนามผู้รับรอง ให้ผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงเป็นผู้ลงนามรับรอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 
 

 



 
 

  

 
 

 



 
 

  

7. ภาพกิจกรรม 

 
 

 



 
 

  

 
 

 

 



 
 

  

 

 
 



 
 

  

 

 



 
 

  

 



 
 

  

 

 



 
 

  

 

 



 
 

  

 



 
 

  

 



 
 

  

 



 
 

  

 
 



 
 

  

 

 


