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ด้ านบริการวิชาการ

กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รหัสงบประมาณ 2309014129
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงกำร “ค่ายวิชาการ ICT การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ในศตวรรษที่ 21 สูก่ ารบูรณาการงานวิจัยในชั้นเรียน”
โรงเรียนกองทุนในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเขตพื้นทีจ่ ังหวัด
เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
3. สาขาวิชา/งาน/ฝ่ายที่ดาเนินการ สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
สถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิทยำบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
คณะวิทยำกำรจัดกำร คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
4. ลักษณะของโครงการ
4.1 ดำเนินงำนตำมภำรกิจสอดคล้องกับพันธกิจของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
( ) สร้ำงเอกลักษณ์ด้ำนอำหำรและกำรท่องเที่ยวให้ได้รับกำรยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ
( ) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพพร้อมทำงำน สร้ำงอัตลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม โดยคำนึงถึง
หลักกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงเท่ำเทียม
( ) วิจั ย และพัฒ นำองค์ ค วำมรู้ ที่ จำเป็ น และประโยชน์ ใ นกำรพัฒ นำท้ องถิ่ น ชุ มชนและประเทศโดยให้
ควำมสำคัญกับกำรวิจัยเพื่อแก้ปัญหำของพื้นที่และสนับสนุนเอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัยที่สำมำรถนำไปใช้
ประโยชน์ได้อย่ำงแท้จริง
( / ) ให้บริกำรวิชำกำร ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพื้นฐำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงที่
ตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน สังคม และประเทศชำติ
( ) สืบสำน ส่งเสริมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริและปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและสังคม
( ) เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในคุณค่ำ ควำมสำนึก และควำมภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชำติ
เพื่อให้เกิดควำมตระหนักในคุณค่ำของกำรอนุรักษ์และเผยแพร่สู่สำกล
( ) พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรขั้นสูง (Advanced Execution Premium) โดยมีคณะกรรมกำรหรือ
สำนักบริหำรยุทธศำสตร์เป็นกลไกดำเนินกำรตำมหลักธรรมำภิบำลและปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
4.2 ดำเนินงำนตำมภำรกิจสอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
( ) สร้ำงควำมโดดเด่นด้ำนอำหำรและกำรท่องเทีย่ ว
( ) ยกระดับคุณภำพบัณฑิต
( ) เพิ่มศักยภำพกำรวิจยั และงำนสร้ำงสรรค์
( / ) เร่งรัดและยกระดับกำรให้บริกำรวิชำกำรทีต่ อบสนองควำมต้องกำรของท้องถิ่น
( ) สร้ำงควำมเป็นสำกล
( ) ปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรสู่องค์กรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพสูง
( ) รำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำงำนตำมภำรกิจหลัก
4.3 ดำเนินงำนตำมภำรกิจสอดคล้องกับจุดเน้นกำรพัฒนำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
กลยุทธ์ที่ 4.1 ให้บริกำรวิชำกำร ที่รับผิดชอบต่อสังคม ตอบสนองควำมต้องกำรของท้องถิ่น ชุมชน และประเทศ
เป็นศูนย์รวมควำมคิด (Think Thank ) ให้แก่สงั คม
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4.4 ดำเนินงำนตำมภำรกิจสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน
พันธกิจ 2 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ฯ
ประเด็นยุทธศำสตร์ 1 เป็นหน่วยปะสำนงำนด้ำนวิชำกำร ฯ
4.5 สอดคล้องกับองค์ประกอบ ตัวชี้วัด/ ตัวบงชี้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้เฉพำะที่ 1.2 ชื่อตัวชี้วดั ระดับควำมสำเร็จของกำรให้บริกำรที่สอดคล้องกับพันธกิจของสำนักส่งเสริมฯ
4.6 กรณีเป็นกิจกรรม ที่ดำเนินกำรตำมอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และคุณลักษณะบัณฑิตตำม TQF 5 ด้ำน ของหน่วยงำน
และมหำวิทยำลัย
อัตลักษณ์
( ) ซื่อสัตย์
( ) มีวินัย
( ) ใฝ่เรียนรู้
เอกลักษณ์
( ) ท่องเที่ยว
( ) อำหำร
คุณลักษณะบัณฑิตตำม TQF 5 ด้ำน
( ) ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ
( / ) ด้ำนควำมรู้
( ) ด้ำนทักษะทำงปัญญำ
( ) ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
( / ) ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลขและกำรใช้เทคโนโลยี
4.7 กรณีเป็นกำรบูรณำกำรโครงกำรร่วมกับ
( / ) กำรเรียนกำรสอน ..หลักสูตรครุศำสตร์บัณฑิต...................................
( ) กิจกรรมนักศึกษำ
( ) กำรวิจัย
( / ) กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
( ) กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. หลักการและเหตุผล
สังคมโลกที่มีเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว อีกทั้งรูปแบบกำรศึกษำในยุค
ปัจจุบันมีควำมจำเป็นสือ่ ที่หลำกหลำยง่ำยต่อกำรสืบค้น ง่ำยต่อกำรเข้ำถึง
ผ่ำนระบบออนไลน์ ซึ่งกำรสอนในศตวรรษที่ 21 ในด้ำนทักษะเทคโนโลยี
กำร ทักษะกำรสื่อสำรและสร้ำงสื่อดิจิตอลที่จำเป็นต่อกำรสอน และใช้เป็น
เครื่องมือพัฒนำนักเรียน นักศึกษำทุกระดับ สื่อกำรสอนในศตวรรษที่ 21
ในด้ำนทักษะกำรสื่อสำรและกำรแสวงหำควำมรู้จำกสื่อสำรสนเทศที่จำเป็น
มำกกว่ำ 2 ภำษำ ทักษะกำรแสวงหำควำมรู้จำกสื่อต่ำงๆ และทักษะกำร (https://sipaedumarket.files.wordpress.com/2014/04/mooc
ใช้ เ ทคโนโลยี อ ย่ ำ งเหมำะสมมหำวิทยำลั ย รำชภั ฏ เพชรบุ รีไ ด้ รับ กำร _poster_mathplourde.jpg)
คัดเลือกจำกโครงกำรฯ ด้วยมีควำมพร้อมในให้บริกำรดัง กล่ำว มำร่ วมเป็ นหน่วยงำน ให้บ ริกำรเพื่อเพิ่มควำมสะดวกต่ อ
ผู้ใช้งำนในท้องถิ่น อย่ำงต่อเนื่อง และเห็นควำมจำเป็นในกำรพัฒนำสื่อสื่อกำรสอนในศตวรรษที่ 21 เช่น กำรสร้ำงสื่ อกำรสอน
แบบ MOOC Moodle eDLTV Edmodo และในไปสู่กำรวิจัยในชั้นเรียน โดยให้นักศึกษำสำยครู ครูในโรงเรียน เป็นผู้สร้ำง
สื่อลงบนระบบ ดังกล่ำว และทดลองนำไปใช้ในชั้นเรียนที่ครูจัดกำรเรียนกำรสอนอยู่ให้เกิดเป็นนวัตกรรมทำงกำรสอนของครูผู้
นั้นต่อไป
MOOC (อ่ำนว่ำ “มู้ก”) หมำยถึงรูปแบบกำรนำเสนอกำรเรียนรู้หลักสูตรต่ำงๆ ทำงออนไลน์ ที่ เข้ำถึง ผู้เรียนจำนวน
มำกๆ ได้ผ่ำนทำงหน้ำเว็บไซต์ ซึ่งระบบอีเลิร์นนิงในควำมหมำยที่เข้ำใจกันเดิมนั้นมันก็มีคุณสมบัติเป็น อยู่แล้วแต่ที่ต่ำงกัน
คือ ส่วนใหญ่มักจะใช้เรียนกับนักเรียนในกลุ่มจำกัด เช่น ในโรงเรียน หรือมหำวิทยำลัยตัวเอง ซึ่งส่วนใหญ่จะเสียค่ำเล่ำ เรียน
รวมไปแล้ว แต่ก็มีสถำบันบำงแห่งให้คนเสียเงินเรียนผ่ำนอีเลิร์นนิง และเมื่อจบแล้วก็ได้ประกำศนียบัตรหรือปริญญำบัตร
จริงๆ แต่ในควำมหมำยของ MOOC นั้นกำรเรียนกำรสอนจะกินวงกว้ำงกว่ำมำก (จนถึงระดับทั่วโลก) ซึ่งควำมจริงมันก็มีมำ
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นำนแล้วเช่นกัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรถ่ำยทอดสดหรือแห้งแบบวิดีโอ โดยเฉพำะระบบกำรสอนของมหำวิทยำลัยเปิดต่ำงๆ
ซึ่งเริ่มมำจำกฝั่งอังกฤษและอเมริกำ แล้วก็มีในประเทศไทยในพวกมหำวิทยำลัยเปิดอย่ำง มสธ.และรำมคำแหง รวมทั้งพวก
โรงเรียนติวเตอร์ต่ำงๆ ที่ติวเตอร์ดังๆ ที่ไม่สำมำรถแบ่งภำคตัวเองไปสอนตำมสำขำต่ำงจังหวัดได้ทั้งหมด แต่กำรเรียนกับครู
อำจำรย์เ ก่ งๆ ของสถำบั นดัง ๆ ทั้งหลำย โดย MOOC ในยุ ค ปัจจุบันมั กจะหมำยถึ งกำรสอนระบบอุด มศึกษำ (Higher
Education) เป็นหลัก
(ภำสกร ใหลสกุล, MOOC มุกใหม่ของอีเลิร์นนิง, https://sipaedumarket.wordpress.com/2014/04/20/mooc-มุกใหม่ของอีเลิร์
นนิง/, สืบค้นเมื่อ 1 เมษำยน 2559)

Google Apps for Education คือ ชุดเครื่องมือฟรีของ Google สำหรับสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร เป็นกำรทำงำน
แบบบูรณำกำร ผ่ำน Google Apps เช่น Mail, Calendar, Docs, Drive, Site และอื่นๆ
เพื่อกำรสื่อสำร และทำงำนร่วมกัน ทุกคนจะได้ PBRU Google Account ภำยใต้โดเมน
ของมหำวิทยำลัย ซึ่งทำให้เรำได้สิทธิพิเศษเหนือคนนอกโดเมน ในกำรเข้ำถึงข้อมูล
บำงอย่ำงที่จำกัดให้เฉพำะคนที่มี PBRU Google Account ในโดเมน ทัง้ นี้ระบบและ
ข้อมูลทั้งหมดจะได้รับกำรดูแลโดยวิศวกร Google ท่ำนสำมำรถมั่นใจได้ในควำมปลอดภัย
ของข้อมูล ควำมเสถียรภำพของระบบ และควำมรวดเร็วทันใจ
(PBRU Google Apps for Education,
https://sites.google.com/a/mail.pbru.ac.th/pbru-gapps-help/gapps สืบค้นเมื่อ 20
เมษำยน 2559)

“eDLTV” คือ “โครงกำรจัดทำเนื้อหำ ระบบ e-Learning ของกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๐” เป็นโครงกำรควำมร่วมมือของ มูลนิธิกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ร่วมกับโครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศตำม
พระรำชดำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี โดย
กำรนำเนื้อหำของกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ที่
ออกอำกำศทำงสถำนีวิทยุและโทรทัศน์กำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
ดำวเทียม จำกโรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มำลงบนระบบ e-Learning เพื่อใช้เผยแพร่แก่โรงเรียนใน
โครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำของ โรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ที่ส่วนใหญ่อยู่ในชนบทห่ำงไกล ขำดแคลนครู ได้
ใช้ประโยชน์ในกำรสอน สอนเสริม หรือให้นักเรียนได้ใช้ทบทวนบทเรียนภำยในโรงเรียนแบบ Off-line และเผยแพร่แบบ Online ผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต ให้แก่ครู นักเรียน และผู้สนใจทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ในกำรเรียนกำรสอน หรือศึกษำเพิ่มเติม (โครงกำร
จัดทำเนื้อหำระบบ e-Learning ของกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550,
http://edltv.thai.net/index.php?mod=Message&op=aboutus สืบค้นเมื่อ 10 เมษำยน 2559)

Moodle ย่อมำจำก Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment คือ ระบบจัดกำรเรียนกำร
สอนในระบบออนไลน์ให้มีบรรยำกำศเหมือน เรียนในห้องเรียน หรือเรียกว่ำ LMS (Learning Management System) หรือ
ระบบจัดคอร์ สกำรเรียนกำรสอน CMS(Course Management System ผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต อินทรำเน็ ต
สำหรั บสถำบันกำรศึ กษำ หรื อครู ใช้ เพื่อเตรี ยมแหล่ง ข้อมู ล กิ จกรรม และเผยแพร่แ บบออนไลน์ ผ่ำ นอิ นเทอร์เ น็ต หรื อ
อินทรำเน็ต Moodle สำมำรถนำไปใช้ได้ ทั้งองค์กรระดับ มหำวิทยำลัย โรงเรียน สถำบัน หรือครูสอนพิเศษ โปรแกรมชุดนี้
เป็น Open Source ช่วยรวบรวมวิชำเป็นหมวดหมู่ เผยแพร่เนื้อหำ ของผู้สอน พร้อมบริกำรให้นักเรียนเข้ำ มำศึกษำ และ
บันทึกกิจกรรมของนักเรียน สำมำรถสร้ำงแหล่งข้อมูลใหม่ หรือเผยแพร่เอกสำรที่ทำไว้ เช่น Microsoft Office, Web Page,
PDF หรือ Image เป็นต้น ใจกว้ำง ไม่หวงวิชำ มีเอกสำรที่เคยรวบรวมไว้ ก็ส่งเข้ำไปเผยแพร่ได้โดยง่ำยมีระบบติดต่อสื่อสำร
ระหว่ำงนักเรียน เพื่อนร่วมชั้น และผู้สอน นักเรียนฝำกคำถำม ครูทิ้งคำถำมไว้ ครูนัดสนทนำแบบออนไลน์ ครูนัดสอนเสริม
หรือแจกเอกสำรให้อ่ำนก่อน เข้ำเรียน ก็ได้ มีระบบแบบทดสอบ รับกำรบ้ำน และกิจกรรม ที่รองรับระบบ ให้คะแนนที่
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หลำกหลำย ให้ส่งงำน ให้ทำแบบฝึกหัด ตรวจให้คะแนนแล้ว export ไป excel สำรองข้อมูลเป็น . zip แฟ้มเดียว ในอนำคต
สำมำรถนำไปกู้คืน ลงไปในเครื่องใดก็ได้ ข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจเลือกใช้ Moodle
(Moodle, http://www.dek-ac.com/d-sign2u/cms-id7.html, สืบค้นเมื่อ 3 พฤษภำคม 2559)
Edmodo คือ เครือข่ำยสังคมออนไลน์สำหรับ ครู นักเรียน โรงเรียน หรือ
พื้นที่กำรศึกษำ ที่มีระบบรักษำควำมปลอดภัย สำมำรถติดต่อสือ่ สำร ทำงำน
แบ่งปันเนื้อหำ สำมำรถเข้ำถึงกำรบ้ำน สมุดเกรด เป้ำหมำยสำคัญของ Edmodo
ประสิทธิภำพของเครือข่ำยสังคมออนไลน์ เพื่อช่วยให้นักกำรศึกษำสำมำรถจัดกำร
(Edmodo.com)
และจัดกำรนักเรียนทุกคนได้ กำรสมัครเข้ำใช้งำน (ผู้สอน) กำรสมัครเข้ำใช้งำน
สร้ำงกลุ่มผูเ้ รียน กำรโพสข้อควำม กำรโพสข้อสอบ กำรโพสโพล กำรส่งออกข้อมูล และกำรทำงำนอื่น ๆ

สำนักงำนเขต
ร่วมกัน
คือกำรใช้
ห้องเรียน
(ผู้เรียน) กำร

(edmodo, http://www.kruthaionline.com/index.php/share/edmodo สืบค้นเมื่อ 20 เมษำยน 2559 )

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีเป็นมหำวิทยำลัยที่รับผิดชอบดูแลและดำเนินกำรโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่ง
มีโรงเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำสู่โครงกำรกองทุนกำรศึกษำในปี 2555 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนป่ำ
เด็ง โรงเรียนบ้ำนหุบกะพง โรงเรียนป่ำเด็งวิทยำ และในปี 2556 เพิ่มอีก 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนหนองปืนแตก
โรงเรียนบ้ำนด่ำนโง โรงเรียนบ้ำนแม่คะเมย โรงเรียนบ้ำนท่ำตะคร้อมิตรภำพที่ 192 โรงเรียนบ้ำนพุพลู โรงเรียน
บ้ำนดอนขุนห้วย โรงเรียนห้วยทรำยประชำสรรค์ และโรงเรียนบ้ำนหนองเขื่อน ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอในจังหวัด
เพชรบุรี ได้แก่ อำเภอชะอำ อำเภอหนองหญ้ำปล้อง และอำเภอแก่งกระจำน และในปี 2557 เพิ่มอีก 3 โรงเรียนใน
จัง หวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ โรงเรียนอำนันท์ โรงเรียนบ้ำนห้วยไคร้ และโรงเรียนวไลย รวมปัจ จุบันทั้ งสิ้น 14
โรงเรียน จัดกำรศึก ษำระดับ ปฐมวัย และมั ธยมศึก ษำตอนต้น อยู่ในเขตพื้นที่ ชำยขอบผลกำรระบบกำรสื่อสำร
โทรคมนำคมยังไม่ทันสมัย ควำมพร้อมสื่อกำรเรียนกำรสอนรูปแบบใหม่ เครื่องมือในกำรพัฒนำกำรสอนของครูที่เข้ำ
ไม่ถึง ไม่รู้จัก ทั้งยังขำดทักษะในกำรพัฒนำสื่อดิจิทัลอย่ำงมำก
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีมีศักยภำพในกำรที่จัดอบรมหลักสูตรกำรพัฒนำสื่อกำรสอนในศตวรรษที่ 21
ให้กับโรงเรียนในกองทุนฯ ด้วยมีบุคลำกรผู้เขียวชำญ และมีควำมสำมำรถ ในกำรให้ควำมรู้ พัฒนำสื่อกำรเรียนกำร
สอนในศตวรรษที่ 21 สู่กำรวิจัยในชั้นเรียน ที่จำกคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ คณะวิทยำกำรจัดกำร คณะเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม ทั้งยังมีห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ที่สำมำรถรอบรับกำรพัฒนำสื่อออนไลน์ และ
บุคลำกรสนับสนุนของศูนย์คอมพิวเตอร์ และสถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่พร้อมอำนวยควำมสะดวกใน
กำรดำเนินโครงกำรฯให้สำเร็จตำมวัตถุประสงค์ได้
6. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่วิธีกำรพัฒนำกำรสอนกำรเรียนกำรสอนแบบ MOOC Google class room Moodle

eDLTV Edmodu ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี สำหรับบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ใน
โรงเรียนกองทุน นักเรียน นักศึกษำ และผู้ใช้งำนในท้องถิ่น เขตพืน้ ที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
2. เพื่อให้บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในโรงเรียนกองทุน นักเรียน นักศึกษำ และผู้ใช้งำนในท้องถิ่น ของโรงเรียน
ในเขตพื้นที่สำมำรถบูรณำกำรสื่อกำรสอนในศตรววรษที่ 21 สู่กำรวิจัยในชั้นเรียน
3. ประเมินผลกำรนำสื่อที่พัฒนำได้ในไปสู่กำรวิจัยในชั้นเรียน ของครูในโรงเรียน ในเขตพื้นที่
7. สถานที่ดาเนินงาน

ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยำบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเพชรบุรี
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8. ระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)

1. หลักสูตรอบรมปฏิบัตกิ ำรคอมพิวเตอร์ใช้เวลำ 3 วัน (18 ชั่วโมง) จำนวน 50 คน ดำเนินกำรอบรม ระหว่ำง
วันที่ 2-4 พฤษภำคม 2560 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี (ระยะที่ 1)
2. ประเมินผลกำรผลิตสือ่ สู่กำรนำไปใช้ชั้นเรียนครูโรงเรียนในเครือข่ำยผูร้ ่วมโครงกำร ระหว่ำง เดือน มิถุนำยน สิงหำคม 2560 (ระยะที่ 2)
3. ประกำศผลกำรประเมินสือ่ สูก่ ำรนำไปใช้ชั้นเรียน โดยคณะกรรมกำรโครงกำรและผู้อำนวยกำรโรงเรียนใน
เครือข่ำยผูร้ ่วมโครงกำร ระหว่ำง กันยำยน - ตุลำคม 2560 (ระยะที่ 3)
9. กลุ่มเป้าหมาย
ครู บุ คลำกรทำงกำรศึก ษำ ของโรงเรียนกองทุ นในควำมรับ ผิ ดชอบของมหำวิท ยำลัย รำชภั ฏเพชรบุ รี
14 โรงเรียน ที่มีทักษะในกำรผลิตสือ่ กำรสอนผ่ำนระบบได้ นำไปใช้ในกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนอย่ำงน้อย 50 เรื่อง
10. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมำณ
1. ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ โรงเรียนกองทุนในควำมรับผิดชอบของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ
2. จำนวนสื่อ/บทเรียนที่ผลิต
3. โรงเรียนต้นแบบที่นำสื่อสู่กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน

50 คน
50 บทเรียน
2 โรงเรียน

เชิงคุณภำพ
1. โครงกำร 36)[1] จำนวนโรงเรียนที่ได้รบั กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน

10 โรงเรียน

2. โครงกำร 36)[2] ร้อยละของผลกำรสอบ o-net ของโรงเรียนกอง
ทุนกำรศึกษำเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 10

3. ควำมพึงพอใจผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ
4. ครูผ้เู ข้ำร่วมโครงกำรนำควำมรู้ไปใช้กำรเรียนกำรสอน และนำไปเป็น
เครื่องมือในกำรวิจัยในชั้นเรียน

มำกกว่ำระดับ 3.5
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80

เชิงเวลำ
1. โครงกำรฯ แล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่กำหนด

ปีกำรศึกษำ 2559-2560

เชิงต้นทุน
1. ค่ำใช้จำ่ ยของโครงกำรเป็นไปตำมที่ได้รับอนุมัติ

จำนวน 80,400

บำท
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11. วิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

1.วำงแผนกำรดำเนินงำน (Plan)
1.1 เสนอโครงกำร ติดต่อวิทยำกรผู้อบรม
1.2 บันทึกจองห้องอบรมคอมพิวเตอร์
2.ดำเนินกำร (Do)
2.1 ประชำสัมพันธ์โครงกำรภำยใน/ภำยนอกกับกลุ่มเป้ำหมำย
2.2 รับสมัครผู้เข้ำอบรมฯ
2.2 ดำเนินอบรม
3.สรุปและประเมินผล (Check)
3.1 ประเมินสื่อและผลกำรใช้สือกำรสอนในชั้นเรียน
ตำรำงกำหนดกำรนิเทศครูที่นำสื่อไปใช้ในชั้นเรียน
ชื่อโรงเรียน
วันที่นิเทศ
1. โรงเรียนบ้ำนดอนขุนห้วย
21 มิถุนำยน 2560
2. โรงเรียนบ้ำนแม่คะเมย
21 มิถุนำยน 2560
3. โรงเรียนบ้ำนหนองเขื่อน
28 มิถุนำยน 2560
4. โรงเรียนบ้ำนพุพลู
28 มิถุนำยน 2560
5. โรงเรียนอำนันท์
5 กรกฎำคม 2560
6. โรงเรียนป่ำเด็งวิทยำ
5 กรกฎำคม 2560
7. โรงเรียนบ้ำนท่ำตะคร้อมิตรภำพที่ 192 12 กรกฎำคม 2560
8. โรงเรียนบ้ำนห้วยไคร้
12 กรกฎำคม 2560
9. โรงเรียนบ้ำนหนองปืนแตก
19 กรกฎำคม 2560
10. โรงเรียนบ้ำนหุบกะพง
19 กรกฎำคม 2560
11. โรงเรียนห้วยทรำยประชำสรรค์
26 กรกฎำคม 2560
12. โรงเรียนบ้ำนด่ำนโง
26 กรกฎำคม 2560
13. โรงเรียนบ้ำนป่ำเด็ง
2 สิงหำคม 2560

เมษำยน-พฤษภำคม

3.2 รำยงำนผลกำรประเมินอบรมต่อคณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำร
4.นำผลกำรประเมินไปปรับปรุง(Act)
4.1 ผู้เข้ำอบรมปรับปรุงผลงำน/รำยงำนกำรนำไปใช้กำรสอน/วิจัยชั้นเรียน
4.2 รำยงำนผลปรับปรุง/สื่อกำรสอนวิจัยชั้นเรียน

15 สิงหำคม 2560

12. งบประมาณรวม

10 มกรำคม – 30 มีนำคม 2560
10 มกรำคม – 31 เมษำยน 2560
2 – 4 พฤษภำคม 2560
21 มิถุนำยน – 2 สิงหำคม 2560

กันยำยน
ตุลำคม

80,400 บาท รหัส 2309014129

( / ) งบประมำณแผ่นดิน ……......80,400......................... บำท
( ) งบประมำณเงินรำยได้
……............................... บำท
( ) งบประมำณอื่นๆ
...................................... บำท

8

13. รายละเอียดงบประมาณ
งบรายจ่าย
- ค่ำตอบแทน

- ค่ำใช้สอย

จานวนเงิน (บาท)
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
21,600 - ค่ำตอบแทนวิทยำกรหลักสูตรระยะที่ 1 (ครู)
(1 คน x 3 วัน x 18 ชม. x 400 บำท รวม 21,600 บำท)
1,500 - ค่ำจ้ำงสำเนำสื่อ DVD (200 แผ่น x 7.5 บำท เป็นเงิน 1,500 บำท)
10,500 - ค่ำอำหำรกลำงวัน ผู้ครู/บุคลำกรผูเ้ ข้ำอบรม
(3 วัน x 50 คน x 70 บำท เป็นเงิน 10,500 บำท)
6,000 - ค่ำอำหำรว่ำง ผู้ครู/บุคลำกรผูเ้ ข้ำอบรม
(3 วัน x 50 คน x 20 บำท x 2 มื้อ เป็นเงิน 6,000 บำท)
2,000 - ค่ำวัสดุ DVD (สำเนำสื่อ/บทเรียน)
(100 แผ่น x 20 บำท เป็นเงิน 2,000 บำท)
2,500 - ค่ำเอกสำรกำรอบรม PBRU Google Apps EDLTV (ให้ครู)
(50 บำท x 50 เล่ม เป็นเงิน 2,500 บำท)
3,000 - ค่ำเอกสำรกำรอบรมกำรวิจยั ในชั้นเรียน (ให้ครู)
(60 บำท x 50 เล่ม เป็นเงิน 3,000 บำท)
2,500 - ค่ำเอกสำรกำรอบรมกำรใช้โปรแกรม Perzi (ให้ครู)
(50 บำท x 50 เล่ม เป็นเงิน 2,500 บำท)
16,800 - ค่ำเบีย้ เลีย้ งเดินทำงไปนิเทศครู นักเรียน 14 โรงเรียนกองทุน 14 ครั้ง
(5 คน x 14 ครั้ง x 240 บำท เป็นเงิน 1,6800 )
14,000 - ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง (14 ครัง้ x 1,000 บำท เป็นเงิน 14,000 บำท)

รวม

80,400

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
14.1 นักศึกษำสำยครู ครู นักเรียน ของโรงเรียนกองทุนในควำมรับผิดชอบของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ที่มีกำร
พัฒนำสื่อกำรสอนในศตวรรษที่ 21 ผ่ำนเครือข่ำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏ เพื่อให้โรงเรียน/หน่วยงำนไปใช้เพิ่มมำกขึ้น
14.2 ผู้เข้ำอบรม นักศึกษำสำยครู ครู นักเรียน ของโรงเรียนกองทุนในควำมรับผิดชอบของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
ผลิตสื่อกำรสอนในศตวรรษที่ 21 ไปเป็นเครื่องมือในกำรสอนและมีผลวิจัยในชั้นเรียน เพิ่มมำกขึ้น
14.3 จำนวนหน่วยกำรเรียนรู้ ในรำยวิชำทีค่ รู/โรงเรียนกองทุนในควำมรับผิดชอบของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี นำสื่อ
ไปประยุกต์และพัฒนำต่อยอดในชั้นเรียน เพิ่มมำกขึ้น

15. การติดตามและประเมินผลโครงการ
15.1 ประเมินผลงำนของผู้เข้ำอบรม ด้วยแบบประเมินสื่อและนวัตกรรม (วิทยำกร)
15.2 ประเมินควำมพึงพอใจ ของนักศึกษำครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ (คณะกรรมกำรโครงกำรฯ)
15.3 สถิตขิ องผู้ใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนที่ทำสำเร็จ (คณะกรรมกำรโครงกำรฯ)
15.4 ผลกำรเรียนรู้ของนักรียนผู้ใช้สื่อมีควำมรู้เพิ่มขึ้นระหว่ำงก่อนเรียนและหลังเรียน (ครู/คณะกรรมกำร)
15.5 ผลกำรประเมินครูที่นำสื่อไปใช้ในชั้นเรียน (คณะกรรมกำรโครงกำรฯ)
15.6 นักเรียนโรงเรียนกองทุนที่นำสื่อไปใช้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10
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ลงชื่อ
ตำแหน่ง
( ) อนุมัติ

(อำจำรย์ ดร. อัตภำพ มณีเติม)
รองผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
ผู้เสนอกิจกรรม/โครงกำร

( ) อื่น ๆ .....................................
…………………………………………..………….
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เสนำะ กลิ่นงำม)
รักษำกำรอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายวิชาการ ICT การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ในศตวรรษที่ 21 สู่การบูรณาการงานวิจัยในชั้นเรียน”
โรงเรียนกองทุนในความรับชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2 – 4 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร LC มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันที่/เวลา
วันที่ 1
2/พ.ค./2560

วันที่ 2
3/พ.ค./2560

วันที่ 3
4/พ.ค./2560

หัวข้อการอบรม (ระยะที่ 1)
พิธีเปิดการอบรม อธิการบดีกล่าวต้อนรับและให้นโยบาย
แนวกำรทำงจัดกำรเรียนกำรสอนในทศวรรษที่ 21 ด้วย MOOC
PBRU. Google App กำรใช้งำน Google Plus
กำรใช้งำน E-mail กำรใช้งำน Calendar
พักกลำงวัน
PBRU. Google App กำรใช้งำน Class room
กำรใช้งำน Sites กำรใช้งำน Drive Doc Sheet Slide
กำรสร้ำง/เผยแพร่สื่อวีดีโอผ่ำน YouTobe Channel
ระบบ eDLTV ผ่ำนเว็บไซต์ http://edltv.thai.net
วิธีกำรใช้งำนจำกเครื่อง eDLTV Server และ External Harddisk
พักกลำงวัน
กำรติดตั้ง eDLTV แบบ ออฟไลน์
กำรสร้ำงหน่วยกำรเรียน
กำรเพิ่มสื่อกำรเรียน ไฟล์เอกสำร ไฟล์ภำพ ไฟล์วีดีโอ
E-learning by Moodle http://learn.pbru.ac.th
กำรสมัครใช้งำน กำรสร้ำงรำยวิชำ กำรเพิ่มสื่อ ไฟล์ภำพ ไฟล์เอกสำร แทรกคลิป
ภำยนอก กำรเพิ่มกำรบ้ำน กำรเพิ่มแบบทดสอบ
พักกลำงวัน
กำรสร้ำงสื่อกำรสอน/สื่อกำรนำเสนอด้วยโปรแกรม Prezi
กำรนำสื่อกำรสอนสู่กำรวิจัยในชั้นเรียน กำรเขียนวัตถุประสงค์งำนวิจัย
กำรขั้นตอนกำรวิจัย สถิติกำรวิจัยในชั้นเรียน กำรหำคุณภำพเครื่องมือ
พักกลำงวัน
กำรประเมินผลกำรใช้สื่อ กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัย

ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
ชั้น 2 (60 ที่นั้ง)
ผู้ดาเนินงาน/วิทยากร :
อ.ดร.ทัดทอง พรามณี
และคณะ

ผู้ดาเนินงาน/วิทยากร :
อ.ดร.อัตภาพ มณีเติม
และคณะ

ผู้ดาเนินงาน/วิทยากร :
อ.เกรียงไกร จริยะปัญญา
และคณะ

ดาเนินงาน/วิทยากร :
อ.ดร.นวรัตน์ ประทุมตา
และคณะ

ปิดการอบรม และมอบประกาศนียบัตร (ผู้บริหำรหน่วยงำน/วิทยำกร)
* ผู้ดาเนินงาน/วิทยากร : ผศ.ณรงค์ ไกรเนตร อ.ดร.นวรัตน์ ประทุมตา อ.ดร.สุกญ
ั ญารัตน์ คงงาม อ.ดร.อัตภาพ มณีเติม อ.ดร.ทัดทอง พรามณี
อ.สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ อ.เกรียงไกร จริยะปัญญา อ.ปณิธิ แก้วสวัสดิ์

สถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นำวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสำร 0-3249-3277
E-mail : research@mail.pbru.ac.th หรือ research_pbru@yahoo.com
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ใบสมัคร
โครงการ “ค่ายวิชาการ ICT การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ในศตวรรษที่ 21 สู่การบูรณาการงานวิจัยในชั้นเรียน”
เขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สถานะ  นักศึกษา
 ครู/อาจารย์
 บุคคลทั่วไป  อื่น ๆ.....................................
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/............) ......................................... นามสกุล ...............................................
สถานศึกษา/ที่ทางาน.............................................................................................................................
ที่อยู่ ......................................................................................................................................................
โทรศัพท์.............................................................. อีเมล์.........................................................................
Line id................................................................
ทักษะทางคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
Word
 ดีมาก
 ดี  พอใช้  อื่น ๆ ..............................
Excel
 ดีมาก
 ดี  พอใช้  อื่น ๆ ..............................
Power point
 ดีมาก
 ดี  พอใช้  อื่น ๆ ..............................
สืบค้น/ดาวน์โหลด/ส่งอีเมล์  ดีมาก
 ดี  พอใช้  อื่น ๆ ..............................
ทักษะทางกราฟิกมัลติมีเดีย
โปรแกรมตบแต่งภาพ (Photoshop)  ดีมาก
 ดี  พอใช้  อื่น ๆ ........................
โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ (Movie Maker)  ดีมาก  ดี  พอใช้  อื่น ๆ ........................
การใช้กล้องบันทึกภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว ดีมาก  ดี  พอใช้  อื่น ๆ ........................
ทักษะด้านการวิจัย
 เคยทาวิจัยในชั้นเรียนด้านการใช้เครื่องมือ ICT ในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
 ไม่เคย ทางานวิจัยในใช้เรียนด้านอื่น ........................................................................................
ต้องการสมัครเข้าอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 สู่การบูรณาการงานวิจัยใน
ชั้นเรียน สาหรับนักศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา”
ลงชื่อผู้สมัคร.........................................
วันที่................../............/........
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นำวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อำคำรวิทยำภิรมย์ (อำคำร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 0-3249-3279,0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1106,1136, 1141
โทรสำร 0-3249-3279

