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โครงการบริการวิชาการ
“หองประชุมนวัตกรรมการเรียนรูการศึกษาพิเศษ”

ณ หองนวัตกรรมการเรียนรูการศึกษาพิเศษ
ศูนยศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ “คุณพุม”

อาคาร ๒ ชั้น ๑ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

หลักการและเหตุผล
ตามที่ ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ไดประทานเงินจํานวน

๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หาลานบาทถวน) ใหแกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อใชในการดําเนินงานของศูนย
ศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ “คุณพุม” เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๙ นั้น ศูนยศึกษาและ
พัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ “คุณพุม” ไดนําเงินประทานดังกลาวมาจัดทําหองนวัตกรรมการเรียนรู
การศึกษาพิเศษ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนหองประชุมและหองสมุดเผยแพรความรู เอกสาร และตําราที่
เก่ียวของกับการศึกษาพิเศษ ทั้งนี้ ในสวนของหองประชุมไดมีการพัฒนาเปนหองเรียนอัจฉริยะ (Smart
Classroom) ที่ประกอบดวยอุปกรณเทคโนโลยีทางการศึกษาทั้ง Hardware และ Software ที่ทันสมัย เชน
Smart Podium System e-STATION CUBE, LED Board, Podium และ Visualizer ฯลฯ ซึ่งจะเปน
ประโยชนต อการจัดประชุมและการถ ายทอดเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ศูนยศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ “คุณพุม” มีภาระงานหนึ่งที่เก่ียวของกับการบริการ
วิชาการ ทําหนาที่ประสานงานการใหบริการทางการศึกษาและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการศึกษาพิเศษ
และการศึกษา ทางศูนยฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยดังกลาว จึง
ไดจัดทําโครงการบริการวิชาการ “หองประชุมนวัตกรรมการเรียนรูการศึกษาพิเศษ” ข้ึน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหบริการวิชาการสถานที่จัดประชุมสําหรับผูบริหารที่มีความจําเปนตองใชเทคโนโลยีทางการศึกษาที่
ทันสมัยในการประชุมเพื่อสรางความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ที่มีผลกระทบทางบวกตอคณะศึกษาศาสตร
เชน ผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน เปนตน (จํานวน ๑๕ ที่นั่ง) สถานที่
จัดการเรียนการสอนสําหรับผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาพิเศษและการศึกษา เพื่อถายทอดเทคโนโลยี
ทางการศึกษาและเผยแพรองคความรูทางวิชาการสูสังคมออนไลน สําหรับผูบริหารและอาจารย คณะ
ศึกษาศาสตร และแหลงเรียนรูและถายทอดความรูทางวิชาการเก่ียวกับระบบหองเรียนอัจฉริยะ สําหรับ
ผูบริหาร อาจารย บุคลากร และนิสิตคณะศึกษาศาสตร โดยไมคิดคาบริการวิชาการ

ทางศูนยฯ มีนโยบายการใชหองประชุมนวัตกรรมฯ ใหตรงตามวัตถุประสงคและเงื่อนไขของโครงการ
บริการวิชาการ เทานั้น โดยไมมีนโยบายการใชหองประชุมนวัตกรรมฯ เพื่อทดแทนการใชหองประชุม
ประเภทอ่ืนๆ ของคณะศึกษาศาสตร ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการใหบริการวิชาการสําหรับผูบริหารและอาจารย
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อยางมีประสิทธิภาพ



๒

วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหบริการสถานที่จัดประชุมสําหรับผูบริหารที่มีความจําเปนตองใชเทคโนโลยีทางการศึกษาที่

ทันสมัยในการประชุมเพื่อสรางความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ที่มีผลกระทบทางบวกตอคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เชน ผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน เปนตน
(จํานวน ๑๕ ที่นั่ง)

๒. เพื่อใหบริการสถานที่จัดการเรียนการสอนสําหรับผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาพิเศษและ
การศึกษา เพื่อถายทอดเทคโนโลยีทางการศึกษาและเผยแพรองคความรูทางวิชาการสูสังคมออนไลน สําหรับ
ผูบริหารและอาจารย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๓. เพื่อใหบริการแหลงเรียนรูและถายทอดความรูทางวิชาการเก่ียวกับระบบหองเรียนอัจฉริยะ
สําหรับผูบริหาร อาจารย บุคลากร และนิสิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (วิทยากร:
นายไพรวัลย ขันทะศิริ)

ระยะเวลาดําเนินโครงการ
๑ ปงบประมาณ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)
วันจันทร – วันศุกร เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

สถานที่
หองประชุมนวัตกรรมการเรียนรูการศึกษาพิเศษ ศูนยศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ

“คุณพุม” อาคาร ๒ ชั้น ๑ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ผูรับผิดชอบโครงการ
ศูนยศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ “คุณพุม”

นางสาวฐาปณีย แสงสวาง (นกัวิจัย)
นางสาวอัญชัญ โทนเดี่ยว (นกัวิชาการศึกษา)
นายฐิติพงศ ศุภวัฒนภิญโญ (นักวิชาการเงินและบัญชี)
นายไพรวัลย ขันทะศิริ (นักวิชาการศึกษา)

ที่ตั้งสํานักงาน: อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔ รอบพระชันษาจุฬาภรณ (ศร.๔) ชั้น ๑๐ หอง ๑๐๐๑
โทรศัพท: ๐๒-๙๔๒๘๒๐๐ ตอ ๒๑๙๑, ๒๑๙๐ โทรสาร: ๐๒-๕๗๙๙๔๓๖
E-mail: kp_edu@ku.ac.th

กลุมเปาหมายผูรับบริการวิชาการ
ผูบริหารและอาจารย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร



๓

เงื่อนไขการขอรับบริการวิชาการ
๑. กรุณาแจงการขอรับบริการวิชาการตาม แบบฟอรม (ศศ.กพ.) บก.๑๐๐ (Download:

www.kp.edu.ku.ac.th) กอนวันใชหองประชุมนวัตกรรมการเรียนรูการศึกษาพิเศษ ลวงหนาอยางนอย ๑
สัปดาห โดยสงแบบฟอรมดวยตนเอง หรือโทรสาร หรือ E-mail (กรณีที่สงโทรสาร หรือ E-mail กรุณา
โทรศัพทแจงทางศูนยฯ ทุกครั้ง เพื่อประโยชนของทาน)

๒. ทางศูนยฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาการใชหองประชุมนวัตกรรมการเรียนรูการศึกษาพิเศษ ใหกับผู
ขอรับบริการวิชาการ ตามลําดับวันที่/เลขที่ลงรับเอกสารของศูนยฯ ในแบบฟอรม (ศศ.กพ.) บก.๑๐๐ (ทั้งนี้
ทางศูนยฯ แจงผลการพิจารณาผานทาง E-mail ภายใน ๓ วันทําการ นับจากวันที่ลงรับเอกสาร)

๓. หามถอดสายสัญญาณหรือเคลื่อนยายอุปกรณโสตทัศนูปกรณใดๆ ทั้งสิ้น (ถาพบปญหา กรุณา
แจงเจาหนาที่ผูประสานงานโดยตรง)

๔. ผูขอรับบริการวิชาการจะตองรับผิดชอบคาใชจายตอความเสียหายที่เกิดข้ึนทั้งหมด หากมี
อุปกรณและสิ่งของใดๆ ภายในหองประชุมนวัตกรรมฯ ชํารุด/เสียหาย/สูญหาย ซึ่งมิใชความเสียหายที่เกิดจาก
การใชงานตามปกติ

๕. กรุณาใหความรวมมือในการประเมินความพึงพอใจตอโครงการบริการวิชาการที่จัดข้ึน เพื่อเปน
ขอมูลประกอบการนําเสนอผูบริหารสําหรับการจัดทําโครงการบริการวิชาการของศูนยฯ ในปถัดไป

เปาหมายและดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
๑. ผูรับบริการวิชาการมีความพึงพอใจตอการใชบริการสถานที่จัดประชุมเพื่อสรางความรวมมือกับ

หนวยงานตางๆ ที่มีผลกระทบทางบวกตอคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไมนอยกวารอยละ
๘๐

๒. ผูรับบริการวิชาการมีความพึงพอใจตอการใชสถานที่จัดการเรียนการสอนสําหรับผลิตสื่อ
นวัตกรรมทางการศึกษาพิเศษและการศึกษา ไมนอยกวารอยละ ๘๐

๓. ผูรับบริการวิชาการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับแหลงเรียนรูและถายทอดความรูทางวิชาการ
เก่ียวกับระบบหองเรียนอัจฉริยะเพิ่มข้ึน ไมนอยกวารอยละ ๘๐

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑. ผูบริหารและอาจารย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดใชประโยชนหองประชุม

นวัตกรรมการเรียนรูการศึกษาพิเศษ สําหรับการจัดประชุมและการจัดการเรียนการสอนสําหรับผลิตสื่อ
นวัตกรรมทางการศึกษาพิเศษและการศึกษาอยางเต็มประสิทธิภาพ

๒. คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีแหลงเรียนรูและถายทอดความรูทางวิชาการ
เก่ียวกับระบบหองเรียนอัจฉริยะ

การสงเสริมบุคลากรใหมีคุณลักษณะตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 สํานึกดี  มุงมั่น  สรางสรรค  สามัคคี


