แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อโครงการจัดกิจกรรม“บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์’๒๐๑๖” (Books & IT Fair 2016@NSRU)
๑. หลักการและเหตุผล
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ นครสวรรค์ เป็นหน่วยงำนที่ มี
หน้ ำที่สนั บ สนุ นกำรเรีย นกำรสอนและกำรวิจัยของมหำวิทยำลัย ฯโดยกำรจัดบริกำรห้ องสมุด กำรจัดบริกำร
สำรสนเทศด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ และนวัตกรรมทำงกำรศึกษำในรูปแบบต่ำงๆที่ตรงตำมหลักสูตรที่ จัดกำร
เรียนกำรสอนในมหำวิทยำลัย และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้มำรับบริกำร เพื่อสนับสนุนกำรเป็นแหล่ง
เรี ย นรู้ และกำรเป็ น ศูน ย์ กลำงในกำรให้ บ ริ กำรวิช ำกำรต่อสั งคม ชุมชน ในท้องถิ่น ของส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยี สำรสนเทศ และเพื่อส่ งเสริ มสนับสนุนให้มีกำรศึกษำค้นคว้ำวิจัย และพัฒนำด้วยระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ สำมำรถเสริมสร้ำงทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอน และกำรเรียนรู้
ด้วยตนเองรวมทั้งสร้ำงเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน ส่งเสริมกำรใช้ห้องสมุด กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศได้อย่ำงคุ้มค่ำ
และมีประสิทธิภำพ
ในกำรนี้ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศจึงได้จัดกิจกรรม “บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์
๒๐๑๖” (Books & IT Fair 2016@NSRU) รวมถึงกำรจัดนิทรรศกำรเกี่ยวกับห้องสมุด สำรสนเทศห้องสมุด
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศที่เกี่ย วข้องกับ กำรศึกษำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระหว่ำงวันที่ ๒๐-๒๑
เมษำยน๒๕๕๙ จ ำนวน ๒ วั น ณอำคำรบรรณรำชนคริ น ทร์ ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ เพื่อประชำสัมพันธ์ให้สำธำรณชนได้รับทรำบถึง กำรดำเนินกิจกรรมผลงำนกำร
ให้บริกำรวิชำกำรกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ กำรจัดแสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินงำนของสำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และเปิดโอกำสให้ครู อำจำรย์นักเรียน นักศึกษำนักวิชำกำร และประชำชนทั่วไป
ที่สนใจ ได้มีส่วนร่วมในกำรจัดสัมมนำวิชำกำรด้ำนห้องสมุด และเทคโนโลยีสำรสนเทศได้เห็นประโยชน์ในกำรนำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนำกำรศึกษำและส่งเสริมกำรใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ ให้เหมำะสมตำม
แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ทุกระดับสู่สังคมกำรเรียนรู้ เพื่อ
แลกเปลี่ยนควำมคิดในกลุ่มเครือข่ำยและกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงกลุ่มผู้สนใจ ตลอดจนเปิดโอกำสให้อำจำรย์
นักศึกษำ และผู้สนใจร่วมคัดเลือกซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศ สื่อกำรเรียนกำรสอน และอุปกรณ์ไอที ที่เป็นประโยชน์
ในกำรศึกษำค้น คว้ำ วิจั ย เพื่อใช้เป็นสื่ อในจัด กำรเรียนกำรสอนในรำคำประหยัด ให้ตรงกับควำมต้องกำรเพื่อ
ส่งเสริมกำรเรี ย นรู้ที่เกิดจำกกำรอ่ำน สร้ ำงเสริมนิสั ยรักกำรอ่ำนให้ แก่ นักเรียน นักศึกษำ ครู อำจำรย์ และ
ประชำชนทั่วไป และเพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำรห้องสมุดกับสังคมชุมชนในท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่อง
ให้กว้ำงขวำงมำกยิ่งขึ้น

-๒๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์ให้สำธำรณชนได้รับทรำบถึง กำรดำเนินงำนตำมพันธกิจของสำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรบริกำรทำงวิชำกำรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน
๒. เพื่อส่งเสริมให้บุคลำกรในสถำบันกำรศึกษำทุกระดับได้เห็นประโยชน์ของกำรให้บริกำรสำรสนเทศ
และกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำส่งเสริมกำรใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ ให้
เหมำะสมตำมแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๓. เพื่อเป็นเวทีสร้ำงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ และสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำง
กลุ่มเครือข่ำยผู้สนใจเพื่อพัฒนำกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและส่งเสริมกิจกรรมตำมแนวทำงห้องสมุดมีชีวิต
๔. เพื่อเปิดโอกำสให้ครู อำจำรย์นักเรียนนักศึกษำ นักวิชำกำรจำกโรงเรียน สถำบันกำรศึกษำ และ
มหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ได้เลือกซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศ สื่อกำรเรียนกำรสอน และอุปกรณ์ไอที ในรำคำประหยัดและ
ตรงกับควำมต้องกำร
๕. เพื่อเสริมสร้ำงนิสัยรักกำรอ่ำนให้กับครู อำจำรย์นักเรียน นักศึกษำนักวิชำกำร และประชำชนทั่วไปที่
สนใจ
๖. เพื่อเพิ่มพูน ทักษะ ควำมรู้ ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ทำงด้ำนสำรสนเทศ นวัตกรรม และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้กับครู อำจำรย์นักเรียน นักศึกษำนักวิชำกำร และประชำชนทั่วไป
๓. เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
๑. ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม มีควำมพึงพอใจในระดับมำก
๒.ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม มีควำมรู้ในระดับมำก
เชิงปริมาณ
๑. สำมำรถจัดกิจกรรมย่อยได้ ร้อยละ ๑๐๐
๒. สำมำรถจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศได้ตรงตำมตำมหลักสูตรที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของ
มหำวิทยำลัยทั้ง ๕ คณะ และสำมำรถใช้งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรได้ร้อยละ ๘๐ จำกทุกคณะ
๔. วิธีการและระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม
๑. นำเสนอและขออนุมัติโครงกำร
๒. จัดทำหนังสือเชิญ พร้อมแบบตอบรับกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ถึง
วิทยำกร/นักเขียน และร้ำนหนังสือ/บริษัท/ร้ำนค้ำที่เกี่ยวข้อง

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

-๓กิจกรรม
๓. จัดทำหนังสือเชิญคณะ/หน่วยงำนต่ำงๆ ทรำบและร่วม
กิจกรรม
๔. ดำเนินกำรประชำสัมพันธ์กำรจัดงำน
๕. จัดเตรียมสถำนที่และติดตั้งอุปกรณ์ต่ำงๆ
๖. ดำเนินกิจกรรม
๗. สรุป ประเมินผลโครงกำร และติดตำมโครงกำร

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

๕. กลุ่มเป้าหมาย
๑.กิจกรรมเสวนำนักเขียนและสัมมนำทำงวิชำกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ จำนวน ๑๕๐ คน
๒. กิจกรรมส่งเสริมกำรใช้ห้องสมุด และกิจกรรมกำรอ่ำนจำนวน ๕๐ คน
๓. นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
๖. กิจกรรมและระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม
๑. กำรออกร้ำนจำหน่ำยหนังสือ สื่อกำรเรียนกำรสอน และอุปกรณ์ไอที
๒. กิจกรรมจัดอบรม/สัมมนำทำงวิชำกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๓. กิจกรรมวิชำกำรห้องสมุด เสวนำ และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กับนักเขียนที่มีชื่อเสียง
๔. กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนและส่งเสริมกำรใช้ห้องสมุด รำงวัลยอดนักอ่ำนกำรประกวดร้องเพลง
ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่ำงวันที่ ๒๐–๒๑ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๙
๗. สถานที่ดาเนินการ
อำคำรบรรณรำชนครินทร์สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
๘. งบประมาณ
๘.๑ งบประมำณของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ๑๐๐,๐๐๐ บำท (หนึ่งแสนบำทถ้วน)
(รหัส ๕๙AC๕๐๑๐๐๐๑๐)

-๔รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย
หมวดรายจ่าย
รายการ
จานวนเงิน
หมายเหตุ
ค่ำตอบแทน
- ค่ำตอบแทนวิทยำกร-พิธีกร เสวนำนักเขียน หัวข้อเรื่อง"
๓,๖๐๐ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
อ่ำนเขียน เรียนรู้ เส้นทำงสู่นักเขียน"จำนวน ๒ คน
ครู อำจำรย์
(๖๐๐ X ๓ชม. X๒ คน)
นักศึกษำ
- ค่ำตอบแทนวิทยำกร สัมมนำทำงวิชำกำร หัวข้อเรื่อง
๓,๖๐๐ นักวิชำกำร
“หลักสูตรกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ : หลักสูตรกำร
บุคลำกรของ
ตกแต่งภำพจำกแอพลิเคชั่นบนมือถือ” จำนวน ๑ คน
มหำวิทยำลัย
(๑,๒๐๐ X ๓ชม. X ๑ คน)
และบุคคลทั่วไป
ค่ำใช้สอย
- ค่ำพำหนะเดินทำงของวิทยำกร เสวนำนักเขียน
๓,๐๐๐
"อ่ำนเขียน เรียนรู้ เส้นทำงสู่นักเขียน"
วิทยำกร:แพทย์หญิงชัญวลี ศรีสุโข
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม กิจกรรมเสวนำนักเขียน"
๗,๕๐๐
อ่ำนเขียน เรียนรู้ เส้นทำงสู่นักเขียน" และสัมมนำทำง
วิชำกำร หัวข้อเรื่อง“หลักสูตรกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
: หลักสูตรกำรตกแต่งภำพจำกแอพลิเคชั่นบนมือถือ”
จำนวน ๑๕๐ คน (๒๕ บำท x๒ มื้อ x ๑๕๐ คน)
ค่ำใช้สอย

- ค่ำอำหำรกลำงวัน กิจกรรมเสวนำนักเขียน"อ่ำนเขียน
เรียนรู้ เส้นทำงสู่นักเขียน" และสัมมนำทำงวิชำกำร หัวข้อ
เรื่อง“หลักสูตรกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ : หลักสูตร
กำรตกแต่งภำพจำกแอพลิเคชั่นบนมือถือ” จำนวน ๑๕๐
คน (๑๕๐ คน x ๑๐๐ บำท)
ค่ำใช้สอย
- ค่ำเช่ำเต็นท์
- ค่ำจัดตกแต่งสถำนที่
- ค่ำจ้ำงทำป้ำยไวนิล ป้ำยโปสเตอร์ ป้ำยประชำสัมพันธ์
งำน Books & IT Fair
- ค่ำจ้ำงจัดทำเอกสำรประกอบกำรดำเนินกิจกรรม
- ค่ำรำงวัลกำรประกวดร้องเพลง จำนวน ๓ รำงวัล
ค่ำใช้สอย-วัสดุ - ค่ำใช้สอยอื่น ๆ และค่ำวัสดุในกำรจัดกิจกรรม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
* ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
ครู อำจำรย์
นักศึกษำ
นักวิชำกำร
๑๕,๐๐๐ บุคลำกรของ
๑๐,๐๐๐ มหำวิทยำลัย
๑๐,๐๐๐ และบุคคลทั่วไป
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑,๖๐๐
๒๕,๗๐๐
๑๐๐,๐๐๐

-๕๘.๒ งบประมำณจำก (ประมำณกำร) กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมจำหน่ำยหนังสือ สื่อกำรเรียนกำร
สอน และอุปกรณ์ไอทีของร้ำนค้ำ/บริษัท (๒,๐๐๐ x ๑๗ ร้ำน) (๒,๕๐๐ x ๖ ร้ำน)รวมเป็นเงิน ๔๙,๐๐๐ บำท
เบิกจ่ำย ๘๕% ตำมระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำรให้บริกำรวิชำกำรที่มีค่ำตอบแทน พ.ศ.
๒๕๕๖เป็นเงิน ๔๑,๖๕๐ บำท
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย
หมวดรายจ่าย
รายการ
จานวนเงิน
หมายเหตุ
ค่ำตอบแทน
- ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนล่วงเวลำ ๔ วัน
๒๔,๐๐๐ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
(วันที่ ๑๘-๒๑ เมษำยน ๒๕๕๙)
ครู อำจำรย์
(๕๐บำท x ๓ ช.ม.x ๔ วัน x ๔๐ คน)
นักศึกษำ
- ค่ำตอบแทนวิทยำกร(เพิ่มเติม) เสวนำนักเขียน
๑,๘๐๐ นักวิชำกำร
หัวข้อเรื่อง"อ่ำนเขียน เรียนรู้ เส้นทำงสู่นักเขียน"
บุคลำกรของ
จำนวน ๑ คน (๖๐๐ X ๓ชม. X๒ คน)
มหำวิทยำลัย
ค่ำใช้สอย
- ค่ำอำหำรกลำงวัน (เพิ่มเติม)กิจกรรมเสวนำนักเขียน"
๒,๕๐๐ และบุคคลทั่วไป
อ่ำนเขียน เรียนรู้ เส้นทำงสู่นักเขียน" สัมมนำทำงวิชำกำร
หั ว ข้ อ เรื่ อ ง“หลั ก สู ต รกำรเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ ๒๑ :
หลักสูตรกำรตกแต่งภำพจำกแอพลิเคชั่นบนมือถือ”
จำนวน ๕๐ คน (๑๐๐ บำท x๕๐ คน)
- ค่ำเช่ำเครื่องเสียง
๑๐,๐๐๐
ค่ำใช้สอย-วัสดุ ค่ำใช้สอยและวัสดุในกำรจัดกิจกรรม
๓,๓๕๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๔๑,๖๕๐
* ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
รวมเป็นเงินงบประมำณในกำรดำเนินกำร ๘.๑ และ ๘.๒ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๔๑,๖๕๐ บำท
(หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้ำสิบบำทถ้วน)
๙. การประเมินผล
แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
๑๐. ลักษณะของโครงการสอดคล้องกับตัวชี้วัด /ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ กระบวนกำรบริกำรทำงวิชำกำรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ กำรให้บริกำรห้องสมุด
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรห้องสมุด

-๖๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. สำมำรถประชำสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ส ำธำรณชนได้ รั บ ทรำบถึ ง กิ จ กรรม กำรให้ บ ริ ก ำรวิ ช ำกำร และ
ควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินงำนของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๒. ผู้เข้ำร่ วมกิจกรรมได้ทรำบประโยชน์ของกำรใช้สำรสนเทศ และกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำ
ประยุ ก ต์ ใช้ ใ นกำรจั ด กำรศึ ก ษำ ตลอดจนสำมำรถเลื อกใช้สื่ อ แหล่ ง เรี ย นรู้ ใ ห้ เ หมำะสมตำมแนวทำงกำรจั ด
กำรศึกษำกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๓. ผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำทำงวิชำกำรได้แลกเปลี่ยนควำมคิด เห็นด้ำนกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน และ
สำมำรถสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงกลุ่มเครือข่ำยในกำรประยุกต์ใช้สำรสนเทศ และเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อ
พัฒนำกำรศึกษำ และส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ ตำมแนวทำงห้องสมุดมีชีวิต
๔. ครู อำจำรย์นักเรียนนักศึกษำ นักวิชำกำรจำกโรงเรียน สถำบันกำรศึกษำ และมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ได้
มีโอกำสเลือกซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศ สื่อกำรเรียนกำรสอน และอุปกรณ์ไอที ในรำคำประหยัดและตรงกับควำม
ต้องกำร
๕. สำมำรถเสริมสร้ำงนิสัยรักกำรอ่ำนให้กับครู อำจำรย์นักเรียน นักศึกษำนักวิชำกำร และประชำชน
ทั่วไปที่สนใจ
๖. สำมำรถเพิ่มพูนและพัฒนำทักษะ ควำมรู้ ทำงด้ำนกำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้กับ
ครู อำจำรย์นักเรียน นักศึกษำนักวิชำกำร และประชำชนทั่วไป
๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ลงชื่อ........................................................ผู้จัดทำโครงกำร
(อำจำรย์ภำสกร วรอำจ)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรฯ ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ควำมเห็นของรองผู้อำนวยกำร
เห็นสมควรอนุมัติ

ลงชื่อ.................................................... ผู้เห็นชอบโครงกำร
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ)
ตำแหน่งรองผู้อำนวยกำรฯ ฝ่ำยบริหำร

-๗-

( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ.................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................................ผู้อนุมัติโครงกำร
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จรรยำ เหลียวตระกูล)
ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์

