ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจาปี ๒๕๕๙ (it training 2016)
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๑. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้ ง การฝึ ก อบรมด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การจั ด สอบประกั น คุ ณ ภาพด้ า นคอมพิ ว เตอร์
การบริการวิชาการ ตลอดจนการให้บริการสาระความรู้ออนไลน์ และสถานการณ์ในโลกปัจจุบันยุคศตวรรษที่
๒๑ ที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการเชื่อมโยงข้อมูล ข่าวสารสนเทศ และความรู้เกิดขึ้นใหม่
มากมาย ที่สามารถสื่อสารระหว่างกันไปในทุกหนแห่งทั่วโลก ดังนั้นการศึกษาจึงมีบทบาทสาคัญ
โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘นั บ ว่ า เป็ น ที่ น่ า ยิ น ดี ที่
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้พิจารณาเริ่มโครงการ “ระบบสื่อสาระ
ออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘” อย่างเป็นระบบ โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้
สั่งการโดยตรงให้ทาโครงการร่ว มกับสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ
หน่วยงานต่างๆ ที่มีสื่อสาระความรู้อยู่ก่อนแล้ว แต่ครั้งนี้ ได้ให้กรอบเวลาการทางานไว้สองปี สิ้นปีแรกจะต้อง
ได้ระบบที่เรียกว่า “คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด : Repository for Open Educational Resources”
ขึ้นมาอันจะช่วยคุณครูและโรงเรียนต่างๆ ให้สืบค้นสื่ อ ทรัพยากรการศึกษาที่ส ร้างสรรค์และเผยแพร่ด้ว ย
สั ญญาอนุ ญาตแบบเปิ ดที่พร้ อมให้ น าสื่ อดังกล่ าวไปใช้งาน สร้างสรรค์บทเรียนได้โ ดยไม่มีผ ลกระทบทาง
ทรัพย์สินทางปัญญา และในปีต่อมาจึงจะเปิดใช้ระบบการเรียนรู้แบบ MOOC หรือ Massive Open Online
Course อันเป็นระบบการเรียนรู้แบบเปิดที่รองรับผู้เรียนได้พร้อมๆ กันจานวนมาก โครงการระบบสื่อสาระ
ออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรตินี้ จะเป็นประโยชน์ต่อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาด
ใหญ่
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตระหนักถึงความสาคัญในการนารูปแบบการเรียนรู้ที่
หลากหลายในการเรียนรู้และคุณภาพในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา รวมทั้งเพื่อให้การ
จัดการเรียนการสอนของบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องไปกับ โครงการระบบ
สื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรตินี้จึงได้จัดให้มี หลักสูตร การตัดภาพและสื่อวีดีโอแบบ
เปิด เพื่อสนับสนุนโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อผู้ที่เข้ารับการอบรม ได้เข้าใจแนวคิดและแนวทางเกี่ยวกับโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์
๒.๒ เพือ่ ผู้ที่เข้ารับการอบรม ฝึกทักษะในการจัดทาสื่อการเรียนรู้

-๒-

๓. เป้าหมายของโครงการ
เชิงคุณภาพ
กลุ่มเป้าหมาย
มิติการประเมินแต่ละโครงการ

บุคคลทั่วไป/ชุมชน/สังคม

๑) ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕

๒) ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕

๓) การนาความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕

เชิงปริมาณ
ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรละ ๔๕ คน จานวน ๑ หลักสูตร รวมทั้งสิ้น ๔๕ คน
๔. วิธีการและระยะเวลาดาเนินการ (PDCA)
รายการ
ขั้นวางแผน (P)
๑. ประชุมเพื่อจัดทา
โครงการ
ขั้นดาเนินการ (D)
๑. เสนอโครงการ/
กิจกรรม
๒. วางแผนการประชุม
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
๔. ดาเนินโครงการฯ
๕. ประสานงานกับ
หน่วยงานเกี่ยวข้อง
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)
ติดตามและประเมินผล
โดยแบบประเมินการ
ฝึกอบรม

ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-๓-

รายการ

ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขั้นปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน (A)
สรุปและรายงานผล
การดาเนินงาน
๕. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรทางด้านการศึกษาและบุคคลทั่วไป รวมทั้งสิ้น ๔๕ คน
๖. กิจกรรมและระยะเวลาดาเนินการ
๖.๑ ตารางกิจกรรมและระยะเวลาดาเนินการ
ชื่อหลักสูตร
การตัดภาพและสื่อวีดีโอแบบเปิด เพื่อ
สนับสนุนโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ

วันที่

เวลา

๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

จานวนที่รับ
๔๕

๗. สถานที่อบรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Computer Training1 ชั้น ๒
อาคารอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
๘. งบประมาณ
ใช้เงินงบประมาณ รหัส ๕๙AC๒๐๑๐๐๐๐๓ โครงการการพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณรายได้ งบที่ใช้ดาเนินการทั้งสิ้นเป็น
เงิน ๑๙,๙๕๐ บาท
หมวดรายจ่าย
รายการ
จานวนเงิน
หลักสูตร การตัดภาพและสื่อวีดีโอแบบเปิด เพื่อสนับสนุนโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ
ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน ๑ คน ๖ ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท
๓,๖๐๐
ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน จานวน ๔๕ คนๆ ละ ๑๐๐ บาท
๔,๕๐๐
ค่าอาหารว่าง จานวน ๔๕ คนๆ ละ ๒๕ บาท จานวน ๒ มื้อ
๒,๒๕๐
ค่าเอกสารประกอบการอบรม จานวน ๔๕ ชุดๆ ละ ๑๐๓
๔,๖๓๕
ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุประกอบการอบรม
๔,๙๖๕
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๑๙,๙๕๐

-๔-

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
๙. การประเมินผล
เชิงปริมาณ
- จานวนบุคลากร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ มากกว่า ร้อยละ ๘๐
เชิงคุณภาพ
- แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามที่เป้าหมายโครงการตั้งไว้
ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
การนาความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕
๑๐. ลักษณะของโครงการสอดคล้องกับตัวชี้วัด /ตัวบ่งชี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์
๓. พัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาการ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์
แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ในมหาวิทยาลัยฯ และประชาชนในท้องถิ่น ให้สูงขึ้น
ตัวชี้วัด
๑) จานวนนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ได้รับการสอน/อบรม
๒) จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการที่จัดสาหรับบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
๓) จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการที่จัดสาหรับชุมชน
๔) ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการสอนอบรม หรือร่วมกิจกรรม ในส่วนของบุคลากร
๕) ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการสอนอบรม หรือร่วมกิจกรรมในส่วนของชุมชน
๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๑.๑ ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจแนวคิดและแนวทางเกี่ยวกับโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ได้
๑๑.๒ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการจัดทาสื่อการเรียนรู้ได้

-๕-

๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ...................................................ผู้จัดทาโครงการ
(นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร)
กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์

ลงชื่อ...................................................ผู้ เสนอทาโครงการ
(นายภูริพัศ เหมือนทอง)
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ความเห็นของรองผู้อานวยการฯ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ...................................................ผู้ เห็นชอบโครงการ
(นายภาสกร วรอาจ)
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

(
(

) อนุมัติ
) ไม่อนุมัติ.....................................................................................................................................................

ลงชื่อ...................................................ผู้ อนุมัตโิ ครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา เหลียวตระกูล)
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

