แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อโครงการ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
๑. หลักการและเหตุผล
เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมายุ
ครบ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ จึงได้กาหนดจัดทาโครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามราชกุมารี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลดังกล่าว ด้วยสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระองค์ที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และเพื่อสร้างจิตสานึกต่อการปฏิบัติหน้าที่สนองพระมหา
กรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “สถาบันราชภัฏ”
ให้กับวิทยาลัยครูทั่วประเทศจนพัฒนามาสู่ ปัจจุบันในการเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ ” และที่พระองค์ทรงมี
คุณูปการอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อการพัฒนาการศึกษา ด้านการพัฒนาห้องสมุด ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และด้านอื่น ๆ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ โดยการจัดบริการห้องสมุด การจัดบริการ
สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุน
การเป็ น แหล่ งเรี ย นรู้ และการเป็ น ศูน ย์ กลางในการให้ บริ การวิ ช าการความรู้ ต่อ สั ง คม ส่ ง เสริม สนั บสนุ น
การศึกษาค้นคว้าและพัฒนาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการผลิ ต สื่ อ การเรี ย นการสอนและการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง ในการนี้ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงได้จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชน
ทั่วไป ได้รับความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระอัจฉริยภาพ ด้านพระราชนิพนธ์ ด้านภาษา และด้านต่างๆ
และเผยแพร่ พ ระราชกรณี ย กิ จ ด้ า นการพั ฒ นาการศึ ก ษา ด้ า นการพั ฒ นาห้ อ งสมุ ด และด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ในสังคม ตลอดจนเพื่อ
ส่งเสริมการใช้ห้องสมุด สร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน ให้เกิดการใช้ทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างคุ้มค่า ตอบสนอง
การเป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ของสังคมและการให้บริการทางวิชาการตามพันธกิจของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

-๒๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในระหว่างวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี และร่วมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการพัฒนาห้องสมุด และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้รับรู้
๓. เพื่อส่งเสริมการใช้ห้องสมุด และสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน อันเป็นรากฐานแห่งสังคมการเรียนรู้
และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและการเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืนใน
สังคมและชุมชน
๓. วิธีการและระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม
๑. นาเสนอและขออนุมัติโครงการ
๒. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทานิทรรศการ
๓. จัดทาข้อมูลและวางรูปแบบการจัดงาน
๔. จัดเตรียมสถานที่และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ
๕. ดาเนินกิจกรรมจัดแสดงนิทรรศการ
๖. สรุป ประเมินผลโครงการ และติดตามโครงการ

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

๔. กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป จานวน ๒๐๐ คน
๕. กิจกรรมและระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม
จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๖. สถานที่ดาเนินการ
อาคารบรรณราชนครินทร์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
๗. งบประมาณ
ใช้เงินงบประมาณ รหัส ๕๘AC๒๐๑๐๐๐๐๙ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นเงิน ๒๐๑,๙๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

-๓รายละเอียดค่าใช้จ่าย
จานวนเงิน
รายการ
- ค่าเช่าจอ Indoor P.๕ มิลลิเมตร ขนาด ๔.๔๘ x ๑.๙๒
เมตร (๘.๖๐ ตารางเมตร) ตารางเมตรละ ๑,๕๐๐ บาท
จานวน ๒ วัน พร้อมอุปกรณ์ และผู้ควบคุม เป็นเงิน
๒๕,๘๐๐
- ค่าจ้างทาโครงเหล็ก พ่นสีขาวด้าน พร้อมทั้ง ประดับดอกไม้
ขนาด ๐.๓๐ เมตร x๐.๓๐ เมตรx๑.๐๐ เมตร
เป็นเงิน
๒๐,๐๐๐
- ค่าสติ๊กเกอร์ พีวีซี เคลือบด้านพร้อม ออกแบบ
(๑๑๐ ตารางเมตร x ๓๘๐ บาท) เป็นเงิน
๔๑,๘๐๐
- ค่าจ้างติดตั้ง พร้อมเดินสายไฟ นิทรรศการ เป็นเงิน
๙,๓๐๐
ค่าวัสดุ
- วัสดุอุปกรณ์ ในการจัดทา Backdrop และวัสดุอื่น ๆ
๑๐๕,๐๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๒๐๑,๙๐๐
* ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

หมวดรายจ่าย
ค่าใช้สอย

หมายเหตุ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม:
-อาจารย์ นักศึกษา
และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
-ครู นักเรียน
และบุคคลทั่วไป

๘. การประเมินผลและดัชนีชี้วัด
เชิงคุณภาพ
ใช้แบบสอบถามในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ โดยมีผลสัมฤทธิ์อย่างน้อยในระดับมาก
เชิงปริมาณ
มีผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายที่กาหนดไว้
๙. ลักษณะของโครงการสอดคล้องกับตัวชี้วัด /ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. สามารถเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ให้สาธารณชนได้รับรู้ และเผยสานึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อการ
พัฒนาห้องสมุดและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ
๒. สามารถจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และนิทรรศการความรู้ของให้เป็นแหล่งเรียนรู้แบบ
ยั่งยืนในสังคมของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. สามารถส่งเสริมการใช้ห้องสมุด สร้างเสริมนิสัยรักการอ่านอันเป็นรากฐานการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
ในสังคมและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสังคม ชุมชน

-๔๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ลงชื่อ........................................................ผู้จัดทาโครงการ
(ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฯ ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ
ความเห็นของรองผู้อานวยการ
เห็นสมควรอนุมัติ

ลงชื่อ..........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฯ ฝ่ายบริหาร
(  ) อนุมัติ
(

) ไม่อนุมัต.ิ ...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.................................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา เหลียวตระกูล)
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

