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โครงการ ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
1. หน่วยงานหลัก สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา รหัสโครงการ 6220000002
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรับการตรวจประเมินและการจัดการความรู้ในองค์กร
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
5. งบประมาณโครงการ 30,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
6. ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 01/07/2562 ถึง วันที่ 30/09/2562
7. หลักการและเหตุผล
ตามที่ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ผ่านการให้การรับรองระบบบริห ารงานคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 จากหน่วยงานผู้ตรวจประเมินสากลเมื่อปีงบประมาณที่ผ่านมาแล้วนั้น เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะความรู้ความเข้าใจในระบบการบริหารงานคุณภาพให้พร้อมรับการตรวจติดตามประเมิน การจัดการความรู้ใน
องค์กร และการประกัน คุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ได้เล็ งเห็นความสาคัญ จึงจัด
ประชุมเชิงปฏิบั ติการ เพื่อรั บ การตรวจประเมิ น คุณ ภาพการศึกษา และการจัดการความรู้ภ ายในองค์กรตามเกณฑ์
มาตรฐานและตั ว บ่ งชี้ ด้ านการประกั น คุ ณ ภาพภายใน ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ ส านั ก วิ ท ยบริก ารฯ สามารถด าเนิ น งานได้ อ ย่ าง
ประสิทธิภาพสูงสุด
8. ลักษณะของโครงการสอดคล้องกับ ตัวชี้วัด / ตัวบ่งชี้
8.1 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที : 04, การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น สู่มาตรฐานสากล
8.2 สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ : 6. มีระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
9. แผนปฏิบัติงาน
ผลผลิต (Output)
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง
ผลลัพธ์ (Outcome)
บุคลากรมีความรู้เพื่อรับการตรวจประเมินและจัดการความรู้ในองค์กร
ผลกระทบ (Impact)
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สานักวิทยบริการฯ มีความพร้อมรับการตรวจ
เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลง

ติดตามประเมิน และดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10. การกาหนดตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ครั้ง

1

คน

45

วัน

1

เชิงปริมาณ
1. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "รับการตรวจประเมินและการจัดการความรู้ในองค์กร"
เชิงคุณภาพ
1. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "รับการตรวจประเมินและการจัดการความรู้ในองค์กร"
เชิงเวลา
1. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "รับการตรวจประเมินและการจัดการความรู้ในองค์กร"

11. รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
แผนการปฏิบัติงาน
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

1. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
"รับการตรวจประเมินและการ
จัดการความรู้ในองค์กร"

รายจ่ายอืน่
รายละเอียด : 1. ค่าวิทยากร
ชั่วโมงละ 600 (600บ.*6ชม*3คน*1
วัน) เป็นเงิน 10,800 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน จานวน 45
คนๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 100 เป็นเงิน
9,000 บาท
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน
45 คน 2 วัน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25
เป็นเงิน 4,500 บาท
4. ค่าวัสดุประกอบการอบรม 5,700
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

30,000.00

รวม

30,000.00

ระยะเวลาดาเนินการ
1 กรกฏาคม 2562 - 30
กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.
61)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.62-ก.ย.62)

0.00

0.00

30,000.00

12. การกาหนดตัวชี้วัดของกิจกรรม
กิจกรรมย่อย
1. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "รับการตรวจ
ประเมินและการจัดการความรู้ในองค์กร"

ตัวชี้วดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "รับการตรวจประเมินและ
การจัดการความรู้ในองค์กร"
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "รับการตรวจประเมินและ
การจัดการความรู้ในองค์กร"

ปี 2561

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562

ไตรมาส 1
(ต.ค.61–ธ.ค.61)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.62)

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 มิ.ย.62)

ไตรมาส 4
(ก.ค.62–ก.ย.62)

ครั้ง

0.00

0.00

0.00

1.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

13. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ
(นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
20/ต.ค./2561

