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โครงการ ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
1. หน่วยงานหลัก สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ชื่อโครงการ ค่าบารุงฐานข้อมูล EBSCO รหัสโครงการ 6220000009
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดหาและบริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases) แก่อาจารย์ นักศึกษา
และบุคลากรในการศึกษาค้นคว้า
2. เพื่อจัดหาและบริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) แก่อาจารย์ นักศึกษา และ
บุคลากร ในการศึกษาค้นคว้า
3. เพื่ อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยกลุ่ ม ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ทั่ ว ประเทศ และ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
5. งบประมาณโครงการ 85,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ.
6. ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
7. หลักการและเหตุผล
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุนให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเป็นแหล่งความรู้ด้านการบริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเป็นการพัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ จึ งด าเนิ น การจั ด หาและบริ ก ารทรัพ ยากรสารสนเทศ ประเภทฐานข้ อ มู ล ออนไลน์ (Online
Databases) และฐานข้อมูลประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) แก่อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยและบุคลากรในการศึกษา
ค้นคว้า และทางานวิจัย นอกจากการให้บริการดังกล่าวแล้วยังเป็นการทาความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้ทรัพยากรทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยจัดทาโครงการจัดทาข้อตกลง
แลกเปลี่ยนทรัพยากรทางการศึกษาประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ โดยมีหลักการว่าซื้อแล้วใช้ร่วมกันเพื่อให้ทรัพยากรที่ซื้อมาแล้ว
นั้นเกิดการใช้งานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งเป็นการช่วยลดงบประมาณในการบอกรับของแต่ละมหาวิทยาลัย และ
ยังเป็นการสร้างเครือข่ายกลุ่มสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต เพื่อเกิดความเข้มแข็งและการพัฒนาต่อไป
8. ลักษณะของโครงการสอดคล้องกับ ตัวชี้วัด / ตัวบ่งชี้
8.1 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที : 04, การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น สู่มาตรฐานสากล
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8.2 สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ : 7. จานวนเครือข่าย/กิจกรรม/ผลงานหรือนวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นอันเกิดจากการสร้างสรรค์ของ
มหาวิทยาลัย
9. แผนปฏิบัติงาน
ผลผลิต (Output)
มีฐานข้อมูลออนไลน์และฐานข้อมูลประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้บริการ และสามารถยืมระหว่างห้องสมุดได้
ผลลัพธ์ (Outcome)
อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย บุคลากร ได้มีแหล่งศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ โดยเข้าใช้บริการในรูปแบบของ
ฐานข้อมูลออนไลน์
ผลกระทบ (Impact)
ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นเข้าใช้ข้อมูลและสามารถพิมพ์ส่งอีเมล์และบันทึก โดยเข้าใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ผูใช้บริการ
10. การกาหนดตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ปี

1

ปี

1

ปี

1

เชิงปริมาณ
1. ค่าบารุงฐานข้อมูล EBSCO
เชิงคุณภาพ
1. ค่าบารุงฐานข้อมูล EBSCO
เชิงเวลา
1. ค่าบารุงฐานข้อมูล EBSCO

11. รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย
1. ค่าบารุงฐานข้อมูล EBSCO
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30
กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าบารุงฐานข้อมูล
EBSCO
1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
จานวน 22 ชื่อ
2. ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online
Dababases) จานวน 1 ฐานข้อมูล
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 85,000 บาท

85,000.00

รวม

85,000.00

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-มิ.ย.62)
85,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.62-ก.ย.62)
0.00

12. การกาหนดตัวชี้วัดของกิจกรรม
กิจกรรมย่อย
1. ค่าบารุงฐานข้อมูล EBSCO

ตัวชี้วดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าบารุงฐานข้อมูล
EBSCO
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ค่าบารุงฐานข้อมูล
EBSCO

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562

ปี 2561
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

1.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00
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13. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

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

