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โครงการ ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
1. หน่วยงานหลัก สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ชื่อโครงการ บริการวิชาการแก่ชุมชน รหัสโครงการ 6220000011
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ ค วามรู้ เรื่ อ งการลงรายการทางบรรณานุ ก รมในฐานข้ อ มู ล ห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ ที่ ถู ก ต้ อ งตามกฎเกณฑ์
มาตรฐานสากลและเป็นแบบแผนเดียวกัน
2. เพื่อพัฒ นาห้ องสมุดสู่การเป็ น แหล่ งศึกษาค้นคว้าให้ ความรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทัน สมัยกับครู นักเรียน
บุคลากร และชุมชน
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านห้องสมุดให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า ในสังคม ชุมชน
4. เพื่อปลูกฝังนิสัยการรักการอ่านและการศึกษาตลอดชีวิต
5. เพื่อติดตาม ประเมินผลการให้บริการในปีที่ผ่านมา และการสารวจความต้องการในการรับบริการในปีงบประมาณ
ต่อไป
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
5. งบประมาณโครงการ 50,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ.
6. ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
7. หลักการและเหตุผล
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดาเนินโครงการจัดบริการวิชาการด้านห้องสมุดแก่โรงเรียน และ
หน่วยงานในสังคมชุมชนเป็นประจาทุกปี โดยการจัดอบรมวิชาการความรู้สารสนเทศและสร้างความร่วมมือด้านการจัดการ
ห้ องสมุดให้ แก่ครู อาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ บุ คลากร นั กเรียนจากโรงเรียน และสถาบั นการศึกษาที่ส นใจ เพื่อให้ การช่ว ยเหลื อ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดที่ต้องการทักษะความรู้ในการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ การบริหารจัดการสารสนเทศของ
ห้ องสมุดด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ และการจั ดบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ อการพัฒ นาปรับเปลี่ ยนการจัดบริการ
ห้องสมุดให้เข้ากับวิทยาการในยุคปัจจุบัน ให้มีกระบวนการจัดการที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
8. ลักษณะของโครงการสอดคล้องกับ ตัวชี้วัด / ตัวบ่งชี้
8.1 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที : 04, การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น สู่มาตรฐานสากล
8.2 สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
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ตัวชี้วัดที่ : 7. จานวนเครือข่าย/กิจกรรม/ผลงานหรือนวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นอันเกิดจากการสร้างสรรค์ของ
มหาวิทยาลัย
9. แผนปฏิบัติงาน
ผลผลิต (Output)
แนะนาการจัดการห้องสมุดให้แก่นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดของโรงเรียนในพื้นที่บริการอย่างน้อย 10
ครั้ง
ผลลัพธ์ (Outcome)
มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อใช้ในการจัดการห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ครู นักเรียน บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน
ห้องสมุดในท้องถิ่น สามารถบริหารจัดการห้องสมุดอย่างมีประสิทธิภาพ
ผลกระทบ (Impact)
สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านห้องสมุดให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าในสังคม ชุมชน สามารถสร้างเสริมให้เยาวชนเกิด
นิสัยรักการอ่าน ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญในการแสวงหาความรู้เพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
10. การกาหนดตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. บริการวิชาการแก่ชุมชน
เชิงคุณภาพ
1. บริการวิชาการแก่ชุมชน
เชิงเวลา
1. บริการวิชาการแก่ชุมชน

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

โรงเรียน

10

โรงเรียน

10

ปี

1

11. รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

1. บริการวิชาการแก่ชุมชน

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ลงพื้นที่จัดทา
ห้องสมุดแก่ชุมชนพร้อมติดตาม
ประเมินผลของปีงบประมาณ
2562 อย่างน้อย10 ครั้งมี
รายละเอียด ดังนี้
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง 5 คนๆ ละ 4 วัน
และ 6 คนๆ ละ 4 วัน วันละ 240
บาท เป็นเงิน 10,560 บาท
2. ค่าเช่ารถและค่าน้ามันเชื้อเพลิง
เป็นเงิน 14,000 บาท
3. . ค่าวัสดุ เป็นเงิน 18,240 บาท
4. 4. ค่าที่พัก 7,200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30
กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รวม

จานวนเงิน
50,000.00

50,000.00

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61)
16,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62)
18,440.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-มิ.ย.62)
12,320.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.62-ก.ย.62)
3,240.00
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12. การกาหนดตัวชี้วัดของกิจกรรม
กิจกรรมย่อย
1. บริการวิชาการแก่ชุมชน

ตัวชี้วดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บริการวิชาการแก่
ชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บริการวิชาการแก่
ชุมชน

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

3.00

3.00

3.00

1.00

ครั้ง

3.00

3.00

3.00

1.00

13. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

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

