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โครงการ ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
1. หน่วยงานหลัก สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ชื่อโครงการ พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสโครงการ 6220000015
3. วัตถุประสงค์
1. ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่คณาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และประชาชนในท้องถิ่น
2. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และนาความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
5. งบประมาณโครงการ 54,600.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ.
6. ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
7. หลักการและเหตุผล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มีบทบาทสาคัญในการเป็นเครื่องมือที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะดังกล่าวได้ปั จจุบั นมีหลายประเด็นหลายเรื่องที่เป็นที่สนใจในวงการศึกษาอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารที่นามาใช้ในวงการศึกษาเป็นการนามาใช้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนตามความสามารถและความสนใจของตนเองแต่ทั้งนี้สื่อการเรียนที่นาตอบสนองความต้องการของผู้เรียนยัง
ไม่เพียงพอ ซึ่งอาจเกิดจากข้อจากัดหลายประการ เช่น ทักษะในการสร้างสื่อ การใช้โปรแกรมในการสร้างสื่อของผู้สอน
8. ลักษณะของโครงการสอดคล้องกับ ตัวชี้วัด / ตัวบ่งชี้
8.1 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที : 04, การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น สู่มาตรฐานสากล
8.2 สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ : 6. มีระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
9. แผนปฏิบัติงาน
ผลผลิต (Output)
1. ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะทาระบบบริหารจัดการระบบเครือข่าย
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ผลลัพธ์ (Outcome)
1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น
2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการการระบบเครือข่าย
ผลกระทบ (Impact)
1. ผู้เข้าอบรมนาความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
2. ผู้เข้าอบรมนาความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
10. การกาหนดตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิงคุณภาพ
1. พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิงเวลา
1. พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

หลักสูตร

2

หลักสูตร

2

ครั้ง

2

11. รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

1. พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1. หลักสูตร สร้าง
และออกแบบ Internet of Things
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน
x 2 มื้อ x 25 บาท x 2 วัน) 2,000
บาท
- ค่าอาหารกลางวัน (20 คน x 2 มื้อ
x 100 บาท ) 4,000 บาท
- ค่าที่พัก 3,600
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง 1,920
- ค่าตอบแทนวิทยากร 14,400
- ค่าวัสดุ 19,000 *วัสดุจาเป็นที่ต้อง
ใช้ในการอบรม
2. หลักสูตรการบริหารจัดการระบบ
เครือข่ายด้วย Pfsense
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25 คน
x 2 มื้อ x 25 บาท x 2 วัน) 2,500
บาท
- ค่าอาหารกลางวัน (25 คน x 2 มื้อ
x 100 บาท ) 5,000 บาท
- ค่าวัสดุ 1,180 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,600 บาท

54,600.00

รวม

54,600.00

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30
กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

จานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61)
45,920.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-มิ.ย.62)
8,680.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.62-ก.ย.62)
0.00

12. การกาหนดตัวชี้วัดของกิจกรรม
กิจกรรมย่อย
1. พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยนับ

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

1.00

0.00

1.00

0.00

ครั้ง

1.00

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

