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โครงการ ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
1. หน่วยงานหลัก สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ชื่อโครงการ จัดหาวงจรสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต รหัสโครงการ 6220000016
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดหาวงจรสื่อสารเพื่อการบริการ อินทราเน็ต และ อินเทอร์เน็ต ในการให้บริการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์และศูนย์การศึกษาย่านมัทรี
2. เพื่อสนับสนุนการเรียนและการสอนของ นักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
5. งบประมาณโครงการ 3,000,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ.
6. ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
7. หลักการและเหตุผล
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ตอบสนองแผนการพั ฒ นาการศึ กษาของมหาวิท ยาลั ย โดยให้ ส านั กวิท ยบริการ และเทคโนโลยีส ารสนเทศเป็ นศูน ย์กลาง
เครือข่ายการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ บุคลากรและนักศึกษา ดูแลและซ่อมบารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยฯ พัฒนา
โปรแกรมสาหรับใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในมหาวิทยาลัยฯ การศึกษาค้นคว้าและบริการสารสนเทศ โสตทัศนูปกรณ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมไปถึงการให้บริการด้านห้องปฏิบั ติการคอมพิวเตอร์และฝึกอบรมงานประกันคุณภาพด้าน
คอมพิวเตอร์ และสนับสนุนงานทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. ลักษณะของโครงการสอดคล้องกับ ตัวชี้วัด / ตัวบ่งชี้
8.1 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที : 04, การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น สู่มาตรฐานสากล
8.2 สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ : 6. มีระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
9. แผนปฏิบัติงาน
ผลผลิต (Output)
มีระบบสัญญาณเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ
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ผลลัพธ์ (Outcome)
อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา รวมทั้งบุคคลทั่วไปได้รับประโยชน์จากการใช้อินเทอร์เน็ตที่มี ประสิทธิภาพ
ผลกระทบ (Impact)
1. การเรียนการสอนของนักศึกษาและอาจารย์ ที่มีประสิทธิภาพ
2. การปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
10. การกาหนดตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จัดหาวงจรสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต
2. ค่าซ่อมบารุง
เชิงคุณภาพ
1. จัดหาวงจรสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต
2. ค่าซ่อมบารุง
เชิงเวลา
1. จัดหาวงจรสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต
2. ค่าซ่อมบารุง

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ระบบ
ปี

1
1

ระบบ
ปี

1
1

ปี
ปี

1
1

11. รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
แผนการปฏิบัติงาน
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

1. จัดหาวงจรสื่อสารและบริการ
อินเทอร์เน็ต

ค่าสาธารณูปโภค
รายละเอียด : - ค่าเช่าวงจรสื่อสาร
และบริการอินเทอร์เน็ต จานวน 1 ปี
เป็นเงิน 1,400,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,400,000 บาท

1,400,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.
61)
350,000.00

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าซ่อมบารุง
1,600,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,600,000 บาท

1,600,000.00

0.00

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30
กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ค่าซ่อมบารุง
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30
กันยายน 2562

จานวนเงิน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-มิ.ย.62)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.62-ก.ย.62)

1,050,000.00

0.00

0.00

1,600,000.00

0.00

0.00

สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รวม

3,000,000.00

12. การกาหนดตัวชี้วัดของกิจกรรม
กิจกรรมย่อย
1. จัดหาวงจรสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต

2. ค่าซ่อมบารุง

ตัวชี้วดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาวงจรสื่อสาร
และบริการอินเทอร์เน็ต
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จัดหาวงจรสื่อสาร
และบริการอินเทอร์เน็ต
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าซ่อมบารุง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ค่าซ่อมบารุง

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)

กิจกรรม

1

1

0

0

กิจกรรม

1

1

0

0

กิจกรรม
กิจกรรม

0
0

1
1

0
0

0
0
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13. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

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

