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โครงการ ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
1. หน่วยงานหลัก สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ชื่อโครงการ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ รหัสโครงการ 6220000018
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อดาเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทั้งประเภทสิ่งตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและตรงต่อความต้องการของเพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา
นักวิชาการ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพด้านงานบริการทรัพยากรสารสนเทศแก่นักศึกษา บุคลากร และชุมชน
3. เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อเปิดโอกาสให้ครู อาจารย์ นักเรีย น นักศึกษา นักวิชาการ จากโรงเรียน สถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ ได้เลือกซื้อทรัพยากรสารสนเทศ สื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์ไอที ในราคาประหยัด
5. เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
5. งบประมาณโครงการ 729,460.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 2, งบ บกศ.
6. ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562
7. หลักการและเหตุผล
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนการเรียน
การสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ โดยการจัดบริการห้องสมุด การจัดบริการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
นวัตกรรมทางการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ที่ตรงตามหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับ ความต้องการของผู้มา
รับบริการ เพื่อการเป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาค้นคว้า วิจัย และ
พัฒนาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสื่อการเรียนการสอน และการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านส่งเสริมการใช้ห้องสมุด การใช้ทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพ
8. ลักษณะของโครงการสอดคล้องกับ ตัวชี้วัด / ตัวบ่งชี้
8.1 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที : 04, การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น สู่มาตรฐานสากล
8.2 สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
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ตัวชี้วัดที่ : 6. มีระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
9. แผนปฏิบัติงาน
ผลผลิต (Output)
มีทรัพยากรสารสนเทศที่ได้จัดหาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1. วัสดุสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
2.วัสดุไม่ตพี ิมพ์ ได้แก่ สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และวารสาร หนังสือในรูปแบบฐานข้อมูลออนไลน์
ผลลัพธ์ (Outcome)
ทรัพยากรที่จัดหามานั้นได้ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้มากที่สุดและตอบสนองการเรียนรู้อย่างไม่มีขีดจากัด
ผลกระทบ (Impact)
นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก เข้าใช้บริการสานักวิทยบริการฯ มากขึ้น
10. การกาหนดตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
เชิงคุณภาพ
1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
เชิงเวลา
1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

กิจกรรม

1

กิจกรรม

1

ปี

1

11. รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย
1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30
กันยายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ดังนี้ (เงินบัณฑิตฯ)
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30
กันยายน 2562

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศทุกประเภทตลอดทั้งปี
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 495,700 บาท

495,700.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61)
182,000.00

วัสดุ
รายละเอียด : จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ ดังนี้ (เงินบัณฑิตฯ)
- หนังสือ
- วารสาร/สิ่งพิมพ์
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 233,760 บาท

233,760.00

58,000.00

สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รวม 729,460.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62)
148,240.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-มิ.ย.62)
83,460.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.62-ก.ย.62)
82,000.00

58,000.00

59,760.00

58,000.00
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12. การกาหนดตัวชี้วัดของกิจกรรม
กิจกรรมย่อย
1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้ (เงินบัณฑิต
ฯ)

ตัวชี้วดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ ดังนี้ (เงินบัณฑิตฯ)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ ดังนี้ (เงินบัณฑิตฯ)

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)

กิจกรรม

1.00

1.00

1.00

1.00

กิจกรรม

1.00

1.00

1.00

1.00

กิจกรรม

1.00

1.00

1.00

1.00

กิจกรรม

1.00

1.00

1.00

1.00

13. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

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

