
แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 
ชื่อโครง การศึกษาดูงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร(MIS) และการจัดกิจกรรมของห้องสมุด 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมี
หน้ำที่ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม โดยกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
สำรสนเทศและจัดบริกำรสำรสนเทศที่เหมำะสม ทันสมัยเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนสำรสนเทศเพ่ือ
กำรศึกษำค้นคว้ำวิจัยให้กับให้กับนักศึกษำอำจำรย์ บุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอกนอกมหำวิทยำลัยสอดคล้อง
กับพันธกิจของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ที่มีบทบำทต่อกำรพัฒนำสังคมชุมชน ซึ่งต้องเพ่ิมศักยภำพให้
สำมำรถจัดบริกำรสำรสนเทศได้อย่ำงครอบคลุม เพ่ือให้ทันต่อควำมก้ำวหน้ำของวิทยำกำร เทคโนโลยี นวัตกรรม 
และกำรสื่อสำรในยุคปัจจุบันที่มีกำรปรับเปลี่ยนไปอย่ำงรวดเร็ว  กำรเปิดโลกทัศน์ด้วยกำรศึกษำดูงำนหน่วยงำน
อ่ืนจึงเป็นกำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ในด้ำนต่ำง ๆ ที่ดีให้แก่บุคลำกรทุกระดับ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรบริหำร
จัดกำรสำรสนเทศด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัย  เพ่ือส่งเสริมพัฒนำด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ รวมทั้งกำร
พัฒนำคุณภำพและยกระดับมำตรฐำนในกำรจัดบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีควำมทัดเทียม กับ
สถำบันอุดมศึกษำที่เทียบเคียงกันและเพ่ือให้บุคลำกรสำมำรถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับมำ
ประยุกต์พัฒนำกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนให้สอดคล้องกับนโยบำยและพันธกิจของมหำวิทยำลัย  นอกจำกนี้
จำกประสบกำรณ์ที่ได้สำมำรถเปิดมุมมอง เพ่ือน ำมำวิเครำะห์ถึงสภำวะควำมเสี่ยงที่อำจเกิดข้ึนภำยในส ำนัก 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นดังกล่ำว
ข้ำงต้น จึงเห็นสมควรให้มีกำรศึกษำดูงำนเกี่ยวกับระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร (MIS) และกำรจัดกิจกรรมของ
ห้องสมุด เพ่ือกำรพัฒนำศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรฯ ให้บุคลำกรมีวิสัยทัศน์ที่
กว้ำงไกล และน ำประสบกำรณ์ที่ได้รับจำกกำรศึกษำดูงำนน ำกลับมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือศึกษำดูงำนทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และระบบเครือข่ำยจำกสถำบันศึกษำอ่ืน 
 ๒. เพื่อศึกษำดูงำนกำรบริหำรจัดกำรห้องสมุดในสถำบันบริกำรสำรสนเทศจำกหน่วยงำนอ่ืน  
 ๓. เพ่ือเสริมสร้ำงวิสัยทัศน์ใหม่ ๆ ให้แก่บุคลำกร เพ่ือน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรศึกษำดูงำน มำร่วมกัน 
วำงแผนเพ่ือพัฒนำวิชำชีพและพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี 
สำรสนเทศ 
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๓. เป้าหมายของโครงการ 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๑) ผู้บริหำร และบุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ไปศึกษำดูงำนและประชุมเชิงปฏิบัติกำรอย่ำงน้อยร้อยละ ๘๐ 
  ๒) ศึกษำดูงำน ห้องสมุด และส ำนักคอมพิวเตอร์ สถำบันอุดมศึกษำอย่ำงน้อย ๒ สถำบัน 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
   ๑) ผู้บริหำร และบุคลำกรมีควำมพึงพอใจต่อกำรเข้ำร่วมโครงกำร อยู่ในระดับมำก 
   ๒) เปิดโลกทัศน์ของผู้บริหำร และบุคลำกรให้เกิดวิสัยทัศน์ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ สำมำรถน ำ
ทักษะควำมรู้มำประยุกต์ใช้ในหน่วยงำน และองค์กร    
 

๔. วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ (PDCA)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕. กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหำร คณำจำรย์และบุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ไปศึกษำดูงำนและ
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจ ำนวน ๔๗ คนดังนี ้

๑. ผศ.จรรยำ  เหลียวตระกูล ๒. ผศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ 
๓. ดร.วรวิทย์  พัฒนำอิทธิกุล ๔. นำยภำสกร  วรอำจ 
๕. นำงกำญจนำ  สดับธรรม ๖. นำงสำวจริยำ  ทิพย์หทัย 

รายการ 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ 

(๑ มกราคม ๒๕๕๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ขั้นวางแผน (P) 
๑. ประชุมเพ่ือวำงแผนด ำเนินโครงกำร 

    

ขั้นด าเนินการ (D) 
๑. เสนอโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ 
๒. วำงแผนกำรประชุม 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
๔. ด ำเนินโครงกำรฯ 
๕. ประสำนงำนกับหน่วยงำนเกี่ยวข้อง 

    

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
ติดตำมและประเมินผลโดยแบบประเมิน
กำรศึกษำดูงำน 

    

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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๗. นำงสำวนิตยำ  ทวีศักดิ์วนำไพร ๘. นำยภูริพัศ  เหมือนทอง 
๙. นำงสำวกุลณัฏฐำ  ธัญรัฐวฒุินนท์ ๑๐. นำงสำวสุภัคตรำ พรมสีนอง 
๑๑. นำงสำวรุ่งนภำ  สำจิตร ๑๒. นำงสำวไพรสุดำ  ปำนพรม 
๑๓. นำงสำวสุณิสำ  อ่อนฉ่ ำ ๑๔. นำงสำววภิำรัตน์  อ่อนละออ 
๑๕. นำงสำวกุลดำ  สวนสลำ ๑๖. นำงสำวณัฐณิชำ  คงประกอบ 
๑๗. นำยนภดล  แข็งกำรนำ ๑๘. นำยวิชชำกร  คูหำทอง 
๑๙. นำงดวงพร  สีระวัตร ๒๐. นำยวิทยำ  สีระวัตร 
๒๑. นำงสำวกชกร  พิเดช ๒๒. นำยสุมนฒ์  จิรพัฒนพร 
๒๓. นำงสำววรรณี  คณฑำ ๒๔. นำงสำวภคมน เด่นประเสริฐ 
๒๕. นำงสำวรุ่งรัตน์  อินทรวิเศษ ๒๖. นำงสำวปรียพัศ  พัฒนะสุธำดล 
๒๗. นำงสำวฉัตรดำว  ชำติเชือ้ ๒๘. นำยพิเชษฐ  อยู่เย็น 
๒๙. นำงสำวกัญญำ  สิงหบุตร ๓๐. นำงสำวปรำงทิพย์  พึงไชย 
๓๑. นำงสำวรมย์นลิน  แตงนวลจันทร์ ๓๒. นำงสำวภัทรำพร  วงษ์น้อย 
๓๓. นำยวีระศักดิ์   ศรีผง ๓๔. นำยสุภรัตน์  กรุดฉ่ ำ 
๓๕. นำยวุฒิชัย ทองชื่น ๓๖. นำงสำวบุสดี  หมื่นขัน 
๓๗. นำยศักดิ์ดำ  จตุพร ๓๘. นำยสุวิศำล   ทับแสง 
๓๙. นำงอัญชลีพร แก้ววงษำ ๔๐. นำยอำดัม   จิกิตศิลปิน 
๔๑.นำงสำวณัฐฐิดำ  มำกหมู่ ๔๒. นำยปิยพนธ์   ปั้นนำค 
๔๓.นำงสำวจำรุนีย์  มหำวิลัย ๔๔.นำงมะลิ  เพียรจันทร์ 
๔๕.นำยณัฐดนัยภัทร  ยำมปลอด ๔๖. นำงสมพงษ์  เผือกจีน 
๔๗. นำยชยันต์  นันทวงศ ์  

 
๖. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรมกำรศึกษำดูงำนส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

วันอังคาร ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
เวลำ  ๐๑.๐๐ น. เดินทำงออกจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ 
 ๐๙.๓๐ น. เดินทำงถึงมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 ๑๐.๐๐ น. ศึกษำดูงำนระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร (MIS) ณ ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
    มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 ๑๒.๐๐ น. ออกเดินทำงไปยังมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่พักรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย 
 ๑๔.๔๕ น. ศึกษำดูงำนกำรบริหำรจัดกำรห้องสมุด ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  
 ๑๘.๐๐ น. เดินทำงเข้ำที่พัก และพักผ่อนตำมอัธยำศัย 
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วันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
เวลำ  ๐๘.๐๐ น. รับประทำนอำหำรเช้ำ 
 ๐๙.๐๐ น. ศึกษำดูงำนกำรจัดกิจกรรมCMU Book Fair ครั้งที่ ๒๒ ณ ส ำนักหอสมุด 
   มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 ๑๒.๐๐ น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย 
 ๑๓.๐๐ น. ศึกษำดูงำนกำรจัดกิจกรรมCMU Book Fair ครั้งที่ ๒๒ 
  ณ ส ำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (ต่อ) 

๑๕.๐๐ เดินทำงกลับที่พัก และแต่ละหน่วยงำนย่อยประชุมสรุปองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำดูงำน 
 ๑๘.๐๐ น. พักรับประทำนอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย 
 

วันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
เวลำ  ๐๘.๐๐ น. รับประทำนอำหำรเช้ำ 
 ๐๙.๐๐ น. เดินทำงไปศึกษำดูงำน วัดพระธำตุหริภุญชัยวรมหำวิหำร จงัหวัดล ำพูน 
 ๑๒.๐๐ น.  พักรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย 
 ๑๓.๐๐ น. เดินทำงไปศึกษำดูงำน วัดพระธำตุล ำปำงหลวง จังหวัดล ำปำง 
 ๑๕.๐๐ น. เดินทำงออกจำกจังหวัดล ำปำงเพ่ือกลับจังหวัดนครสวรรค์ 
 ๒๓.๐๐ น. ถึงมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์โดยสวัสดิภำพ 
หมำยเหตุ: ก ำหนดกำรอำจมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม 

 
๗.  งบประมาณ 
 ใช้เงินงบประมำณแผ่นดิน รหัส ๕๙AC๒๐๑๐๐๐๒๑ โครงกำร พัฒนำบุคลำกรและศึกษำดูงำน 
กิจกรรม ศึกษำดูงำน งบที่ใช้ด ำเนินกำรทั้งสิ้นเป็นเงิน ๑๗๓,๖๓๐ บำท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสำมพันหกร้อยสำมสิบ
บำทถ้วน) รำยละเอียดดังนี้ 
หมวดรายจ่าย รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าใช้สอย - ค่ำท่ีพักคู ่(อำจำรย์ นักวิชำกำรและเจ้ำหน้ำที่) ๒๓ ห้อง ๆ ละ 
๑,๘๐๐ บำท จ ำนวน ๒ คืน(๑,๘๐๐ บำท x๒๓ห้อง x ๒ คืน) 

๘๒,๘๐๐  

- ค่ำท่ีพักเดี่ยว๑ ห้อง ๆ ละ ๑,๔๕๐ บำท จ ำนวน๒ คืน(๑,๔๕๐ 
บำท x๑ห้อง x ๒ คืน) 

๒,๙๐๐  

- ค่ำเช่ำเหมำรถบัสปรับอำกำศ (๔๕ ที่นั่ง) ๑ คัน ๓ วัน ๆ ละ 
๑๒,๐๐๐ บำท (๑๒,๐๐๐ บำท x๑คัน x ๓ วัน) 

๓๖,๐๐๐  

- ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงรถบัสปรับอำกำศ ๓ วันๆ ละ ๕,๐๐๐บำท 
(๕,๐๐๐ บำท x๑คัน x ๓ วัน) 

๑๕,๐๐๐  

ค่าตอบแทน -ค่ำเบี้ยเลี้ยงผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ ๑ คน ๒๗๐บำท/วัน 
จ ำนวน ๓ วัน(๒๗๐บำทx๑คน x ๓ วัน) 

๘๑๐  
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หมวดรายจ่าย รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
- ค่ำเบี้ยเลี้ยงอำจำรย์ และเจ้ำหน้ำที่ ๔๖ คน ๆ ละ ๒๔๐ บำท 
จ ำนวน ๓ วัน (๒๔๐บำท x ๔๖ คน x๓ วัน) 

๓๓,๑๒๐  

ค่าวัสดุ - ค่ำของที่ระลึก ๒ ชิ้นๆ ละ ๑,๕๐๐  บำท ๓,๐๐๐  
- ค่ำวัสดุประกอบกำรอบรม -  

หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนสามพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน ๑๗๓,๖๓๐  
หมายเหตุ: ค่ำใช้จ่ำยขอถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร 
 

๘.  การประเมินผลโครงการ 
๑) ประเมินจำกรำยงำนผลกำรศึกษำดูงำนและกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร  
๒) แบบประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

 
๙.  ลักษณะของโครงการสอดคล้องกับตัวชี้วัด /ตัวบ่งชี้ 
 ๙.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๖ ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรให้ได้มำตรฐำนเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
 กลยุทธ์ที่ ๑ บริหำรจัดกำรเชิงรุก อย่ำงมีธรรมำภิบำล เพ่ือควำมเป็นผู้น ำด้ำนอุดมศึกษำและ
สำมำรถแข่งขันในระดับชำติและในระดับอำเซียน 
 กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 
 
 ๙.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่ดี  
 ตัวชี้วัดที่ ๓  ด ำเนินกำรตำมแผน 
 กลยุทธ์ที่ ๓ ด ำเนินกำรตำมระบบและกลไกทำงกำรเงินและงบประมำณ 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑) บุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้รับควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรที่จะ
น ำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำร 
 ๒) บุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เกิดวิสัยทัศน์ และสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับ
จำกกำรศึกษำดูงำน มำปรับปรุง พัฒนำกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้อย่ำง
เหมำะสม มีประสิทธิภำพ และได้มำตรฐำนเทียบเคียงกับสถำบันอุดมศึกษำอ่ืน 
 ๓) บุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้รับควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำร
จัดกำรระบบสำรสนเทศมหำวิทยำลัย ฯ ด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสม 
 



~ ๖ ~ 
 

๑๑.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
   
 

 ลงชื่อ.....................................................ผู้จัดท ำโครงกำร 
                    (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ) 
                                                    รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
ความเห็นของรองผู้อ านวยการฯ 
............................................................................................................................. .......................................................
.................................................................................................................................................................. ................ 
 

     ลงชื่อ......................................................ผู้เห็นชอบโครงกำร 
                                 (ผูช้่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ) 
                                              รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
(    )  อนุมัติ 
(    )  ไม่อนุมัติ  
............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................... .........................................................................................  
 

    ลงชื่อ.................................................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                        (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จรรยำ  เหลียวตระกูล) 
                                  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 


