แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อโครงการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ และการติดตามผลการดาเนินการตามแผนการจัดการ
ความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐”
๑. หลักการและเหตุผล
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาหน่วยงานที่มี
ความจาเป็นต้องมีฐานองค์ความรู้สาคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งสานัก วิทยบริการฯ ได้มีการ
พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ โดยสานัก วิทยบริการฯ ได้มีการนาเครื่องมือการจัดการความรู้
สนับสนุนการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และมีความชัดเจนในการนาเครื่องมือการจัดการ
ความรู้ที่สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและการเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานมาอย่าง
ต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นปีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารภายในองค์กร ดังนั้นจากการ
วิเคราะห์ความต้องการองค์ความรู้จากคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) พบว่า บุคลากรสานักวิทยบริการฯ
ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การเขียนโครงการภายในหน่วยงาน” เพื่อให้การดาเนินการขององค์กรยัง
สามารถขับเคลื่อนได้ต่อไป แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการบริหารก็ตาม
นอกจานี้การดาเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสานักวิทย
บริการฯ ได้ดาเนินการมาแล้ว ๑ ไตรมาส โดยให้ข้อความเสี่ยงประกอบไปด้วย ๓ ด้าน ด้วยกันคือ
ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : ไฟฟ้าดับ และไฟฟ้าตก
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากระทบ : อัคคีภัย
ดังนั้น จึงควรมีเวทีเพื่อเสนอผลการดาเนินการ ปัญหาและอุปสรรค์ในการเริ่มต้นการดาเนินงาน แก่
ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและร่วมกันแก้ปัญหา จากเหตุผลดังกล่าวสานักวิทยบริการฯ จึง
ได้ จั ดทาโครงการ การประชุมเชิงปฏิบั ติการ “การจัดการความรู้ และการติดตามผลการดาเนินการตาม
แผนการจัดการความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐” เพื่อให้การบริการของสานักวิทยบริการฯ เป็นไปได้
อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
๒. วัตถุประสงค์
๑. ให้ความรู้ในการเขียนโครงการตามแบบฟอร์มของสานัก วิทยบริการฯ แก่บุคลากรของสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. จัดกิจกรรมให้บุคลากรของสานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ เขียน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อเรื่อง การเขียนโครงการ

๓. มีเวทีเพื่อนาเสนอผลการดาเนินการ ปัญหา และอุปสรรค ตามแผนการจัดการความเสี่ยง

-๒๓. เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
ความรู้ความเข้าใจจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ และผลการดาเนินการ ตามแผนการจัดการความเสี่ยง
หลังจากได้รับการจัดการความรู้ เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
เชิงปริมาณ
บุคลากรของสานักวิทยบริการฯ แต่ละกลุ่มงาน ที่ได้รับการจัดการความรู้ อย่างน้อย ๑๒ กลุ่มงาน
จากทั้งสิ้น ๑๔ กลุ่มงาน
๔. วิธีการและขั้นตอนการดาเนินการ
๔.๑ ขั้นตอนกิจกรรมการดาเนินงาน
๑) ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
๒) เขียนโครงการ / เสนอโครงการ/ ขออนุมัติโครงการ
๓) ติดต่อประสานงานผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเป้าหมาย
๔) ดาเนินงานตามโครงการ
- ให้ความรู้เรื่องการเขียนโครงการ
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเขียนโครงการ
- นาเสนอผลการดาเนินการตามแผนความเสี่ยง
- ติดตามตรวจสอบภายใน (internal audit) แต่ละกลุ่มงาน และผู้ที่ได้รับการจัดการความรู้
๕) ประเมินผล / สรุปผลการดาเนินงาน
กิจกรรม
๑. นาเสนอและขออนุมัติโครงการ
๒. จัดทาหนังสือเชิญประชุม
๓. จัดทาเอกสารอบรม
๔. ดาเนินโครงการ
๕. สรุป ประเมินผลโครงการ และติดตามโครงการ

ธ.ค. ๕๙

๕. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรสายสนับสนุน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖. กิจกรรมและระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม
๑. จัดประชุมทาการชี้แจง ๑ วัน
๒. ดาเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๑ วัน
๓. ดาเนินกิจกรรมตรวจสอบ ๑ วัน

ม.ค. ๖๐

ก.พ. ๖๐

-๓ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ – เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
๗. สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
๘. งบประมาณ
ใช้เงินงบประมาณ เงินฝากถอน-คืน จากเงินรายได้สานักวิทยบริการฯ (e-Auction) รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
หมวดรายจ่าย
รายการ
จานวนเงิน(บาท)
ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน ๒ มื้อๆ ละ ๒๕ บาท
๑,๕๐๐
จานวน ๓๐ คน (๒ x ๒๕ x ๓๐) = ๑,๕๐๐ บาท
ค่าอาหารกลางวัน จานวน ๑ มื้อๆ ละ ๑๐๐ บาท
๓,๐๐๐
จานวน ๓๐ คน (๑ x ๑๐๐ x ๓๐) = ๓,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๔,๕๐๐
* ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
๙. การประเมินผล
เชิงปริมาณ
บุคลากรกลุ่มงานที่ได้รับการจัดการความรู้ อย่างน้อย ๑๒ กลุ่มงาน
เชิงคุณภาพ
แบบประเมิน ความรู้ความเข้าใจจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ และประเด็นความเสี่ยง หลังจากการอบรม
๑๐. ลักษณะของโครงการสอดคล้องกับตัวชี้วัด /ตัวบ่งชี้
๑๐.๑ เกณฑ์ ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน
ระดับสานัก ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของสานักเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของสานัก
๑๐.๒ แผนปฏิบัติราชการ
ระดับมหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การยกระดับบริหารจัดการให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล

-๔ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพภายใน
ตัวชี้วัดที่ ๒ การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
ระดับสานัก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบได้รับการ
รับรองมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดที่ ๒ ความพึงพอใจของบุคลากรต่อผู้บริหาร
ตัวชี้วัดที่ ๓ ดาเนินงานตามแผน
ตัวชี้วัดที่ ๕ ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008
๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. บุคลากรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ในการเขียนโครงการตาม
แบบฟอร์มของสานักวิทยบริการฯ
๒. บุคลากรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเขียนโครงการตามแบบฟอร์มของ
สานักวิทยบริการฯ ได้
๓. บุคลากรทุกกลุ่มงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทราบถึงผลการดาเนินการ
ปัญหา และอุปสรรคตามแผนการจัดการความเสี่ยง
๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ลงชื่อ.....................................................................ผู้จัดทาโครงการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ)
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ ฝ่ายบริหาร

ความเห็นของรองผู้อานวยการ/หัวหน้ากลุ่มงาน
เห็นสมควรอนุมัติ

ลงชื่อ.................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ)
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ ฝ่ายบริหาร

-๕( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ....................................................................................................................................................
ลงชื่อ .....................................................................อนุมัติโครงการ
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา เหลียวตระกูล)
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

-๖กาหนดการโครงการ
“การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ และการติดตามผลการดาเนินการตามแผนการจัดการความ
เสี่ยงประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐”
วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องปฏิบัติการ Computer Training ๑ ชั้น ๒
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เวลา
หัวข้อ
๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น. ลงทะเบียน และกล่าวเปิดโดยผูอ้ านวยการสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)
๐๙.๑๕ - ๑๐.๐๐ น. การเขียนโครงการที่ดี
๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. การเขียน หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. การเขียน วิธีการและระยะเวลาดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย
๑๐.๔๕ - ๑๑.๑๕ น. การเขียน กิจกรรมและระยะเวลาดาเนินการ สถานที่
ดาเนินการ การประเมินผล ลักษณะของโครงการ
สอดคล้องกับตัวชี้วัด /ตัวบ่งชี้ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๑.๑๕ - ๑๒.๐๐ น. การเขียน งบประมาณ

ผู้ถ่ายถอดองค์ความรู้

รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ
รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ
นางสาวกุลณัฏฐา ธัญรัฐวุฒินนท์
รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ
นางสาวกุลณัฏฐา ธัญรัฐวุฒินนท์
รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ
นางสาวกุลณัฏฐา ธัญรัฐวุฒินนท์

นางสาววิภารัตน์ อ่อนละออ
นางสาววรรณี คณฑา
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
รับประทานอาหารกาลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ ที่รบั ผิดชอบ
รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ
กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง
๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. นาเสนอภาพรวมแผนความเสี่ยงประจาปี
รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ
งบประมาณ ๒๕๖๐
นางสาวจริยา ทิพย์หทัย
๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. นาเสนอ ผลการดาเนินการตามแผนความเสี่ยง ด้านที่ ๑ นางสาวภัทรพร วงษ์น้อย
ความเสี่ยงด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
นายสุภรัตน์ กรุดฉ่า
๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. นาเสนอ ผลการดาเนินการตามแผนความเสี่ยง ด้านที่ ๒ นายสุวิศาล ทับแสง
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : ไฟฟ้าดับ และ
นายวิทยา สีระวัตร
ไฟฟ้าตก
๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. นาเสนอ ผลการดาเนินการตามแผนความเสี่ยง ด้านที่ ๓ นางสาวจริยา ทิพย์หทัย
ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกทีม่ ากระทบ : อัคคีภัย
นางสาวกุลณัฏฐา ธัญรัฐวุฒินนท์
นางสาวสุณิสา อ่อนฉ่า
๑๖.๐๐-๑๖.๓๐
สรุปภาพรวม ผลการดาเนินกิจกรรม
รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ
หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ช่วงเช้า เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๐ น. ช่วงบ่าย เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๐ น.
: ขอความอนุเคราะห์นาข้อมูลรายละเอียดโครงการที่รับผิดชอบ (ไฟล์ข้อมูล) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาในวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อประกอบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้และความเสี่ยง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวกุลณัฏฐา ธัญรัฐวุฒินนท์ สานักงานผู้อานวยการ (๑๕๑๒)

