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โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

 
ก ำหนดกำร 

โครงกำรสัมมนำประจ ำปีส ำหรับบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 คณะวิทยำศำสตร์ 

วันที่ 26 กรกฎำคม 2559 ณ ห้องประชุม 19-903 อำคำร 19 คณะวิทยำศำสตร์  
ระหว่ำงวันที่ 28-30 กรกฎำคม 2559  ณ โรงแรมเลคเฮฟเว่น รีสอร์ทแอนด์ปำร์ค จังหวัดกำญจนบุรี 

 

วันที่ 26 กรกฎำคม 2559  ณ ห้องประชุม 19-903 อำคำร 19 คณะวิทยำศำสตร์ 
วัน - เวลำ รำยละเอียด 

เวลา 08.30 - 08.45 น. ลงทะเบียน 

เวลา 08.45 - 09.00 น. 
เปิดโครงการฯ  
โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริินุช เทียนรุ่งโรจน์) 

เวลา 09.00 - 12.00 น. 
วิทยากรบรรยายเชิงปฏิบตัิการ เรือ่ง “การเขียนคู่มือการปฏบิัติงาน” 
โดยนายเสถียร คามีศักดิ์ (บุคลากรเช่ียวชาญ ระดับ 9) 

เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 - 15.00 น. 
วิทยากรฝึกปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน” Workshop 
โดยนายเสถียร คามีศักดิ์ (อดีตข้าราชการเช่ียวชาญ) (ต่อ) 

เวลา 15.00 - 16.00 น. แลกเปลีย่นเรยีนรู้ ถาม-ตอบ ข้อสงสัยและข้อเสนอแนะ 
16.00 น. ปิดโครงการ 

 
หมำยเหตุ : กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

เวลา 10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง (ช่วงเช้า) 

เวลา 15.00 - 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง (ช่วงบ่าย) 
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โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

 
วันที่ 28 - 30 กรกฎำคม 2559 ณ โรงแรมเลคเฮฟเว่น รีสอร์ทแอนด์ปำร์ค จังหวัดกำญจนบุรี 

วัน - เวลำ รำยละเอียด 

วันที่ 28 กรกฎำคม 2559  

เวลา 06.00 - 06.30 น.  
ลงทะเบียนและออกเดินทางจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
พร้อมรับประทานอาหารระหว่างเดินทาง (เบิกค่าอาหาร มื้อท่ี 1) 

เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (เบิกค่าอาหาร มื้อท่ี 2) 

เวลา 13.00 - 14.30 น. 
เดินทางถึงจังหวัดกาญจนบรุี ณ โรงแรมเลคเฮฟเว่น รสีอร์ทแอนด์ปาร์ค  
จังหวัดกาญจนบรุ ี

เวลา 14.30 - 14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ มื้อท่ี 1) 

เวลา 14.45 - 17.30 น. 

เปิดโครงการฯ โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรนิุช เทียนรุ่งโรจน์)
และด าเนินการประชุมเชิงปฏิบตัิการระดมความคิด เตรียมผลการด าเนินงานประจ าปี
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ และด าเนินกจิกรรมสานสัมพันธ์
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ณ โรงแรมเลคเฮฟเว่น รสีอร์ทแอนด์ปาร์ค จังหวัด
กาญจนบุร ี

เวลา 17.30 - 18.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศยั 
18.30 น. เป็นต้นไป รับประทานอาหารเย็น (เบิกค่าอาหาร มื้อท่ี 3) 

วันที่ 29 กรกฎำคม 2559  

เวลา 08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน  

เวลา 08.30 - 10.30 น. 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเมินผลการด าเนินงานตลอดปีและแบ่งกลุม่แต่ละงานเพื่อการ
สรุปผลการด าเนินงานและน าเสนอ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละงานของบุคลากรดังนี้  

1. งานบริหารและธุรการ 
2. งานคลังและพสัด ุ

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับโครงสร้างการบรหิารงานของส านักงานคณบดี 
คณะวิทยาศาสตร์ น าโดย คณบดผีู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ 
ณ ห้องสัมมนา โรงแรมเลคเฮฟเวน่ รีสอร์ทแอนด์ปาร์ค 

เวลา 10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม (เบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อที่ 1) 

เวลา 10.45 - 12.00 น. 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเมนิผลการด าเนินงานตลอดปี  สรุปผลการด าเนินงาน
และน าเสนอ (ต่อ) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละงานของบุคลากรดังนี้  

3. งานบริการการศึกษา 
4. งานนโยบายและแผน 

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับโครงสร้างการบรหิารงานของส านักงานคณบดี 
คณะวิทยาศาสตร์ น าโดย คณบดผีู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ 

เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (เบิกค่าอาหาร มื้อที่ 1) 

เวลา 13.00 - 14.30 น. 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ น าเสนอผลการด าเนินงานประจ าปี
และแลกเปลีย่นเรยีนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรปุแนวทางแก้ปัญหาการด าเนินงาน
ของแต่ละฝ่าย 
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โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

วัน - เวลำ รำยละเอียด 
เวลา 14.30 - 14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ มื้อท่ี 2) 

เวลา 14.45 - 16.30 น. 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ น าเสนอผลการด าเนินงานประจ าปี
และแลกเปลีย่นเรยีนรู้ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ การด าเนินงานของแต่ละฝ่าย 

เวลา 16.30 - 18.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศยั 
เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป รับประทานอาหารเย็น (เบิกค่าอาหาร มื้อที่ 2) 

วันที่ 30 กรกฎำคม 2559  

เวลา 08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน 

เวลา 08.30 - 10.30 น. 
สรุปผลการด าเนินงานฯ น าเสนอปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการด าเนินงานของแต่ละ
ฝ่าย เพื่อให้แตล่ะฝ่ายน าไปปรับปรุง พัฒนา ให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น ณ ห้องสัมมนา 
โรงแรมเลคเฮฟเว่น รสีอร์ทแอนดป์าร์ค 

เวลา 10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม (เบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อที่ 1) 

เวลา 10.45 - 12.00 น. 
สรุปผลการด าเนินงานฯ น าเสนอปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการด าเนินงานของแต่ละ
ฝ่าย เพื่อให้แตล่ะฝ่ายน าไปปรับปรุง พัฒนา ให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น (ต่อ) 

เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (เบิกค่าอาหาร มื้อที่ 1) 

เวลา 13.00 - 16.30 น. 
ด าเนินกิจกรรมสานสมัพันธ์ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ พร้อม 
ทัศนศึกษาด้านวัฒนธรรมและศิลปะตามเส้นทาง  

เวลา 16.30 - 17.30 น. รับประทานอาหารเย็น (เบิกค่าอาหาร มื้อที่ 2) 
เวลา 17.30 - 18.00 น. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์) กล่าวปิดโครงการฯ  
เวลา 18.00 - 21.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ ถึงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยสวัสดภิาพ 

 
หมำยเหตุ : กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม (ระหว่างวันท่ี 29 - 30 กรกฎาคม 2559) 

 


