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โครงการสัมมนาประจ าปีบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 

ก ำหนดกำร 
โครงกำรสัมมนำประจ ำปีส ำหรับบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 คณะวิทยำศำสตร์ 
วันที่ 19 กรกฎำคม 2560 ณ ห้องประชุม 10-204กข และ ห้อง 10-110 อำคำร 10 คณะวิทยำศำสตร์ 

ระหว่ำงวันที่ 20-22 กรกฎำคม 2560  ณ โรงแรมโนโวเทลริมแพ จังหวัดระยอง 
 

วันที่ 19 กรกฎำคม 2560 
วัน - เวลำ รำยละเอียด 

เวลา 08.30 - 08.45 น. ลงทะเบียน 

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

เวลา 09.00 - 10.30 น. 
วิทยากรบรรยาย เรื่อง “ทักษะการสื่อสารภายใน และภายนอกองค์กร” 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารยส์ามมติิ  สขุบรรจง 

เวลา 10.30 - 10.45 น. 
พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม  
(เบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มือ้ท่ี1) 

เวลา 10.45 - 12.00 น. 
วิทยากรบรรยาย เรื่อง “ทักษะการสื่อสารภายใน และภายนอกองค์กร” 
โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สามมิติ  สุขบรรจง  (ต่อ) 

เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (เบิกค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ) 

เวลา 13.00 - 14.45 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “มาตรการในการลดใช้กระดาษ คณะวิทยาศาสตร์” 

เวลา 14.45 - 15.00 น. 
พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม  
(เบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มือ้ท่ี2) 

เวลา 15.00 - 16.30 น. 
ด าเนินกิจกรรมเชิงปฏิบตัิ Workshop  เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
สนับสนุนการปฏิบตัิงาน” 

16.30 น. ปิดโครงการ 

 
หมำยเหตุ : กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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โครงการสัมมนาประจ าปีบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 
วันที่ 20 - 22 กรกฎำคม 2560 
 

วัน - เวลำ รำยละเอียด 

วันที่ 20 กรกฎำคม 2560  

เวลา 07.00 - 07.30 น. 
ลงทะเบียน และออกเดินทางไป ณ โรงแรมโนโวเทลรมิแพ จ.ระยอง พร้อมรับประทาน
อาหารเช้าบนรถ (เบิกค่าอาหาร มือ้ท่ี 1) 

เวลา 10.00 - 10.30 น. 
ถึงโรงแรมโนโวเทลริมแพ จ.ระยอง  
เปิดโครงการฯ โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริินุช  เทียนรุ่งโรจน์)  

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

เวลา 10.45 - 12.00 น. 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเมินผลการด าเนินงานตลอดปีสรุปผลการด าเนินงานและ
น าเสนอ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละงานของบุคลากรดังนี้  

1. งานบริหารและธุรการ 
- หน่วยสารบรรณ 
- หน่วยการเจ้าหน้าท่ี 
- หน่วยงานประชุม 
- หน่วยอาคารสถานท่ี โสตทัศนูปกรณ์และยานพาหนะ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนางาน (ถาม – ตอบ) 

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

เวลา 13.00 - 14.45 น. 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเมินผลการด าเนินงานตลอดปีสรุปผลการด าเนินงานและ
น าเสนอ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละงานของบุคลากร (ต่อ) 

2. งานบริการการศึกษา 
- หน่วยจัดการเรียนการสอน 
- หน่วยส่งเสริมวิชาการ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนางาน (ถาม – ตอบ) 

เวลา 14.45 - 15.00น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ มื้อท่ี 2) 

เวลา 15.00 - 17.30 น. 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเมินผลการด าเนินงานตลอดปีสรุปผลการด าเนินงานและ
น าเสนอ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละงานของบุคลากร (ต่อ) 

- หน่วยบริหารงานวิจัย 
- หน่วยกิจการนิสิต 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนางาน (ถาม – ตอบ) 

เวลา 17.30 - 18.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศยั 

เวลา 18.30 น.เป็นต้นไป รับประทานอาหารเย็น (เบิกค่าอาหาร มื้อที่ 3) 
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หมำยเหตุ : กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม (ระหว่างวันท่ี 20 - 22 กรกฎาคม 2560) 
วัน - เวลำ รำยละเอียด 

วันที่ 21 กรกฎำคม 2560  

เวลา 08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน 

เวลา 08.30 - 10.30 น. 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเมินผลการด าเนินงานตลอดปีสรุปผลการด าเนินงานและ
น าเสนอ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละงานของบุคลากร (ต่อ) 

3. งานคลังและพัสดุ 
- หน่วยการเงินและบัญชี 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนางาน (ถาม – ตอบ) 

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

เวลา 10.45 - 12.00 น. 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเมินผลการด าเนินงานตลอดปีสรุปผลการด าเนินงานและ
น าเสนอ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละงานของบุคลากร (ต่อ) 

- หน่วยพัสดุ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนางาน (ถาม – ตอบ) 

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

เวลา 13.00 - 14.45 น. 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเมินผลการด าเนินงานตลอดปีสรุปผลการด าเนินงานและ
น าเสนอ (ต่อ) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละงานของบุคลากรดังนี้  

4. งานนโยบายและแผน 
- หน่วยวางแผนและพัฒนา 
- หน่วยแผนและงบประมาณ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนางาน (ถาม – ตอบ) 

เวลา 14.45 - 15.00น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ มื้อท่ี 2) 

เวลา 15.00 - 17.30 น. 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเมินผลการด าเนินงานตลอดปีสรุปผลการด าเนินงานและ
น าเสนอ (ต่อ) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละงานของบุคลากรดังนี้  

- หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 
- หน่วยประชาสัมพันธ์ สารสนเทศและบริการวิชาการ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนางาน (ถาม – ตอบ) 

เวลา 17.30 - 18.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศยั 

เวลา 18.30 น.เป็นต้นไป รับประทานอาหารเย็น (เบิกค่าอาหาร มื้อที่ 2) 

 
หมำยเหตุ : กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม (ระหว่างวันท่ี 20 - 22 กรกฎาคม 2560) 
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โครงการสัมมนาประจ าปีบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 
วัน - เวลำ รำยละเอียด 

วันที่ 22 กรกฎำคม 2560  

เวลา 08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน 

เวลา 08.30 - 10.30 น. 
สรุปผลการด าเนินงานฯ น าเสนอปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการด าเนินงานของแต่ละ
งาน เพื่อให้แต่ละฝ่ายน าไปปรับปรุง พัฒนา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องสัมมนา 
โรงแรมโนโวเทลริมแพ จังหวัดระยอง 

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

เวลา 10.45- 12.00 น. 
สรุปผลการด าเนินงานฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับโครงสร้างการบริหารงานของ
ส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ น าโดย คณบดีผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน
คณะวิทยาศาสตร์ 

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

เวลา 13.00 - 14.30 น. 
ด าเนินกิจกรรมสานสมัพันธ์ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
 

เวลา 14.30 - 14.45 น. 
 

พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม (เบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อที่ 2) 

เวลา 14.45 - 15.30 น. ด าเนินกิจกรรมสานสมัพันธ์ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (ต่อ) 
 

เวลา 15.30 – 15.45 น. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์) กล่าวปิดโครงการฯ 
พร้อมออกเดินทางทัศนศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรมตามเส้นทาง  
 

เวลา 16.30 - 17.30 น. รับประทานอาหารเย็น (เบิกค่าอาหาร มื้อที่ 2) 

เวลา 17.30 - 19.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ ถึงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยสวัสดิภาพ 

 
หมำยเหตุ : กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม (ระหว่างวันท่ี 20 - 22 กรกฎาคม 2560) 

 


