แผนปฏิบัติงาน/โครงการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อโครงการ ……………………………………………………………………………………………………………………………..
หน่วยงาน
ศูนย์วิทยบริการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. หลักการและเหตุผล
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. วัตถุประสงค์
(1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
(1) ………………………………………………………………………………………………………………………………….
(2) ………………………………………………………………………………………………………………………………….
(3) ………………………………………………………………………………………………………………………………….
เชิงปริมาณ
(1) ………………………………………………………………………………………………………………………………….
(2) ………………………………………………………………………………………………………………………………….
(3) ………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ (ระดับมหาวิทยาลัย/สานักฯ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. กิจกรรมหลักและระยะเวลาดาเนินการ
 ไตรมาสที่

1

 ไตรมาสที่

2

 ไตรมาสที่ 3

 ไตรมาสที่

4
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ที่

กิจกรรมหลัก

1
2
3
4
5

กาหนดช่วงเวลาจัดโครงการ
เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ
เตรียมการและดาเนินการจัดกิจกรรม
ประเมินผลการจัดกิจกรรม
สรุปและจัดทารายงาน (พร้อมข้อเสนอแนะ)

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ก.ค. 60
ก.ค. 60
11 ก.ค. 60
11 ก.ค. 60
ก.ค. 60

วงจรคุณภาพ
(PDCA)

สถานที่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

P
D
C
A

6. กลุ่มเป้าหมายและสถานที่ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย
……………………………………………………………………………………………………………………………....
สถานที่ดาเนินการ
……………………………………………………………………………………………………………………………....
7. งบประมาณที่ใช้ดาเนินการ
[ ] เงินงบประมาณแผ่นดิน
[ ] เงินรายได้
[ ] งบอื่น ๆ
รหัสงบประมาณ…………………………………………………………….….. จานวนเงิน……………….……บาท
8. รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ใช้ (ให้แจ้งรายละเอียดที่สามารถตรวจสอบได้)
หมวดรายจ่าย
รายการจัดซื้อ/จ้าง
1. หมวดค่าตอบแทน - ค่าตอบแทนวิทยากร
(ชั่วโมงละ 300 บาท x 7 ชั่วโมง x 2 วัน x 3 คน)
2. หมวดค่าใช้สอย

3. หมวดค่าวัสดุ

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560
- ค่าอาหารกลางวัน
(มื้อละ 50 บาท x 86 คน)
- ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆละ 25 บาท
(25 บาท x 2 มื้อ x 86 คน)
วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560
- ค่าอาหารกลางวัน
(มื้อละ 50 บาท x 71 คน)
- ค่าอาหารว่าง
2 มื้อๆละ 25 บาท
(25 บาท x 2 มื้อ x 71 คน)

- ค่าเอกสารประกอบการอบรม
- ค่าวัสดุประกอบการอบรม
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ: ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

จานวนเงิน
12,600

4,300
4,300

หมายเหตุ

18 มีนาคม 2560
- ผู้เข้าอบรม 81 คน
- วิทยากร 3 คน
- อาจารย์ 2 คน

3,550

3,550

3,000
3,700
35,000

25 มีนาคม 2560
- ผู้เข้าอบรม 66 คน
- วิทยากร 3 คน
- อาจารย์ 2 คน
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(1)………………………………………………………………………..
(2)………………………………………………………………………..
(3)………………………………………………………………………..
10. การประเมินผล
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ (ระบุชื่อ)
(1)………………………………………………………………………..
(2)………………………………………………………………………..
(3)………………………………………………………………………..

ลงชื่อ........................................................ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ
(
)

ความเห็นหัวหน้าศูนย์วิทยบริการ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................................หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ
(นายดนุวัศ อิสรานนทกุล)
ความเห็นรองผู้อานวยการสานักวิทยบริการ ฯ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยา อนุกูลธนากร)
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการ ฯ
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[ ] อนุมัติ
[ ] ไม่อนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม)
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ ฯ



-5กาหนดการ (ตัวอย่าง)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560
ณ ห้อง 718 อาคาร 7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560
08.00 – 08.30 น.
ลงทะเบียน
08.30 – 12.30 น.
การอภิปรายในหัวข้อเรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
พร้อมฝึกปฏิบัติ
วิทยากร : อาจารย์สวลีย์ บุตรประดิษฐ์
อาจารย์รังสรรค์ หล้าคาจา
อาจารย์ศราธรณ์ หมั่นปรุ
ผู้เข้าอบรม จานวน 81 คน
(นักศึกษา วท.บ. ชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 จานวน 39 คน ชั้นปีที่ 2
จานวน 36 คน และนักศึกษา วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ จานวน 6 คน)
12.30 – 13.30 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 16.30 น.
การอภิปรายในหัวข้อเรื่อง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษกับเทคนิคการ
นาไปใช้ในการสอบ พร้อมฝึกปฏิบัติ
วิทยากร : อาจารย์รังสรรค์ หล้าคาจา
อาจารย์ศราธรณ์ หมั่นปรุ
อาจารย์ปรัชพร พันหลง
ผู้เข้าอบรม จานวน 81 คน
(นักศึกษา วท.บ. ชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 จานวน 39 คน ชั้นปีที่ 2
จานวน 36 คน และนักศึกษา วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ จานวน 6 คน
**********************************
หมายเหตุ: รับประทานอาหารว่างระหว่างอบรม เวลา 10.30-10.45 น. และเวลา 14.30-14.45 น.

