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แบบเสนอโครงการ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
***************************** 

  
ชื่อโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” 

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(โปรดใสเ่ครื่องหมาย  ลงใน  หน้ายุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ที่สอดคล้องกับโครงการ/กิจกรรมของท่าน) 

☑  ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
⬜  ยุทธศาสตร์ที่  2  สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
⬜  ยุทธศาสตร์ที่  3  สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 
⬜  ยุทธศาสตร์ที่  4  ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบ    อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์  ศาสนนันทน์ 

สาขาวิชา/หน่วยงาน    ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  

เบอร์โทรศัพท์    02 – 160 – 1143  ต่อ 82 

ความเป็นมา/หลกัการและเหตุผล 
 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานจัดการศึกษา
ภายใต้การก ากับดูแลกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดวิสัยทัศน์ในการด าเนินงานหน่วยงาน ”มุ่งพัฒนาการศึกษา 
การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และบูรณาการองค์ความรู้เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมในการพัฒนา
สังคมและประเทศชาติ” โดยก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตคคะอย่างยั่งยืน มีเป้าหมาย
ประสงค์การด าเนินงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเอตคคะที่มีความยั่งยืนและได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ และบัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต และสังคม และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรที่ 21 เป็นต้น 
 ในการนี้คณะวิทยาศาสตณ์และเทคโนโลยีจึงจัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนการเรียนการสอน
ที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพที่ดี  
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ระยะเวลาด าเนินโครงการ (ระบุวันเริ่มต้นถึงสิ้นสุด) 

 เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

สถานที่ด าเนินโครงการ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
2. เพ่ือการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
2. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ      
 บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
จ านวน 30 คน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน (รูปแบบตารางเป็น Gantt chart) (ระบายสีตามช่วงหรือเขียนลูกศร) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
พ.ศ. 2561 (สัปดาห)์ 

ต.ค. พ.ย. 
1 2 3 4 1 2 3 4 

1. ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม         

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ/กิจกรรม         

3. การด าเนินกิจกรรม         
3.1 ประชาสัมพันธ์         

3.2 ตอบรับการเข้าร่วมอบรม         

3.2 อบรมการจัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าป ี         

4. การด าเนินการเบิกจ่าย         

5. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ         

การประเมินความความส าเร็จการด าเนินโครงการ 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จเชิงปริมาณ 

1.1 มีผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
 
2. ตัวช้ีวัดความส าเร็จเชิงคุณภาพ 

2.1 ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนเกี่ยวกับการการจัดท าแผนปฏิบัติการของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคิดเป็นร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมอบรม 
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2.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของผู้เข้าร่วมอบรม มีคะแนนเฉลี่ย 4.21 

งบระมาณของโครงการ 
 ตาม ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ จัดท าโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว เพ่ือสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน เพ่ือผลิตบัณฑิตตามพ่ึงประสงค์ตามอัตลักษณ์สวนสุนันทา จ านวนเงิน     21,000.00 บาท    โดย
สามารถแจกแจงรายการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
 

หมวดรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 

ค่าตอบแทน  

- ค่าคอบแทนวิทยากร จ านวน 4 ชั้วโมง จ านวนเงิน 1,200 บาท 4,800.00 

ค่าใช้สอย  

- ค่าอาหารกลาง (ค่าอาหาร 300 x 30 คน x 1 มื้อ) 9,000.00 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ค่าอาหาร 50 x 30 คน x 1 มื้อ) 1,500.00 

ค่าวัสดุ  

- วัสดุส านักงาน 4,200.00 

- วัสดุอื่นๆ 1,500.00 

งบประมาณท้ังสิ้น 21,000.00 
***หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
 
 
 

                                                         ลงชื่อ................................................................... 
                                                              (อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์  ศาสนนันทน์) 

         หัวหน้าโครงการ                
 
   

                      ความเห็นของผู้บังคับบัญชา…………………………………………………………………….. 
         
 
  
 

                                                         ลงชื่อ................................................................... 
                                                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาณัติ ต๊ะปินตา) 
                                                              คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                                                                            


