
  
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครบรอบ ๗๒ ป แหงการสถาปนา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  

สวนราชการ กองการเจาหนาท่ี   สํานักงานอธิการบดี   โทร. ๐-๒๙๔๒-๘๑๖๑-๓ โทรภายใน  ๔๘๑๐ 

ท่ี  ศธ  ๐๕๑๓.๑๐๑๐๓ / ว   วันท่ี     สงิหาคม  ๒๕๕๗ 

เร่ือง  แจงการเขารวมโครงการสัมมนาผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   หลักสตูร “การเพ่ิมศักยภาพ 

        การบริหารจดัการภาควิชาสูความเปนเลิศ” 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                         

 

เรยีน    

 

  ตามบันทึกขอความที ่  ศธ.๐๕๑๓.๑๐๑๐๓ / ว.3769  ลงวันที ่ 1 สิงหาคม ๒๕๕๗  กองการ

เจาหนาที ่ไดเรียนเชิญหนวยงานเสนอชื ่อบุคลากรเขารวมโครงการสัมมนาผู บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

หลกัสตูร “การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการภาควิชาสูความเปนเลิศ”   ในระหวาง วันที่ 1 - 5 กันยายน ๒๕๕๗ ณ 

หองประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป และการเดน ซีวิว รีสอรท พัทยา จ.ชลบุรี โดยทานไดรับการ

เสนอชือ่ใหเขารวมโครงการ นั้น 

  ในการนี้ กองการเจาหนาทีข่อแจงกําหนดการและขอความรวมมือทานดําเนินการ ดังนี้ 

1. ใหทานไปลงทะเบียน ในวันที่ 1 กันยายน ๒๕๕๗  ไดตั้งแตเวลา 8.00 – 8.30 น.      ณ บริเวณ

หนาหองประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป และนํากระเปาเดินทางขึ้นมาดวยเพื่อรับปายชื่อและปาย

ผกูกระเปา  

2. เมื่อเสร็จสิ้นพิธีเปดและการบรรยายในหัวขอ “บทบาทการอุดมศึกษาไทยและการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21” แลว ขอเชิญทานรับประทานอาหารกลางวันรวมกันที่หนาหองประชุมธีระ สูตะบุตร และนํากระเปา

เดินทางข้ึนรถบัสเพื่อเดินทางไปยัง การเดน ซีวิว รีสอรท พัทยา จ.ชลบุรี  โดยรถจะจอดบริเวณถนนดานหนาอาคาร

สารนิเทศ 50 ป และออกเดินทางในเวลา 13.00 น.

3. หากทานมีแผนกลยุทธภาควิชาฯ ใหทานเตรียมขอมูลไปดวย เพื่อใชประกอบการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ “การสรางแผนกลยทุธองคกร” ในวันที่ 3 กันยายน 2557  

   รายละเอียดตามกําหนดการที่แนบ 

4. ขอใหทานเตรียมของใชสวนตัวและยารักษาโรคมาดวย (ถามี) ขอความรวมมือใหทานแตงกาย

ดวยชุดสุภาพและเตรียมชุดทะมัดทะแมงพรอมทํากิจกรรม รวมทั้งหมวก รม และแวนกันแดด เพื่อใชในวันที่เดินทาง

ไปทัศนศึกษา ณ ปราสาทสัจธรรม 

  

   

(นางสุปราณี  สิงหโตทอง) 

ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี     

บันทึกขอความ 

ธรฐิสา ราง/พิมพ 

25 ส.ค. ๕๗ 

ทาน 

ตรวจ 

 



ลํา ตําแหนงและภาควิชา หนวยงาน

1 ผศ. สุภาภรณ เลิศศิริ
อาจารยประจําภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตร

เกษตร
คณะเกษตร

2 อ. อนงคนุช สาสนรักกิจ อาจารยประจําภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร

3 อ. ภาคภูมิ ตันเตชสาธิต หัวหนาสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
คณะทรัพยากรธรรมชาติและ

อุตสาหกรรมเกษตร (สกลนคร)

4 อ. รุงกานต บุญนาถกร อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
คณะทรัพยากรธรรมชาติและ

อุตสาหกรรมเกษตร (สกลนคร)

5 ผศ. วุฒินันท รักษาจิตร หัวหนาภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย คณะเทคนิคการสัตวแพทย

6 อ. ชัยณรงค สกุลแถว อาจารยประจําภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย คณะเทคนิคการสัตวแพทย

7 อ. เอกอนงค ตั้งฤกษวราสกุล หัวหนาภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ

8 ผศ. อรพร หมื่นพล หัวหนาภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา คณะประมง

9 รศ. มณจันทร เมฆธน หัวหนาภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร

10 ผศ. สุรศักดิ์ เชียงกา หัวหนาภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร

11 ผศ. อมรรัตน พรหมบุญ หัวหนาภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร

12 อ. ฤทธี มีสัตย
อาจารยประจําภาควิชารังสีประยุกต (เริ่มเปน

หัวหนาภาควิชา1กันยายน2557)
คณะวิทยาศาสตร

13 อ. สุริยา ณ หนองคาย หัวหนาภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร

14 อ. อํานวย ตันพานิชย หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาการกีฬา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

15 อ. ชิวาลรัตน มาสิงบุญ หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

(สกลนคร)

ระหวางวันที่ 1-5 กันยายน 2557

รายชื่อผูเขารวมโครงการสัมมนาผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการภาควิชาสูความเปนเลิศ

ณ หองประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2  อาคารสารนิเทศ 50 ป และการเดน ซีวิว รีสอรท พัทยา จ.ขลบุรี

ชื่อ - สกุล



ลํา ตําแหนงและภาควิชา หนวยงาน

ระหวางวันที่ 1-5 กันยายน 2557

รายชื่อผูเขารวมโครงการสัมมนาผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการภาควิชาสูความเปนเลิศ

ณ หองประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2  อาคารสารนิเทศ 50 ป และการเดน ซีวิว รีสอรท พัทยา จ.ขลบุรี

ชื่อ - สกุล

16 อ. กองรัฐ นกแกว หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม
คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

(สกลนคร)

17 รศ. อนันต ผลเพิ่ม หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร

18 ผศ. วิสุทธิ์ สุพิทักษ หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร

19 อ. ชนินทร ตรงจิตภักดี
ผูชวยรองอธิการบดีฝายวิชาการและอาจารย

ประจําภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร

20 อ. อําพน จรัสจรุงเกียรติ อาจารยภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา

21 ผศ. สุภัทรชัย ชมพันธุ หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา

22 อ. โปรยชัย กลาขยัน หัวหนาภาควิชาการจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ 

(สกลนคร)

23 รศ. จิตตินันท บุญสถิรกุล
หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะ

แนว
คณะศึกษาศาสตร

24 ผศ. กรัณฑรัตน บุญชวยธนาสิทธิ์
รองคณบดีฝายวิชาการ อาจารยประจําภาควิชา

พลศึกษา
คณะศึกษาศาสตร

25 อ. อวยพร ตั้งธงชัย หัวหนาภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร

26 ผศ. สันติ ศรีสวนแตง
หัวหนาภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ

ชุมชน

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

(กําแพงแสน)

27 ผศ. อภิชาติ ใจอารีย
อาจารยประจําภาควิชาการพัฒนาทรัพยามนุษย

และชุมชน

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

(กําแพงแสน)

28 ผศ. อรวรรณ ทองเพิ่ม หัวหนาภาควิชาครุศึกษา
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

(กําแพงแสน)

29 อ. ทัศนีย จันติยะ
อาจารยประจําภาควิชาครุศึกษา (รองหัวหนา

ภาควิชาครุศึกษาฝายวิชาการ)

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

(กําแพงแสน)



ลํา ตําแหนงและภาควิชา หนวยงาน

ระหวางวันที่ 1-5 กันยายน 2557

รายชื่อผูเขารวมโครงการสัมมนาผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการภาควิชาสูความเปนเลิศ

ณ หองประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2  อาคารสารนิเทศ 50 ป และการเดน ซีวิว รีสอรท พัทยา จ.ขลบุรี

ชื่อ - สกุล

30 อ. พัฒน พัฒนรังสรรค
อาจารยภาควิชาเศรษฐศาสตร(ปจจุบันดํารง

ตําแหนงหัวหนาสาขาเศรษฐศาสตร)
คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา

31 อ. ฆนัทนันท ทวีวัฒน
อาจารยภาควิชาเศรษฐศาสตรประยุกต(ปจจุบัน

ดํารงตําแหนงหัวหนาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร

ป )

คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา

32 อ. สรียา กาฬสินธุ หัวหนาภาควิชานิติศาสตร คณะสังคมศาสตร

33 อ. นิติกร ภูสุวรรณ
หัวหนาภาควิชาอนามัยชุมชนและอนามัย

ครอบครัว
คณะสาธารณสุขศาสตร (สกลนคร)

34 ผศ. ณัฐกานต นิตยพัธน อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

35 อ. ศศิธร ตรงจิตภักดี
หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

36 อ. ศรินยา
สนิทวงศ ณ 

อยุธยา
อาจารย วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

37 อ. ศิริรัตน จึงรุงเรืองถาวร
อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมตอเรือและ

เครื่องกลเรือ
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
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