กาหนดการ
โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการภาควิชาสู่ความเป็นเลิศ”
ในระหว่างวันที่ 1 – 5 กันยายน 2557
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
และ การ์เด้นท์ ซีวิว รีสอร์ท พัทยา จ. ชลบุรี

วัน / เวลา
วันที่ 1 กันยายน 2557
8.00 - 8.30 น.
8.30 - 8.45 น.
8.45 - 9.00 น.
9.00 - 12.00 น.

กิจกรรม
ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ชี้แจงโครงการโดย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
พิธีเปิดโดย อธิการบดี และกล่าวรายงานโดย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
บรรยาย หัวข้อ บทบาทการอุดมศึกษาไทยและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โดย... รศ.กาจร ตติยกวี

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 15.00 น.
15.00 - 17.00 น.
17.00 - 18.00 น.
18.00 - 21.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน
ออกเดินทางไปโรงแรม การ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี
ถึงการ์เด้นท์ ซีวิว รีสอร์ท พัทยา และพักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น
ผู้นาทีมยุคใหม่สู่ความสาเร็จขององค์กร
โดย... ดร.โสภณ ภูเก้าล้วน และทีมงาน

21.00 น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 กันยายน 2557
7.00 - 8.30 น.
รับประทานอาหารเช้า
8.30 - 9.00 น.
ลงทะเบียน
9.00 - 12.00 น.
ผูน้ าทีมยุคใหม่สู่ความสาเร็จขององค์กร (ต่อ)
โดย... ดร.โสภณ ภูเก้าล้วน และทีมงาน

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 16.00 น.
16.00 - 18.00 น.
18.00 - 19.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน
ผู้นาทีมยุคใหม่สู่ความสาเร็จขององค์กร (ต่อ)
พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 กันยายน 2557
7.00 - 8.30 น.
รับประทานอาหารเช้า
8.30 - 9.00 น.
ลงทะเบียน
9.00 - 12.00 น.
การสร้างแผนกลยุทธ์องค์กร
โดย... รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา และทีมงาน

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 16.00 น.
16.00 - 18.00 น.
18.00 - 19.00 น.
19.00 - 22.00 น.
22.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน
การสร้างแผนกลยุทธ์องค์กร (ต่อ)
พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น
การสร้างแผนกลยุทธ์องค์กร (ต่อ)
พักผ่อนตามอัธยาศัย

กาหนดการ
โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการภาควิชาสู่ความเป็นเลิศ”
ในระหว่างวันที่ 1 – 5 กันยายน 2557
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
และ การ์เด้นท์ ซีวิว รีสอร์ท พัทยา จ. ชลบุรี

วัน / เวลา
วันที่ 4 กันยายน 2557
7.00 – 8.30 น.
8.30 - 9.00 น.
9.00 - 12.00 น.

กิจกรรม
รับประทานอาหารเช้า
ลงทะเบียน
กลยุทธ์ขับเคลื่อนการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ
โดย...รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 16.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน
ระบบบริหารคุณภาพและ EdPex
โดย...รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

16.00 - 18.00 น.
18.00 - 19.00 น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 5 กันยายน 2557
7.00 - 8.30 น.
8.30 - 9.00 น.
9.00 - 12.00 น.

รับประทานอาหารเช้า
ลงทะเบียน
การบริหารการเงินและงบประมาณแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
โดย...ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 13.45 น.
14.15 - 16.00 น.
16.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน
พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่พนักงานผู้ผ่านการฝึกอบรม
ทัศนศึกษา ณ ปราสาทสัจธรรม พัทยา
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

