
รายชื่อผู้เขา้รว่มโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบรหิารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(กลุ่ม 1 คณบด ีรองคณบด ีผู้ชว่ยคณบด ีหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา  ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการ

ส านักงานวิทยาเขต)

ล าดบั ชื่อ สกุล หน่วยงาน

๑ ผศ. ชัยสิทธิ์ ทองจู คณะเกษตร ก ำแพงแสน

๒ ผศ. ทิวำ พำโคกทม คณะเกษตร ก ำแพงแสน

๓ รศ. สุริยะ สะวำนนท์ คณะเกษตร ก ำแพงแสน

๔ ผศ. วฒิุนันท์ รักษำจิตร์ คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์

๕ อ. ไพลิน จิตรชุ่ม คณะประมง

๖ รศ. กนกพร นุ่มทอง คณะมนุษยศำสตร์

๗ รศ. นธกฤต วนัต๊ะเมล์ คณะมนุษยศำสตร์

๘ อ. ปำริชำติ ภติูรัตน์ คณะมนุษยศำสตร์

๙ ผศ. พิชิต สมบูรณ์ คณะวนศำสตร์

๑๐ ผศ. วำรุณี ตันติวงศ์วำณิช คณะวทิยำกำรจัดกำร

๑๑ นำง ศิริวรรณ คล่องแคล่ว คณะวทิยำกำรจัดกำร

๑๒ ผศ. ผกำเกษ วตุัยำ คณะวทิยำศำสตร์

๑๓ อ. สุริยำ ณ หนองคำย คณะวทิยำศำสตร์

๑๔ ผศ. วรรณำ มำลำพันธุ์ คณะวทิยำศำสตร์

๑๕ ผศ. เขมะฑัต วภิำตะวำนิช คณะวศิวกรรมศำสตร์

๑๖ รศ. สิริพล อนันตวรสกุล คณะวศิวกรรมศำสตร์

๑๗ ผศ. วรีะเกษตร สวนผกำ คณะวศิวกรรมศำสตร์

๑๘ อ. อุเทน สุปัตติ คณะวศิวกรรมศำสตร์ ศรีรำชำ

๑๙ อ. ภชุงค์ รุ่งอินทร์ คณะศิลปศำสตร์และวทิยำกำรจัดกำร (สกลนคร)

๒๐ อ. มฤษฎ์ แก้วจินดำ คณะศึกษำศำสตร์

๒๑ อ. ศักด์ิสิทธิ์ บุศยพลำกร คณะเศรษฐศำสตร์

๒๒ ผศ. ณรงค์ กูเ้จริญประสิทธิ์ คณะเศรษฐศำสตร์

๒๓ อ. พรชัย ศุภวทิิตพัฒนำ คณะเศรษฐศำสตร์

๒๔ อ. นนทร์ วรพำณิชช์ คณะเศรษฐศำสตร์

๒๕ ผศ. ศำสตรินทร์ ตันสุน คณะสังคมศำสตร์

๒๖ ผศ. ณัฐวร์ี บุนนำค คณะสังคมศำสตร์

๒๗ ผศ. ศิริรักษ์ จันทครุ คณะสัตวแพทยศำสตร์

๒๘ ผศ. เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ คณะสัตวแพทยศำสตร์

๒๙ ผศ. ฐิติมำ รุ่งรัตนำอุบล คณะส่ิงแวดล้อม

๓๐ นำย ชลอ จำรุสุทธรัิกษ์ คณะส่ิงแวดล้อม
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รายชื่อผู้เขา้รว่มโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบรหิารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(กลุ่ม 1 คณบด ีรองคณบด ีผู้ชว่ยคณบด ีหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา  ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการ

ส านักงานวิทยาเขต)

ล าดบั ชื่อ สกุล หน่วยงาน

๓๑ ผศ. ณัฐกำนต์ นิตยพัธน์ คณะอุตสำหกรรมเกษตร

๓๒ รศ. วรเศรษฐ สุวรรณิก ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์

๓๓ นำย วโิรจน์ ทองสุพรรณ ส ำนักวทิยำเขตก ำแพงแสน

๓๔ นำย เพิ่ม สุรักษำ ส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ก ำแพงแสน

๓๕ นำย นพสิทธิ์ ล่องจ้ำ ส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ก ำแพงแสน

๓๖ นำง วรำภรณ์ แดงช่วง ส ำนักหอสมุด

๓๗ น.ส. ธนำภรณ์ ฉิมแพ ส ำนักหอสมุด

๓๘ น.ส. ถิรนันท์ ด ำรงค์สอน ส ำนักหอสมุด

๓๙ นำง ศสิญำ เสือดี ส ำนักหอสมุด

๔๐ นำง อำรีย์ ธญักิจจำนุกิจ ส ำนักหอสมุด

2 / ๒



 
 
 
 
 
 

 ก ำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหำรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
( กลุ่ม 1 คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้ำภำควิชำ/สำขำวิชำ  ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนวิทยำเขต)    
 

วันที่ 5 กรกฎำคม ๒๕๕๙    
เวลำ 8.00 – 8.30 น.   ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมก ำพล อดุลย์วิทย์ ชั้น 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี 
เวลำ 8.30 – 8.45 น.  ชี้แจงหลักสูตรและข้อควรปฏิบัติในกำรฝึกอบรม โดย ผู้ช่วยอธิกำรบดี               

(อำจำรย์เกียรติศักดิ์ ตันเจริญ)  
เวลำ 8.45 – 9.00 น. พิธีเปิดโครงกำรโดยอธิกำรบดี และกล่ำวรำยงำนโดยรองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรกิจกำรภำยใน 
เวลำ ๙.๐๐ – ๑1.00 น. 
 หัวข้อ   นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรบริหำรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

- นโยบำยกำรพัฒนำผู้บริหำร มก. ควำมคำดหวังต่อผู้บริหำร 
- บทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรแต่ละระดับในกำรบริหำรงำนในองค์กร 
- นโยบำยและยุทธศำสตร์ 4 ปีข้ำงหน้ำของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์   

วิทยำกร  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  
เวลำ 11.๐๐ – ๑2.00 น. 

หัวข้อ  ย้อนอดีต เพ่ือปัจจุบัน สู่อนำคต มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  
 วิทยำกร  นำยกสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  
เวลำ 130.๐๐ – ๑6.00 น.   
 หัวข้อ บริบทและควำมท้ำทำยต่อยุทธศำสตร์กำรบริหำรสถำนอุดมศึกษำ     
  วิทยำกร รองศำสตรำจำรย์ ดร.พินิติ รตะนำนุกูล เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

วันที่ 6 กรกฎำคม ๒๕๕๙    
เวลำ ๙.๐๐- ๑2.๐๐ น. 
 หัวข้อ กำรน ำองค์กรและกำรบริหำรเพื่อสู่ควำมเป็นเลิศ  
 วิทยำกร   1. คณบดีคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
    ศำสตรำจำรย์ ดร. สุภำ หำรหนองบัว (ผู้ด ำเนินกำรอภิปรำย) 
     2. คณบดีคณะอุตสำหกรรมเกษตร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ธนะบูลย์ สัจจำอนันตกุล 
           3. คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง  
    รองศำสตรำจำรย์ ดร.คมสัน มำลีสี  
      4. คณบดีคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภำพยนตร์ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 
    อำจำรย์เศรษฐำ วีระธรรมำนนท์ 
      5. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน 

ดร.อำรีย์ ธัญกิจจำนุกิจ 
 
 
 
 

หน้ำ ๑ จำก ๔ 



 
 
 
วันที่ ๑5 กรกฎำคม ๒๕๕๙       
เวลำ ๙.๐๐ - ๑2.๐๐น. 
  หัวข้อ กำรบริหำรงบประมำณและกำรเงิน (ส ำนักงบประมำณ) 
  วิทยำกร  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ  (นำยสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ) 

เวลำ 13.๐๐ - ๑6.๐๐น. 
  หัวข้อ กำรบริหำรงบประมำณและกำรเงิน (มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 
  วิทยำกร  รองอธิกำรบดีฝ่ำยกำรเงิน (ผศ.วิมล รอดเพ็ชร) 
 
วันที่ 2 สิงหำคม ๒๕๕๙       
เวลำ ๙.๐๐ - ๑2.๐๐น. 
  หัวข้อ หลักนิติธรรมและกฎหมำยปกครองที่มีผลกระทบและเกี่ยวข้องในกำรบริหำรงำนสถำบันอุดมศึกษำ 

วิทยำกร ศำสตรำจำรย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต อำจำรย์ประจ ำคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 
วันที่ 4-5 สิงหำคม ๒๕๕๙  
เวลำ ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (ทั้ง 2 วัน)      
  หัวข้อ กำรพัฒนำควำมคิดเชิงระบบและควำมคิดสร้ำงสรรค์ส ำหรับองค์กรสมัยใหม่ 
  วิทยำกร   ดร.สุชำติ สังข์เกษม วิทยำกรที่ปรึกษำ ศูนย์พัฒนำกลยุทธ์ทำงธุรกิจ  รองประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร บริษัท ภัทรประกันภัย จ ำกัด กรรมกำรสมำคมเศรษฐศำสตร์เกษตรแห่งประเทศไทย  
 
วันที่ 9 สิงหำคม ๒๕๕๙   
เวลำ ๙.๐๐- ๑2.๐๐ น.      
  หัวข้อ  คุณธรรม จริยธรรม ส ำหรับผู้บริหำร 

วิทยำกร ดร.สุทิน ลี้ปิยะชำติ รองประธำนกรรมกำรมูลนิธิเพ่ือกำรบริหำรสังคม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
เลขำธิกำร สศช.  

 

วันที่ 17-20 สิงหำคม ๒๕๕๙ (ศึกษำดูงำนและสัมมนำต่ำงจังหวัด) 
วันที่ 17 สิงหำคม 2559 
เวลำ 7.00 น.  ขึ้นรถบัสพร้อมกันที่อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี ออกเดินทำงไปมหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ จ.นครปฐม 
เวลำ ๙.๐๐ - ๑3.๐๐ น.  ศึกษำดูงำน ณ มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ  
เวลำ 13.00 – 18.30 น.  เดินทำงไปต่ำงจังหวัด เข้ำที่พัก/พักผ่อนตำมอัธยำศัย และรับประทำนอำหำรเย็น 
เวลำ  18.30 – 21.30 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และละลายพฤติกรรม 

วันที่ 18 สิงหำคม 2559 
เวลำ 9.00 -16.00 น.  หัวข้อ “ภำวะผู้น ำและผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง” และ “กำรแก้ปัญหำและกำรตัดสินใจ” 

วันที่ 19 สิงหำคม 2559 
เวลำ 9.00-18.00 น. หัวข้อ “กำรสร้ำงและบริหำรทีมงำน” 
เวลำ 19.00-22.00 น. กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์และนันทนำกำร 
 
 
 

หน้ำ ๒ จำก ๔ 



 
 
 

วันที่ 20 สิงหำคม 2559 
เวลำ 9.00 น. ออกจำกโรงแรม เดินทำงกลับกรุงเทพมหำนคร  
เวลำ 12.00 น. ถึงกรุงเทพมหำนครโดยสวัสดิภำพ  

  วิทยำกร   ดร.อ ำนำจ วัดจินดำ กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัท เอชอำร์ดี แมกซ์ จ ำกัด วิทยำกรที่ปรึกษำ
วัฒนธรรมองค์กร บริษัทในกลุ่ม ปตท. จ ำจัด (มหำชน)/บริษัทในเครือซีเมนต์ไทย  
 
วันที่ 30 สิงหำคม ๒๕๕๙   
เวลำ ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
  หัวข้อ นวัตกรรมกำรบริหำรสถำบันอุดมศึกษำ 
  วิทยำกร  อำจำรย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนและสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี 
      พระจอมเกล้ำธนบุรี 
 

วันที่ 1-2 กันยำยน ๒๕๕๙  
เวลำ ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  
  หัวข้อ กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์องค์กร   
  วิทยำกร  ดร.นรพล จินันท์เดช อำจำรย์ประจ ำโครงกำรบริหำรธุรกิจ มหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 

วันที่ 7 กันยำยน ๒๕๕๙    
เวลำ ๙.๐๐ - ๑6.๐๐ น. 
  หัวข้อ หลักเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือควำมเป็นเลิศ (EdPEx) 
  วิทยำกร รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนำ อำจำรย์ประจ ำภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร คณะวิศวกรรมศำสตร์  
  หัวข้อ กำรประเมินสมรรถนะและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  
  วิทยำกร  คณบดีคณะวิทยำศำสตร์ ศรีรำชำ (ดร.สมจิตต์ ปำละกำศ) 

วันที่ 15 กันยำยน ๒๕๕๙    
เวลำ 7.00 น. ขึ้นรถบัสพร้อมกันที่อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี ออกเดินทำงไปมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต 
เวลำ 8.30 – ๑1.30 น.  ศึกษำดูงำน ณ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต 
เวลำ 13.00-16.00 น.  ศึกษำดูงำน ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) SCG ส ำนักงำนใหญ่ บำงซื่อ 
 
วันที่ 22 กันยำยน ๒๕๕๙    
เวลำ ๙.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 
 หัวข้อ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร สรุปประเด็นส ำคัญที่ได้จำกกำรอบรมและกำรศึกษำดูงำน เพ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำหน่วยงำนและมหำวิทยำลัย 
เวลำ 13.00 – 15.00 น. 
 หัวข้อ น ำเสนอประเด็นในกำรพัฒนำหน่วยงำนและมหำวิทยำลัย 
 วิทยำกร ที่ปรึกษำโครงกำรและทีมวิทยำกร 
เวลำ 15.00 – 16.00 น. 

พิธีปิดและมอบประกำศนียบัตร (รับพร้อมกันทั้ง 2 กลุ่ม) 
 

*********************** 

หน้ำ ๓ จำก ๔ 



 
 
 
สถำนที่อบรม : ห้องประชุมก ำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี   ลงทะเบียนเวลำ 8.30-9.00 น. 
*** วันที่ 5 กรกฎำคม 2559 ลงทะเบียนเวลำ 8.00 น.  
*** วันที่ 17 สิงหำคม 2559 เวลำ 7.00 น. ขึ้นรถบัสพร้อมกันที่อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี ออกเดินทำงไป                   

มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ จ.นครปฐม 
*** วันที่ 15 กันยำยน 2559 เวลำ 7.00 น. ขึ้นรถบัสพร้อมกันที่อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี ออกเดินทำงไป 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  ศูนย์รังสิต 
 

  * หมายเหตุ  วิทยากร สถานท่ี และก าหนดการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 

หน้ำ ๔ จำก ๔ 
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