
รายชื่อผู้เขา้รว่มโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบรหิารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(กลุ่ม 2 ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส านักงานเลขานุการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน)

ล าดบั ชื่อ สกุล หน่วยงาน

๑ น.ส. ฉัตรพร วชิิตนาค คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

๒ นาง ศิริวรรณ ภทัรประภานันท์ คณะบริหารธรุกิจ

๓ น.ส. สลักจิตร ทววีโิรตม์กิตติ คณะมนุษยศาสตร์

๔ นาง สุพิญญา กาวไธสง คณะมนุษยศาสตร์

๕ นาง วรรณา ศิลามาตย์ คณะมนุษยศาสตร์

๖ นาง กัญญภา สถาพร คณะวนศาสตร์

๗ น.ส. ศิร์รินทร์ กานต์สุธารักษ์ คณะวนศาสตร์

๘ น.ส. เยาวภา อนุจารวฒัน์ คณะวนศาสตร์

๙ นาง พรรณี ดีช่วย คณะวนศาสตร์

๑๐ น.ส. รวมสุข สุขมาก คณะวทิยาศาสตร์

๑๑ นาง มณฑนี อุบลสิงห์ คณะวทิยาศาสตร์การกีฬา

๑๒ น.ส. ฐาปนีย์ แสงสวา่ง คณะศึกษาศาสตร์

๑๓ นาย สุเมธ เพ็ชรพงษ์ คณะศึกษาศาสตร์

๑๔ นาง สุชาดา หงษ์ทอง คณะเศรษฐศาสตร์

๑๕ น.ส. วนิดา กมลจินดา คณะเศรษฐศาสตร์

๑๖ นาง สดับภนิ พวงมาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

๑๗ นาง จันทร์เพ็ญ พิรุณเกษตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

๑๘ น.ส. จรรยา จัตตานนท์ คณะสังคมศาสตร์

๑๙ น.ส. ยุพิน ภวพงศ์สุภทัร คณะสัตวแพทยศาสตร์

๒๐ นาง ศศิกานต์ เธยีรเงิน คณะสัตวแพทยศาสตร์

๒๑ น.ส. เสาวลักษณ์ บัวจันทร์ คณะส่ิงแวดล้อม

๒๒ น.ส. ฟารีดา เราะห์มานีย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

๒๓ นาง ร าพวน ม่วงสีตอง คณะอุตสาหกรรมเกษตร

๒๔ นาง ลออรัตน์ ไพรสิงห์ บัณฑิตวทิยาลัย

๒๕ นาย ธนกิจ เฮียงโฮม สถาบนัค้นคว้าและพฒันาผลิตผลทางการเกษตรฯ

๒๖ นาง จันทร์สุดา จริยวฒันวจิิตร สถาบันค้นควา้และพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร

๒๗ น.ส. พิศมัย ศรีชาเยช สถาบันค้นควา้และพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร

๒๘ น.ส. พิชชาอรฐ์ สิริชีวเกษร สถาบันวจิัยและพัฒนาแห่งมก.

๒๙ นาย รักษ์พงษ์ มนต์ภริมย์ ส านักงานทรัพย์สิน

๓๐ นาง กิตญา ศรีทองค า ส านักงานทรัพย์สิน
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รายชื่อผู้เขา้รว่มโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบรหิารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ล าดบั ชื่อ สกุล หน่วยงาน

๓๑ นาย มนัส ศรีละออ ส านักงานวทิยาเขตก าแพงแสน

๓๒ นาย พรศักด์ิ แสนศรี ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

๓๓ น.ส. เนตรทราย ยอดพรหม ส านักงานอธกิารบดี

๓๔ น.ส. พนิดา กุลแพทย์ ส านักงานอธกิารบดี

๓๕ นาย เกษม โรจนวบิูลย์ ส านักงานอธกิารบดี

๓๖ นาย ประเพลิน เกษมโอภาส ส านักงานอธกิารบดี

๓๗ น.ส. ณัฏยา เบ้าสุภี ส านักงานอธกิารบดี

๓๘ นาง คณิศร สัจจะธรีะกุล ส านักงานอธกิารบดี

๓๙ นาย วชิาญ วงษ์สังข์ ส านักงานอธกิารบดี

๔๐ น.ส. วราภรณ์ ภายศรี ส านักงานอธกิารบดี

๔๑ นาง นวกมล จีราคม ส านักงานอธกิารบดี

๔๒ นาง ชิดชนก สายชุ่มอินทร์ ส านักบริการคอมพิวเตอร์

๔๓ นาง พงศ์พงา เนตรหาญ ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม

๔๔ น.ส. จุฑามาศ รักชุม ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม

๔๕ นาย วรีะพันธ์ สังขมาลย์ ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม

๔๖ นาย ธเนตร ศรีสุข ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน

๔๗ นาง กาญจนา วสุสิริกุล ส านักหอสมุด

๔๘ น.ส. วาทินี เขมากโรทัย ส านักหอสมุด

๔๙ น.ส. ศิริรัตน์ จ าแนกสาร ส านักหอสมุด

๕๐ นาง ฐิตวดี เพลงปาน ส านักหอสมุดก าแพงแสน
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ก ำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหำรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
(กลุ่ม 2 ผู้อ ำนวยกำรกอง หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร หัวหน้ำฝ่ำย หัวหน้ำงำน) 

 

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 8 กรกฎำคม ๒๕๕๙    
เวลำ ๙.๐๐- ๑2.๐๐ น.  
 หัวข้อ กำรน ำองค์กรและกำรบริหำรเพื่อสู่ควำมเป็นเลิศ   
 วิทยำกร   1. หวัหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร คณะสัตวแพทยศำสตร์  (คุณยุพิน ภวพงศ์สุภัทร) 
     2. หวัหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร คณะบริหำรธุรกิจ (คุณอุษำ เนียรสอำด) 
     3. หัวหน้ำฝ่ำยบริกำร ส ำนักหอสมุด บำงเขน  (คุณศิริรัตน์ จ ำแนกสำร) 
     4. ผู้อ ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำที่ (คุณสุปรำณี  สิงห์โตทอง) 
 

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) 
 

 

หน้ำ ๑ จำก ๓ 



 
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 8 สิงหำคม ๒๕๕๙  
เวลำ ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
  หัวข้อ ทักษะกำรบริหำรของหัวหน้ำงำน 
  วิทยำกร  ดร.ฐิติวรรณ สินธุ์นอก ที่ปรึกษาประจ าด้านการพัฒนาองค์การและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์บริษัท ไอ.พี. เทรดดิ้งจ ากัด ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคคลากรศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ 
อาจารย์ประจ าสถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์   
 
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 

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

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) 

หน้ำ ๒ จำก ๓ 



 
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 21 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 
 
วันที่ 22 กันยำยน ๒๕๕๙    
เวลำ 15.00 – 16.00 น. 
 พิธีปิดและมอบประกำศนียบัตร (รับพร้อมกันทั้ง 2 กลุ่ม) 

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

 
สถำนที่อบรม : ห้องประชุมก ำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี  ลงทะเบียนเวลำ 8.30-9.00 น. 
*** วันที่ 5 กรกฎำคม 2559 ลงทะเบียนเวลำ 8.00 น.  
*** วันที่ 8 สิงหำคม 2559 “ทักษะกำรบริหำรของหัวหน้ำงำน” อบรม ณ ห้องประชุมละอองฟ้ำ ชั้น 3 อำคำร

อมรภูมิรัตน สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร  
*** 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 ๓ จำก ๓ 
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