ประกาศรายชื่อผูเขารับการฝกอบรม
"หลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.)" รุนที่ 29
ระหวางวันที่ 18 มิถุนายน – 2 สิงหาคม 2561
ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร
ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

สังกัด

1
2

ผูชวยศาสตราจารยวิชุดา จันทรขางแรม
นายวิชิต กํามันตะคุณ

คณบดี คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร
รองอธิการบดีฝายบริหาร

3

ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ

รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบภูมิทัศน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

4

รองศาสตราจารยจิตติ กิตติเลิศไพศาล

คณบดี คณะวิทยาการจัดการ

5

ผูชวยศาสตราจารยชุติกาญจน ศรีวิบูลย

6
7
8
9
10
11
12
13
14

รองอธิการบดีฝายทรัพยสินและรายได
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ
รองศาสตราจารยเสาวณิต สุขภารังษี
การศึกษา
รองศาสตราจารยสมศักดิ์ แกวพลอย
ผูชวยอธิการบดี/คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผูชวยศาสตราจารยวีระชัย แสงฉาย
คณบดี คณะเทคโนโลยีอุถตสาหกรรม
ผูชวยศาสตราจารยวิชาญ จันทรวิทยานุชิต คณบดี คณะเภสัชศาสตร
นางสันธยา ดารารัตน
รองอธิการบดีฝายบริหาร
ผูชวยศาสตราจารยปราชญ ปรัชญาพันธ รองอธิการบดีฝายบริหาร
นายประจักร รอดอาวุธ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารยประโมทย พอคา
คณบดี คณะครุศาสตร
นายณรงคเดช รัตนานนทเสถียร
อธิการบดี

15 นายเจริญชัย วงษจินดา

รักษาราชการแทนรองผูอํานวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน

16 รองศาสตราจารยกรินทร กาญทนานนท

รองอธิการบดี/คณะเทคโนโลยีการเกษตร

17 ผูชวยศาสตราจารยนฤมล ธนานันต

รองอธิการบดี/คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

18
19
20
21
22
23
24

รองศาสตราจารยจรูญ เจริญเนตรกุล
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร
รองศาสตราจารยธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
นางสาวนงลักษณ อานี
คณบดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยประยูร สุรนิ ทร
รองอธิการบดี/คณะวิศวกรรมศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยธนภัทร ปจฉิมม
คณบดี โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
ผูชวยศาสตราจารยธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝายอํานวยการ
นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท
รองอธิการบดีฝายบริหาร

25 นางดวงพร อาภาศิลป

คณบดี วิทยาลัยการจัดการ

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยมหิดล

2
ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

สังกัด

26 ผูชวยศาสตราจารยฐิตาภรณ สินจรูญศักดิ์ คณบดี คณะบัญชี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

27 นางรวิวรรณ วัฒนดิลก
28 ผูชวยศาสตราจารยณยศ คุรกุ ิจโกศล

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา

29 รองศาสตราจารยมณฑิชา พุทซาคํา
30 ผูชวยศาสตราจารยสมบัติ โยธาทิพย

ผูอํานวยการสถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล
รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร
ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาเกษตรศาสตร
และสหกรณ
รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทย
31 ผูชวยศาสตราจารยวิไลพรรณ สมบุญตนนท ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
เจาฟาจุฬาภรณ
32 นางสันทนีย ผาสุข
รองอธิการบดี
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
33 นายปภาวิน พชรโชติสุธี
คณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน
34 ผูชวยศาสตราจารยนที ภูรอด
รองอธิการบดี/คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
35 ผูชวยศาสตราจารยศิวกร อางทอง
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
36 ผูชวยศาสตราจารยนาถรพี ชัยมงคล
คณบดี คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รองอธิการบดี
37 นางจุฑามาศ หงษทอง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ฝายประกันคุณภาพและสารสนเทศ
คณบดี คณะวิศวกรรศาสตรและ
38 รองศาสตราจารยณรงคศักดิ์ ธรรมโชติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สถาปตยกรรมศาสตร
รองอธิการบดี
39 ผูชวยศาสตราจารยมัซลัน สุหลง
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ฝายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
40 ผูชวยศาสตราจารยวีรชัย อาจหาญ
ผูอํานวยการเทคโนธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
41 รองศาสตราจารยวีรพงษ พลนิกรกิจ
คณบดี สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
42 ผูชวยศาสตราจารยทองเลียน บัวจูม
รองอธิการบดี/คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยแมโจ
43 ผูชวยศาสตราจารยนิคม มูลเมือง
รออธิการบดีฝายวิชาการ
มหาวิทยาลัยแมโจ
44 รองศาสตราจารยญาณิน โอภาสพัฒนกิจ คณบดี คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยแมโจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
45 ผูชวยศาสตราจารยนิติพงษ สมไชยวงศ รองอธิการบดี/คณะวิศวกรรมศาสตร
วิทยาเขตเชียงราย
46 รองศาสตราจารยสุพจน เตชวรสินสกุล
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
47 รองศาสตราจารยเพียงพบ มนตนวลปรางค รองอธิการบดี/คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รองผูอํานวยการสํานักงานบริหารเทคโลยี
48 ผูชวยศาสตราจารยประมา ศาสตระรุจิ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
49 นางสมสมร วงศรจิต
ผูอํานวยการกลุมพัฒนามาตรฐานอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
50 นางนงนภัส หมวดเดช
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาเครือขายอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กําหนดการฝกอบรม “หลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.)” รุนที่ 29
ระหวางวันที่ 18 มิถุนายน – 2 สิงหาคม 2561
ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ
วัน/เวลา

สัปดาหที่ 1
จันทรที่
18 มิ.ย. 61
อังคารที่
19 มิ.ย. 61
พุธที่
20 มิ.ย. 61

พฤหัสบดีที่
21 มิ.ย. 61

ศุกรที่
22 มิ.ย. 61

สัปดาหที่ 2
จันทรที่
25 มิ.ย. 61

09.00 - 10.30 น. การบรรยาย
10.30 - 10.45 น. พัก
10.45 - 12.00 น. อภิปรายซักถาม

13.00 - 13.30 น. สัมมนาสรุปและแลกเปลี่ยน
หองประชุม
ความคิด
13.30 - 15.00 น. การบรรยาย
15.00 - 15.15 น. พัก
15.15 - 16.30 น. อภิปรายซักถาม
1. หมวดวิชา บริบทและความทาทายตอการบริหารสถาบันอุดมศึกษา 18 ชั่วโมง
พิธีเปดการฝกอบรม
บริบทและความทาทายดานเศรษฐกิจและสังคม
โดย เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หองจามจุรี 1
ของมหาวิทยาลัยไทย
ชั้น M
แนะนําหลักสูตรโดย
(รองศาสตราจารยวรากรณ สามโกเศศ)
(ผูชวยศาสตราจารยปณ
 รส มาลากุล ณ อยุธยา)
โลกยุคดิจิทัล: บทบาทและการปรับตัวของ
นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
หองจามจุรี 1
สถาบันอุดมศึกษาในโลกยุคดิจิทัล
ชั้น M
(นางชุตินาฏ วงศสุบรรณ)
(พ.อ. ดร. เศรษฐพงศ มะลิสุวรรณ)
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะหบริบทใน
บริบทและความทาทายดานกฎหมาย
การบริหารมหาวิทยาลัย (งานกลุมทายหมวดที่ 1) หองจามจุรี 2
สําหรับผูบริหารมหาวิทยาลัย
ชั้น M
(ผูชวยศาสตราจารยปณรส มาลากุล ณ อยุธยา
(ศาสตราจารยสุรพล นิติไกรพจน)
รองศาสตราจารยปกรณ ศิริประกอบ)
กิจกรรมภาคสนาม 1 “มหาวิทยาลัยจะชวยเมืองไทยไดอยางไร ณ จังหวัดสมุทรสงคราม”
08.00 - 10.00 น. เดินทางไปยังจังหวัดสมุทรสงคราม
10.00 - 12.00 น. ฟงการบรรยาย “ภูมิปญญาทองถิ่นกับโลกาภิวัตน”
โรงแรม
โดย นายสุรจิต ชิรเวทย สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสมุทรสงคราม
ในจังหวัด
12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เพชรบุรี
13.30 - 16.00 น. ฟงการบรรยายสรุปการใชภูมิปญญาชาวบานจัดการความขัดแยง ณ ต.แพรกหนามแดง
16.30 - 18.00 น. เดินทางถึงที่พัก อ. ชะอํา จ. เพชรบุรี พักผอนตามอัธยาศัย
18.00 - 22.00 น. กิจกรรมกลุมสัมพันธ
09.30 - 12.00 น. ศึกษาดูงาน โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จังหวัดเพชรบุรี
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น. เดินทางกลับ
2. หมวดวิชายุทธศาสตรการบริหารสถาบันอุดมศึกษา 18 ชั่วโมง
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะหบริบทในการ
บริหารมหาวิทยาลัย (งานกลุมทายหมวดที่ 1)
การสื่อสารองคการและการสรางแบรนด
หองจามจุรี 1
ชั้น M
(ผูชวยศาสตราจารยปณรส มาลากุล ณ อยุธยา
(นางพรรณิภา ปรปกษขาม)
รองศาสตราจารยปกรณ ศิริประกอบ)

วัน/เวลา

อังคารที่
26 มิ.ย. 61
พุธที่
27 มิ.ย. 61

พฤหัสบดีที่
28 มิ.ย. 61

ศุกรที่
29 มิ.ย. 61

09.00 - 10.30 น. การบรรยาย
10.30 - 10.45 น. พัก
10.45 - 12.00 น. อภิปรายซักถาม

การจัดการความขัดแยง
(รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล)

13.00 - 13.30 น. สัมมนาสรุปและแลกเปลี่ยน
ความคิด
13.30 - 15.00 น. การบรรยาย
15.00 - 15.15 น. พัก
15.15 - 16.30 น. อภิปรายซักถาม
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยชั้นนํา
ในตางประเทศและในกลุมประเทศอาเซียน
(รองศาสตราจารยพินิติ รตะนานุกูล)

ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาแบบ Work-based Education ณ สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน

การพัฒนาการเรียนการสอนและ
บุคลากรดานการเรียนการสอน
(รองศาสตราจารยบัณฑิต ทิพากร)

บทบาทและความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
กับภาคธุรกิจเอกชนในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ
(ดร.ณรงค ตนานุวัฒน)

ประธานกรรมการบริหารกลุมบริษัท ตนานุวัฒน จํากัด
กรรมการสภามหาวิทยาลัยแมโจ
และมหาวิทยาลัยนอรทเชียงใหม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะหยุทธศาสตร
การบริหารสถาบันอุดมศึกษา
การพัสดุและการจัดซื้อจัดจาง
(งานกลุมทายหมวดที่ 2)
(นายเชิดชัย มีคํา)
(ผูชวยศาสตราจารยปณรส มาลากุล ณ อยุธยา
รองศาสตราจารยปกรณ ศิริประกอบ)
3. หมวดวิชาการบริหารจัดการและภาวะผูนํา 30 ชั่วโมง

หองประชุม

หองจามจุรี 1
ชั้น M

สถาบันการ
จัดการ
ปญญาภิวัฒน

หองจามจุรี
บอลรูม B
ชั้น M

หองจามจุรี
บอลรูม B
ชั้น M

สัปดาหที่ 3
จันทรที่
2 ก.ค. 61

การสรางองคการแหงความสุข
(รองศาสตราจารยจุฑามาศ แกวพิจิตร)

การบริหารการเงินและงบประมาณ
(รองศาสตราจารยดนุชา คุณพนิชกิจ)

หองจามจุรี 1
ชั้น M

อังคารที่
3 ก.ค. 61

ยุทธศาสตรและนวัตกรรมในการสรางพลเมืองโลก
(ผูชวยศาสตราจารยปริญญา เทวานฤมิตรกุล)

การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับผูบริหาร
เพื่อเสริมสรางภาพลักษณองคกร
(นางเพชรพริ้ง สารสิน)

หองจามจุรี 1
ชั้น M

พุธที่
4 ก.ค. 61
พฤหัสบดีที่
5 ก.ค. 61

การพัฒนามหาวิทยาลัยสูมาตรฐานสากล
พระราชกรณียกิจกับการพัฒนานวัตกรรม
(ศาสตราจารยบรรจง มไหสวริยะ)
(รองศาสตราจารยสมบัติ กุสุมาวลี)
ความรูเรื่องกฎหมายที่สําคัญสําหรับผูบริหาร : คําสั่งทางการปกครอง
ความรับผิดชอบทางปกครอง แพง และอาญา
(รองศาสตราจารยมานิตย จุมปา)

หองจามจุรี 1
ชั้น M
หองจามจุรี 1
ชั้น M

วัน/เวลา

ศุกรที่
6 ก.ค. 61

สัปดาหที่ 4
9-14 ก.ค. 61
สัปดาหที่ 5
16 - 20 ก.ค.
61
สัปดาหที่ 6
จันทรที่
23 ก.ค. 61
อังคารที่
24 ก.ค. 61
พุธที่
25 ก.ค. 61
พฤหัสบดีที่
26 ก.ค. 61
ศุกรที่
27 ก.ค. 61
สัปดาหที่ 7
จันทรที่
30 กค. พุธ 1 ส.ค. 61

09.00 - 10.30 น. การบรรยาย
10.30 - 10.45 น. พัก
10.45 - 12.00 น. อภิปรายซักถาม

การประเมิน จัดกลุม และจัดลําดับ
สถาบันอุดมศึกษา EU MULTI-RANKING
(ผูชวยศาสตราจารยรัฐชาติ มงคลนาวิน)

13.00 - 13.30 น. สัมมนาสรุปและแลกเปลี่ยน
หองประชุม
ความคิด
13.30 - 15.00 น. การบรรยาย
15.00 - 15.15 น. พัก
15.15 - 16.30 น. อภิปรายซักถาม
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะหยุทธศาสตร
การบริหารสถาบันอุดมศึกษา
(งานกลุมทายหมวดที่ 3)
หองจามจุรี 1
(ผูชวยศาสตราจารยปณรส มาลากุล ณ อยุธยา
ชั้น M
รองศาสตราจารยปกรณ ศิริประกอบ)
และเตรียมความพรอมในการเดินทาง
ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุน

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุน
หยุดเรียนวันที่ 16 - 20 กรกฎาคม 2561
(เก็บและประมวลผลขอมูลสําหรับการวางแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย (ดวยตนเอง)
การดําเนินการทางวินัยและ
การเสริมสรางวินัยในองคการ
(นายขจร จิตสุขุมมงคล)
การบริหารความเสี่ยง คุณภาพ
และการจัดการความรูในองคกร
(ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ อัครประถมพงศ)

คุณธรรมและจริยธรรมในการทํางาน
(นายกลานรงค จันทิก)

หองจามจุรี 1
ชั้น M

ภาวะผูนํา และการนําประชุมอยางมีประสิทธิภาพ
(ศาสตราจารยวิจิตร ศรีสอาน)

หองจามจุรี 1
ชั้น M

การบริหารผลการดําเนินงานและ
การบริหารขีดสมรรถนะ : กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
(นายธนิตสรณ จิระพรชัย)
มหาวิทยาลัยกับ Thailand 4.0
ธรรมาภิบาลสําหรับผูบริหาร
(รองศาสตราจารยจีรเดช อูสวัสดิ์)
(ศาสตราจารยชาติชาย ณ เชียงใหม)
ที่ปรึกษาสภาหอการคาแหงประเทศไทย
การพัฒนามหาวิทยาลัยสูยุคดิจิทัล:
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห
กรณีศึกษาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ขีดสมรรถนะขององคการ
ดร.สุพจน เธียรวุฒิ (จุฬาฯ)
(งานกลุมทายหมวดที่ 3)
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย
(ผูชวยศาสตราจารยปณรส มาลากุล ณ อยุธยา
รองศาสตราจารยปกรณ ศิริประกอบ)
ณ ตางจังหวัด

ยุทธศาสตรและนวัตกรรมการบริหารงานวิจัย
และผลิตผลงานทางวิชาการ
(ศาสตราจารยชูกิจ ลิมปจํานงค)

หองจามจุรี 1
ชั้น M
หองจามจุรี 1
ชั้น M
หองจามจุรี 1
ชั้น M
โรงแรม
ณ ตางจังหวัด

วัน/เวลา

พฤหัสบดีที่
2 ส.ค. 61

หมายเหตุ

09.00 - 10.30 น. การบรรยาย
10.30 - 10.45 น. พัก
10.45 - 12.00 น. อภิปรายซักถาม

นําเสนอ “แผนการพัฒนามหาวิทยาลัย”
และแลกเปลี่ยนประสบการณการบริหาร
มหาวิทยาลัยกับผูบริหาร สกอ.
(ผูชวยศาสตราจารยปณรส มาลากุล ณ อยุธยา)

13.00 - 13.30 น. สัมมนาสรุปและแลกเปลี่ยน
ความคิด
13.30 - 15.00 น. การบรรยาย
15.00 - 15.15 น. พัก
15.15 - 16.30 น. อภิปรายซักถาม
13.30 - 16.30 น. พิธีปดการฝกอบรมและ
มอบประกาศนียบัตร
และเข็มเชิดชูเกียรติ
โดย เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

กําหนดการและวิทยากร อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

หองประชุม

หองจามจุรี 1
ชั้น M

กําหนดการพิธีเปดการฝกอบรม
“หลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.)” รุนที่ ๒๙
วันจันทรที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หองจามจุรี ๑ ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ
----------------------------๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.

ลงทะเบียน
พิธีเปดการฝกอบรม
กลาวรายงาน
โดย ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
(นางสาววราภรณ รุงตระการ)
กลาวเปดการฝกอบรม
โดย เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

แนะนําหลักสูตร
โดย ผูชวยศาสตราจารยปณรส มาลากุล ณ อยุธยา
ผูอํานวยการหลักสูตร

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

การบรรยายหัวขอ “บริบทและความทาทายดานเศรษฐกิจ
และสังคมของมหาวิทยาลัยไทย”
โดย รองศาสตราจารยวรากรณ สามโกเศศ
-----------------------------------------------------

หมายเหตุ

อาหารวางเวลา ๑๐.๓๐ น และ ๑๕.๓๐ น. หรือตามความเหมาะสม

การเตรียมตัวสําหรับผูเขารวมโครงการฝกอบรม
“หลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.)” รุนที่ 29
วันที่ 18 มิถุนายน – 2 สิงหาคม 2561
-------------------------1. การเตรียมตัวเพื่อเขารวมโครงการ
1.1 ขออนุมัติตนสังกัดในการเขารวมโครงการ
1.2 ศึกษาหลักสูตรโครงการและกิจกรรมโครงการ เพื่อใหเกิดความเขาใจในภาพรวมเบื้องตน
กอนเขารวมโครงการ และสามารถปฏิบัติไดตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในหลักสูตร
2. การรายงานตัวและลงทะเบียนเขารวมโครงการฝกอบรม
วันจันทรที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. เปนตนไป
ณ หองจามจุรี 1 ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร
3. คาใชจายที่ผเู ขารวมโครงการตองเตรียม
คาลงทะเบียน คนละ 170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน)
1. โดยจัดทําเปนตั๋วแลกเงิน หรือเช็ค สั่งจาย มูลนิธิสงเสริมทบวงมหาวิทยาลัย
2. โอนเงินเขาบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาพญาไท
บัญชีเลขที่ 0032900078 ชื่อบัญชี มูลนิธิสงเสริมทบวงมหาวิทยาลัย
และสงหลักฐานการโอนเงินพรอมระบุชื่อผูเขารับการฝกอบรมดวย
ทางโทรสาร. 02-3545524-26 02-6445320
ติดตอเจาหนาที่การเงินมูลนิธิฯ 02-6105273, 02-6105270
หรือ นําสงใหเจาหนาที่ในวันเปดการฝกอบรม
4. คาลงทะเบียนดังกลาว รวมคาใชจายดังตอไปนี้
4.1 คากระเปาเอกสารพรอมเอกสารตลอดการฝกอบรม
4.2 คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม ตลอดระยะเวลาการฝกอบรม
4.3 คาที่พัก (พักคู) ในวันที่กําหนดใหศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และตางประเทศ
4.4 คาอาหารในวันที่กําหนดใหศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และตางประเทศ
4.5 คาบัตรโดยสารเครื่องบินตางประเทศชั้นประหยัด (กรุงเทพฯ – ญี่ปุน – กรุงเทพฯ)
4.6 คาพาหนะเดินทาง (คาจางเหมาเชารถบัส-รถตู) ตลอดรายการในการศึกษาดูงาน
ทั้งในประเทศและตางประเทศ
(ทั้งนี้ ไมนับรวมคาใชจายในการเดินทางและที่พักระหวางการฝกอบรมในกรุงเทพฯ และไมรวม
คาใชจายในการรวมกิจกรรมซึ่งคณะกรรมการในรุนกําหนด และกรณีที่เปนคาใชจายนอกเหนือ
จากรายการที่ผจู ัดรับผิดชอบ)
5. การแตงกายในการเขารวมโครงการฝกอบรม
5.1 การแตงกายในพิธีเปดโครงการ
สุภาพบุรุษ: สูทสีสุภาพ
สุภาพสตรี: ชุดสุภาพ
5.2 การแตงกายในชั้นเรียน ชุดสุภาพ
5.3 การแตงกายในการศึกษาดูงาน ชุดสูทสีสุภาพ/ชุดสุภาพ
5.4 การแตงกายในพิธีปดโครงการ ชุดสูทสีสุภาพ/ชุดสุภาพ
6. การไปศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศ ใหจัดเตรียมเอกสารดังนี้
6.1 จัดสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาที่ปรากฏรูปถาย วัน/เดือน/ป ที่ออกหนังสือเดินทางและ
วันหมดอายุของหนังสือเดินทางสงพรอมใบสมัคร หรือนําสงใหเจาหนาที่ในวันที่เปดการฝกอบรม
ในกรณีที่เปนขาราชการสังกัดมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ ขอใหใชหนังสือเดินทางของทางราชการ

2
6.2..หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานถึงเดือนมกราคม 2562 (เหลือเวลา 6 เดือนหลังการเดินทาง)
ทั้งนี้ ขอใหผูเขารวมโครงการดําเนินการเรื่องหนังสือเดินทางใหเรียบรอย และใหสําเนาหนาหนังสื อ
เดินทางสงพรอมใบสมัคร หรือนําสงใหเจาหนาที่ในวันที่เปดการฝกอบรม เพื่อสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการเกี่ยวกับการเดินทางไปตางประเทศ
7. การมีสิทธิเปนผูสําเร็จการอบรมและรับประกาศนียบัตร
ผูเขารวมโครงการจะมีสิทธิเปนผูสําเร็จการฝกอบรมและรับประกาศนียบัตรได จะตองเขารวม
และปฏิ บัติกิ จกรรมของหลักสูตรใหครบถวนตามที่กํ าหนดไว ตลอดจนปฏิบัติตามหลักเกณฑ ข องการเขา รวม
โครงการฝกอบรม ดังนี้
1. ผูเขารวมโครงการตองมีเวลาเขาฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของชั่วโมงกิจกรรม
โครงการตามทีก่ ําหนดไว และในแตละหมวดวิชาตองมีเวลาเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80
ของชั่วโมงกิจกรรม
2. ผูเขารวมโครงการจะตองแสดงออกถึงความสนใจ เอาใจใส การมีสวนรวมและให
ความรวมมือในกิจกรรมที่โครงการกําหนด
3. ผูเขารวมโครงการจะตองเสนอผลงาน (ภายในเวลาที่กําหนด) ดังนี้
- เอกสารสวนบุคคล การนําเสนอมุมมองและความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการ
- เอกสารรายงานกลุม สรุปเนื้อหาสาระ ปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไข
เพื่อนําไปประยุกตใชในหนวยงาน หลังจากการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
8. ขอควรปฏิบัติในการเขารวมโครงการฝกอบรม
8.1 ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในหลักสูตร
8.2 ใหความสนใจ เอาใจใสการเขารวมโครงการ เพื่อใหไดผลสัมฤทธิ์ตามความมุงหวังของโครงการ
8.3 การรักษาเวลาในการเขารวมโครงการ เพื่อใหกิจกรรมตางๆ สามารถดําเนินการไปไดตาม
วัตถุประสงคของโครงการ
8.4 ใหความรวมมือในกิจกรรมของรุนตามที่ไดตกลงกันไว
8.5 แสดงออกถึงภาพลักษณอันดีงามของสถาบันตนสังกัด และของรุน
----------------------------โรงแรมที่ใชจัดการฝกอบรม
- โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส สํารองหองพัก 02-2163700 (ราคา 3,400-3,700)
โรงแรมใกลเคียง
- โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค สํารองหองพัก 2-2467800 ตอ 4510, 4512
(หองเดี่ยว 1,450 บ./คืน, หองคู 1,800 บ./คืน) คุณรัตน 097-941 4916
- โรงแรม IBIS 02-6592857
- I HOUSE 02-2173188
- ศศ.นิเวศน 02-2168844, 02-2183889
- โรงแรมฟลอริดา สํารองหองพัก 02-2470990 (หองคู/เดี่ยว 1,250 บ./คืน)
- โรงแรมปคนิค สํารองหองพัก 02-2457998-99
(หองเดี่ยว 1,400 บ./คืน, หองคู 1,600 บ./คืน)
คุณปุก 087-6948999
หมายเหตุ: อัตราหองพักอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ขอใหประสานโดยตรงกับทางโรงแรม
ติดตอสอบถาม ผูประสานงานโครงการ
นางภัทรพร โอฬารพุฒิกร โทร. 02-6105240, 064-6985259
นางสาวศิริพร กิตติวรา โทร. 02-6105327, 084-7595454

