ประกำศรำยชื่อผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
"หลักสูตรกำรบริหำรงำนอุดมศึกษำสำยสนับสนุนระดับสูง (นบสส.)" รุ่นที่ 17
ระหว่ำงวันที่ 6 พฤศจิกำยน - 22 ธันวำคม 2560
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พำร์ค กรุงเทพมหำนคร
ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

สังกัด

มหำวิทยำลัย/สถำบัน

1 นางสาวนรพร พระธานี

หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 นางสุภารัตน์ มูลศรี

ผู้อานวยการสานัก

สานักงานสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3 นายจารุวัฒน์ มณีพันธุ์

ผู้อานวยการกองอาคารและสถานที่

สานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4 นางจารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุก์ ลุ

ผู้อานวยการกองกลาง

สานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

5 นางสาวสาลี คงนคร

หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ

สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

6 นางสาวปิยวรรณ สนธิโสมพันธุ์ หัวหน้าสานักงานคณบดี

คณะศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

7 นางบงกชกร นิลชะชา

หัวหน้าสานักงานคณบดี

คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

8 นางสาวอรวรรณ์ ศิริพราหมณกุล หัวหน้าสานักงานคณบดี

คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

9 นางณิชกมล ยมนา

หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ

สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

10 นางสาวเธียรรัตน์ ประยูรเวชช์ หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ

สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์

11 นางสาวปัทมา จตุรพันธ์

หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ

วิทยาลัยเพาะช่าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์

12 นางสาวสาวิตรี เสนาพิทักษ์

หัวหน้าสานักงานคณบดี

คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์

13 นางสาวมาลี ทวนทอง

ผู้อานวยการสานัก

สานักงานตรวจสอบภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

14 นางนิตยา ทองสุขดี

รักษาการในตาแหน่งเลขานุการ

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์
ป๋วย อึ๊งภากรณ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15 นางปริศนา ปทุมอนันต์

ผู้อานวยการกลุ่มงานการพยาบาล

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

16 นางยุพา กูลประดิษฐ์
17 นางสรวงสุดา สิงขรอาสน์
18 นางอมรรัตน์ หลายโคตร

ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา

สานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยนเรศวร

หัวหน้าสานักงานเลขานุการ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หัวหน้าสานักงานเลขานุการ

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

สังกัด

มหำวิทยำลัย/สถำบัน

19 นายคนึง กาบกันทะ

ผู้อานวยการกองอาคารสถานที่

สานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

20 นายสยาม กันหาลิลา

รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการ
กองพัฒนานักศึกษา

สานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

21 นางสาวกมลรัตน์ แสนใจงาม

ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล

สานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

22 นางสาวพรศิริ กองนวล

ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

23 นายจิรายุ พลับสวาท
24 นางธนภร จรูญรักษ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ สานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

25 นางสาวเกษรา ศรีวิเชียร

ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา

สานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

26 นางสาวประนอม หาญจริง

ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา

สานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม

27 นางเอมอร กมลวรเดช

ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน

สานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม

28 นางเพ็ญศรี มีพยุง

ผู้อานวยการกองกลาง

สานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม

29 นางนับวรรณ เอมนุกลู กิจ

ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา

สานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

30 นายยอดชาย สายทอง

รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการ
กองพัฒนานักศึกษา

สานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

31 นางณิชชาอร ปาตลานนท์

หัวหน้าสานักงานคณบดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

สานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

32 นางประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์ ผู้อานวยการสานัก
33 นางสาวปัณฑิตา โชติช่วง

หัวหน้างานคลัง
รักษาการผู้อานวยการกองกลาง

34 นางศิริวรรณ กาหลง
35 นางวิลาวัณย์ ฉิมมะลี
36 นางสาวพิทยาภรณ์ สุทธิอาจ

รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา

สานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน

สานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

37 นางเสาวลักษณ์ ภูสมสาย

ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน

สานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี

38 นายโยธิน แก่นมีผล

รักษาราชการแทนหัวหน้าสานักงาน
สานักหอสมุดกลาง
เลขานุการ

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

39 นายสมยศ คงดวล

รักษาราชการแทนหัวหน้าสานักงาน
คณะวิทยาศาสตร์
เลขานุการ

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

สังกัด

มหำวิทยำลัย/สถำบัน

40 นายสนั่น พรหมหาญ

รักษาราชการแทนผู้อานวยการ
กองแผนงาน

สานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

41 นายสมควร แผนกทาน

หัวหน้างานอาคารสถานที่
และรักษาราชการแทนผู้อานวยการ
กองอาคารสถานที่

สานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

42 นางฉวีวรรณ กาบรรณารักษ์

หัวหน้างานทะเบียนประวัติ
และรักษาราชการแทนผู้อานวยการ
กองการเจ้าหน้าที่

สานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

43 นางพิมล สิงห์อไุ ร

รักษาราชการแทนผู้อานวยการ
กองกลาง

สานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

44 นางสาวนนทพร มีศิริ

หัวหน้างานบริการการศึกษา

คณะสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

45 นางสาวเต็มใจ มนต์ไธสงค์
46 นายวรเวชช์ อ่อนน้อม

รักษาการหัวหน้าสานักงาน

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้อานวยการสานักงาน

วิทยาเขตสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สานักการศึกษาต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

47 นางสาวเยาวลักษณ์ ศิริสุวรรณ เลขานุการสานัก
48 นางสาวเต็มดวง ศิริรัตนเวคิน

รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการ
กองกลาง

สานักงานอธิการบดี

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

49 นางสาวธาริณี ขุนเนน

นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ

สานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา

สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

50 นายศุภโชค สุขมาก

นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ

สานักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา

สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
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กำหนดกำรฝึกอบรม
“หลักสูตรกำรบริหำรงำนอุดมศึกษำสำยสนับสนุนระดับสูง (นบสส.)” รุ่นที่ 17
ระหว่ำงวันที่ 6 พฤศจิกำยน – 22 ธันวำคม 2560
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พำร์ค กรุงเทพฯ
วัน/เวลา

สัปดำห์ที่1
จันทร์ที่ 6
พ.ย. 60

09.00 - 10.00 น. การบรรยาย
13.00 - 14.30 น. การบรรยาย
ห้องประชุม
10.30 - 10.45 น. พัก
14.30 - 14.45 น. พัก
10.45 - 12.00 น. การบรรยาย (ต่อ)
14.45 - 16.00 น. การบรรยาย (ต่อ)
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
1.กลุ่มวิชำบริบทและกำรท้ำทำยต่อกำรบริหำรอุดมศึกษำ
พิธีเปิดการฝึกอบรม
การบริหารความเสี่ยง
โดย เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ห้องคริสตัล 1 – 2
การควบคุมภายใน และการจัดการความรู้
ชั้น 3
แนะนาหลักสูตร โดย รองศาสตราจารย์ชุมพจต์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ อัครประถมพงศ์)
อมาตยกุล และอาจารย์สมสุณีย์ ดวงแข

พฤหัสที่ 9
พ.ย. 60

ผลกระทบและปัจจัยในการบริหาร
งานสถาบันอุดมศึกษา
การบริหารจัดการพัสดุสาหรับผูบ้ ริหาร
ห้องคริสตัล 1 – 2
ชั้น 3
(นางสาวอัมพวรรณ กัมพุช)
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(รองศาสตราจารย์จีรเดช อู่สวัสดิ์)
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
การปฏิบัติการจัดทารายงานการศึกษากลุ่ม :
ห้องคริสตัล 1 – 2
ในการบริหารงานของผู้บริหาร
โครงการเพื่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบ
ชั้น 3
(นายกล้านรงค์ จันทิก)
(อาจารย์สมสุณีย์ ดวงแข)
2. กลุ่มวิชำยุทธศำสตร์กำรบริหำรสถำบันอุดมศึกษำ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการบริหารทีมงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
ห้องคริสตัล 1 – 2
ชั้น 3
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรมงคล แน่นหนา)

ศุกร์ 10
พ.ย. 60

กฎหมายสาหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย
(ศาสตราจารย์สุรพล นิตไิ กรพจน์)

อังคารที่ 7
พ.ย. 60
พุธที่ 8
พ.ย. 60

สัปดำห์ที่2
จันทร์ที่ 13
พ.ย. 60

นโยบายและแผนการบริหารสถาบันอุดมศึกษา
(ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน)

อังคารที่ 14
พ.ย. 60

หลักนิติธรรมและกฎหมายปกครองที่มีผลกระทบ
เกี่ยวข้องในการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษา
(รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา)

พุธที่ 15
พ.ย. 60

การจัดการคุณภาพการศึกษา
(รองศาสตราจารย์สมบูรณ์วลั ย์ สัตยารักษ์วิทย์)

นวัตกรรมในการบริหารสถาบันอุดมศึกษา
(อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย)
พบวิทยากรที่ปรึกษาและการปฏิบัติ
การจัดทารายงานการศึกษากลุม่ :
โครงการเพื่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบ
(อาจารย์สมสุณีย์ ดวงแข)
พบวิทยากรที่ปรึกษาและการปฏิบัติ
การจัดทารายงานการศึกษากลุม่ :
โครงการเพื่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบ
(อาจารย์สมสุณีย์ ดวงแข)
การคิดเชิงกลยุทธ์และ
การบริหารจัดการสมัยใหม่
(รองศาสตราจารย์สมชาย ภคภาสน์วิวฒ
ั น์)

ห้องคริสตัล 1 – 2
ชั้น 3
ห้องคริสตัล 1 – 2
ชั้น 3
ห้องคริสตัล 1 – 2
ชั้น 3
ห้องคริสตัล 1 – 2
ชั้น 3

วัน/เวลา

สัปดำห์ที่3
จันทร์ที่ 20
พ.ย. 60
อังคารที่ 21
พ.ย. 60
พุธที่ 22
พ.ย. 60
พฤหัสบดีที่
23 พ.ย. 60
ศุกร์ที่ 24
พ.ย. 60
สัปดำห์ที่ 4
จันทร์ที่ 27
พ.ย.60
อังคารที่ 28
พ.ย.60
พุธที่ 29
พย.60
พฤหัสบดีที่
30 พ.ย.60

09.00 - 10.00 น. การบรรยาย
13.00 - 14.30 น. การบรรยาย
10.30 - 10.45 น. พัก
14.30 - 14.45 น. พัก
10.45 - 12.00 น. การบรรยาย (ต่อ)
14.45 - 16.00 น. การบรรยาย (ต่อ)
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรมภำคสนำม 1
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกำยน 2560
08.30 น.
ออกเดินทางไปยังจังหวัดระยอง
11.30 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 17.00 น. ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
17.00 น.
ออกเดินทางไปโรงแรมที่พัก
19.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
20.00 น.
เดินทางไปโรงแรมเพพอเพียง จังหวัดระยอง พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกำยน 2560
09.00 - 12.00 น. จิตวิทยาในการบริหารและการบริหารทีมงาน (ดร.สุชาติ สังข์เกษม)
13.00 - 16.00 น. เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในการบริหารงาน (ดร.สุชาติ สังข์เกษม)
19.00 - 22.00 น. การสร้างทีมงานและการบริหารเครือข่าย (ดร.สุชาติ สังข์เกษม)
วันเสำร์ที่ 18 พฤศจิกำยน 2560
09.00 - 12.00 น. การบริหารความขัดแย้งภายในองค์กร (ดร.สุชาติ สังข์เกษม)
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น.
เดินทางกลับกรุงเทพฯ
การปฏิบัติการจัดทารายงานการศึกษากลุ่ม : โครงการเพื่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบ
(อาจารย์สมสุณีย์ ดวงแข)
3. กลุ่มวิชำกำรบริหำรสถำบันอุดมศึกษำและภำวะผู้นำ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การจัดการข้อมูลภายในสถาบันอุดมศึกษา
(รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ)
พบวิทยากรที่ปรึกษาและการปฏิบัติ
การจัดทารายงานการศึกษากลุม่ : โครงการเพื่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบ
(อาจารย์สมสุณีย์ ดวงแข)
การบริหารจัดการแบบมุ่งเน้นผลงานเชิงกลยุทธ์
(รองศาสตราจารย์สมชัย ศรีสทุ ธิยากร)
พบวิทยากรที่ปรึกษาและการปฏิบัติการจัดทา
มอบหมายงานและเตรียมการศึกษาดูงาน
รายงานการศึกษากลุ่ม : โครงการเพื่อการพัฒนา
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
งานในความรับผิดชอบ (อาจารย์สมสุณีย์ ดวงแข)
(อาจารย์สมสุณีย์ ดวงแข)
พบวิทยากรที่ปรึกษาและการปฏิบัติ
การจัดทารายงานการศึกษากลุม่ : โครงการเพื่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบ
(อาจารย์สมสุณีย์ ดวงแข)
พบวิทยากรที่ปรึกษาและการปฏิบัติการจัดทารายงานการศึกษากลุ่ม :
โครงการเพื่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบ
(อาจารย์สมสุณีย์ ดวงแข)
การประเมินนโยบายแผนงานและโครงการ
การเสริมสร้างภาพลักษณ์สาหรับผู้บริหาร
(อาจารย์สมสุณีย์ ดวงแข)
(รองศาสตราจารย์พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช)
บทบาทหน้าที่และภารกิจของผู้บริหาร
ในการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษา
(รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ)

ห้องประชุม

โรงแรมเพพอเพียง
จังหวัดระยอง

ห้องคริสตัล 1 – 2
ชั้น 3
ห้องคริสตัล 1 – 2
ชั้น 3
ห้องคริสตัล 1 – 2
ชั้น 3
ห้องคริสตัล 1 – 2
ชั้น 3
ห้องคริสตัล 1 – 2
ชั้น 3
ห้องคริสตัล 1 – 2
ชั้น 3
ห้องคริสตัล 1 – 2
ชั้น 3
ห้องคริสตัล 1 – 2
ชั้น 3
ห้องคริสตัล 1 – 2
ชั้น 3

วัน/เวลา

ศุกร์ที่ 1
ธ.ค. 60
สัปดำห์ที่ 5

09.00 - 10.00 น. การบรรยาย
10.30 - 10.45 น. พัก
10.45 - 12.00 น. การบรรยาย (ต่อ)
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
นวัตกรรมทาง Electronic
(ดร.ภูมิ ภูมิรัตน์)

13.00 - 14.30 น. การบรรยาย
14.30 - 14.45 น. พัก
14.45 - 16.00 น. การบรรยาย (ต่อ)

ห้องประชุม

ห้องคริสตัล 1 – 2
ชั้น 3

ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 4 – 7 ธันวาคม 2560 (4 วัน 3 คืน)
หยุดเรียนวันที่ 8 ธันวาคม 2560 และหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ 1 วัน (11 ธันวาคม 2560)

สัปดำห์ที่ 6
อังคารที่ 12
ธ.ค. 60
พุธที่ 13
ธ.ค. 60

พฤหัสบดีที่
14 ธ.ค. 60
ศุกร์ที่ 15
ธ.ค. 60
สัปดำห์ที่7
จันทร์ที่ 18
ธ.ค. 60
อังคารที่ 19
ธ.ค. 60
พุธที่ 20
ธ.ค. 60
พฤหัสบดีที่
21 ธ.ค. 60

พบวิทยากรที่ปรึกษาและการปฏิบัติ
การจัดทารายงานการศึกษากลุม่ :
สถาบันอุดมศึกษากับ Thailand 4.0
โครงการเพื่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบ
(ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน)
(อาจารย์สมสุณีย์ ดวงแข)
ศึกษาดูงาน สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู
ศึกษาดูงาน ETDA [สานักงานพัฒนาธุรกรรม
สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)]
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
4. กลุ่มวิชำภำวะผู้นำเพื่อควำมสำเร็จในกำรบริหำร
พบวิทยากรที่ปรึกษาและการปฏิบัติการจัดทารายงานการศึกษากลุ่ม :
โครงการเพื่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบ
(อาจารย์สมสุณีย์ ดวงแข)
พบวิทยากรที่ปรึกษาและการปฏิบัติการจัดทารายงานการศึกษากลุ่ม :
โครงการเพื่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบ
(อาจารย์สมสุณีย์ ดวงแข)
ภาวะผูน้ าเพื่อการเปลี่ยนแปลงและสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(อาจารย์แสงอุษา โลจนานนท์)
นาเสนอผลงานจากการวิเคราะห์ข้อมูล (อาจารย์สมสุณีย์ ดวงแข)
จัดทารายงาน
(อาจารย์สมสุณีย์ ดวงแข)
ถกแถลงความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ (อาจารย์สมสุณีย์ ดวงแข)

ห้องคริสตัล 1 – 2
ชั้น 3

ห้องคริสตัล 1 – 2
ชั้น 3
ห้องคริสตัล 1 – 2
ชั้น 3
ห้องคริสตัล 1 – 2
ชั้น 3
ห้องคริสตัล 1 – 2
ชั้น 3
ห้องคริสตัล 1 – 2
ชั้น 3
ห้องคริสตัล 1 – 2
ชั้น 3

14.30 - 15.30 น. นาเสนอความรู้ที่ได้
จากการศึกษาดูงาน (ต่อ)
ศุกร์ที่ 22
ธ.ค. 60

หมำยเหตุ

08.30 - 12.00 น. จัดทารายงาน
(อาจารย์สมสุณีย์ ดวงแข)

15.30 - 16.30 น. พิธีปดิ การฝึกอบรมและ
มอบวุฒิบัตร
โดย เลขาธิการ
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

กาหนดการและวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
10.30 - 10.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
14.30 - 14.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง

ห้องคริสตัล 1 – 2
ชั้น 3

การเตรียมตัวสาหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
“หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.)” รุ่นที่ 17
1. การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ
1.1 ขออนุมัตติ น้ สังกัดในการเข้าร่วมโครงการ
1.2 ศึกษาหลักสูตรโครงการและกิจกรรมโครงการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมเบือ้ งต้น
ก่อนเข้าร่วมโครงการ และสามารถปฏิบตั ิได้ตามเงือ่ นไขที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
2. การรายงานตัวและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
วันจันทร์ท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องคริสตัล 1-2 ชั้น 3
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
3. ค่าใช้จ่ายที่ผเู้ ข้าร่วมโครงการต้องเตรียม
ค่าลงทะเบียน คนละ 99,000 บาท (เก้าหมืน่ เก้าพันบาทถ้วน)
1. โดยจัดทาเป็นตัว๋ แลกเงิน หรือเช็ค สั่งจ่าย มูลนิธิสง่ เสริมทบวงมหาวิทยาลัย
2. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาพญาไท
บัญชีเลขที่ 0032900078 ชื่อบัญชี มูลนิธสิ ่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย
และส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทางโทรสาร. 02-3545524
ติดต่อ คุณสมจินตนา แย้มโอษฐ์ เจ้าหน้าทีก่ ารเงินมูลนิธฯิ 02-6105346
หรือ นาส่งให้เจ้าหน้าที่ในวันเปิดการฝึกอบรม
4. ค่าลงทะเบียนดังกล่าว รวมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
4.1 ค่ากระเป๋าเอกสารพร้อมเอกสารตลอดการฝึกอบรม
4.2 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม
4.3 ค่าที่พัก (พักคู)่ ในวันที่กาหนดให้ศึกษาดูงานทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ
4.4 ค่าอาหารในวันที่กาหนดให้ศกึ ษาดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
4.5 ค่าบัตรโดยสารเครือ่ งบินต่างประเทศชั้นประหยัด (กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ)
4.6 ค่าพาหนะเดินทาง (ค่าจ้างเหมาเช่ารถบัส-รถตู)้ ตลอดรายการในการศึกษาดูงาน
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
(ทั้งนี้ ไม่นับรวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักระหว่างการฝึกอบรมในกรุงเทพฯ และไม่รวม
ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมซึ่งคณะกรรมการในรุน่ กาหนด และกรณีที่เป็นค่าใช้จ่ายนอกเหนือ
จากรายการที่ผู้จดั รับผิดชอบ)
5. การแต่งกายในการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
5.1 การแต่งกายในพิธีเปิดโครงการ
สุภาพบุรุษ สูทสีสุภาพ
สุภาพสตรี ชุดสุภาพ
5.2 การแต่งกายในชั้นเรียน ชุดสุภาพ
5.3 การแต่งกายในการศึกษาดูงาน ชุดสูทสีสุภาพ/ชุดสุภาพ
5.4 การแต่งกายในพิธีปดิ โครงการ ชุดสูทสีสุภาพ/ชุดสุภาพ
6. การไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ ให้จัดเตรียมเอกสารดังนี้
6.1 จัดส่งสาเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่ปรากฏรูปถ่าย วัน/เดือน/ปี ที่ออกหนังสือเดินทางและ
วันหมดอายุของหนังสือเดินทางส่งพร้อมใบสมัคร หรือนาให้เจ้าหน้าที่ภายในสัปดาห์แรก
ของการฝึกอบรม ในกรณีทเี่ ป็นข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ ขอให้ใช้หนังสือ
เดินทางของทางราชการ
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6.2 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานถึง 31 พฤษภาคม 2561 (หลังการเดินทาง 6 เดือน)
หากหมดอายุกรุณาต่ออายุหนังสือเดินทางให้เรียบร้อยก่อนนาส่งเจ้าหน้าที่
(ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการดาเนินการขอหรือต่อพาสปอร์ตให้ เรียบร้อยก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่
กาหนด ก่อนที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดาเนินการเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศ)
7. การมีสิทธิเป็นผู้สาเร็จการอบรมและรับประกาศนียบัตร
ผู้เข้าร่วมโครงการจะมีสิทธิเป็นผู้สาเร็จการฝึกอบรมและรับประกาศนียบัตรได้ จะต้องเข้า
ร่วมและปฏิบัติกิจกรรมของหลักสูตรให้ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ ตลอดจนปฏิบัติตามหลั กเกณฑ์ของการ
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ดังนี้
1. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีเวลาเข้าฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของชั่วโมงกิจกรรม
โครงการตามที่กาหนดไว้ และในแต่ละหมวดวิชาต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของชั่วโมงกิจกรรม
2. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องแสดงออกถึงความสนใจ เอาใจใส่ การมีส่วนร่วมและให้
ความร่วมมือในกิจกรรมที่โครงการกาหนด
3. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเสนอผลงาน ดังนี้
- เอกสารส่วนบุคคล การนาเสนอ มุมมองและความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ
- เอกสารรายงานกลุ่ม สรุปเนื้อหาสาระ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน หลังจากการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
8. ข้อควรปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
8.1 ปฏิบัตติ ามเงื่อนไขที่กาหนดไว้หลักสูตร
8.2 ให้ความสนใจ เอาใจใส่การเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามความมุง่ หวังของโครงการ
8.3 การรักษาเวลาในการเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้กิจกรรมต่างๆ สามารถดาเนินการไปได้ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
8.4 ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของรุน่ ตามทีไ่ ด้ตกลงกันไว้
8.5 แสดงออกถึงภาพลักษณ์อันดีงามของสถาบันต้นสังกัด และของรุ่น
โรงแรมที่ใช้จัดการฝึกอบรม - โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค สารองห้องพัก 2-2467800 ต่อ 4510, 4512
โรงแรมใกล้เคียง

(ห้องเดี่ยว 1,450 บ./คืน, ห้องคู่ 1,800 บ./คืน)
คุณรัตน์ 097-941 4916

- โรงแรมฟลอริดา สารองห้องพัก 02-2470990
(ห้องคู่/เดี่ยว 1,250 บ./คืน)

- โรงแรมปิคนิค สารองห้องพัก 02-245-7998-99
(ห้องเดี่ยว 1,400 บ./คืน, ห้องคู่ 1,600 บ./คืน)

คุณปุ๊ก 087-694-8999 คุณจี 094-465-2428
-----------------------------

ติดต่อสอบถาม ผู้ประสานงาน
นางภัทรพร โอฬารพุฒิกร โทร. 02-6105240, 064-6985259
นางสาวศิริพร กิตติวรา โทร. 02-6105327, 084-7595454
นางสาวจินดาอร เจิ้นสว่าง โทร. 02-6105326, 081-4590655
นางสาวจามจุรี หารไชย โทร. 02-6105327, 086-2378710

