
  

รายละเอียดการฝึกอบรมโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มจธ. (นบก.มจธ. รุ่นที 6)  
ช่วงเวลาต้ังแต่เดือนมกราคม – มีนาคม  2563  

  

กิจกรรม ช่วงเวลา ระยะเวลา วิทยากร จัดโดย สถานท่ี 

ซักซ้อมความเข้าใจก่อน
เร่ิมโครงการ  
(Kick off/Icebreaking) 

วันที่  14  มกราคม 2563 
เวลา 8.30 – 19.00 น. 

1 วัน  นายบุลวิชช์ ชว่ยชูวงศ ์
วิทยากรภายนอก 

 คณะทำงาน 
และHRD 

Scenery 
Kaffe& 
Restaurant 
พุทธบูชา 

Module 1 : Leader as 
Communicator 
 

วันที่ 15 – 17 มกราคม  2563 
เวลา 9.00 น. – 17.00 น. 

3 วัน CEO of the Berkeley 
Executive Coaching Institute 

Berkeley 
Executive 
Coaching 
Institute 

Rose Garden 
Hotel  สวน
สามพราน 
นครปฐม 

Module 2 : บริบท
ทางด้านอุดมศึกษา   

     

มาตรฐานของอุดมศึกษา
ระดับโลกและความเป็น
สากลท่ีดีของอุดมศึกษา
ไทย   

วันที่ 31  มกราคม 2563   
เวลา 9.00 น. – 12.00 น. 

½ วัน (เช้า) รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนาร ี
รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน  
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยฯ 

ผู้ดำเนินรายการ :  
รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร 

คณะทำงาน 
และHRD 

KX 

การขับเคลื่อนพันธกิจท่ี
ปรับเปลี่ยนของ มจธ.สู่
เป้าหมายร่วมกัน 

วันที่ 31  มกราคม 2563   
เวลา 13.00 น. – 16.30 น. 

½ วัน (บ่าย)  รศ.ดร.สวุิทย์  แซ่เตีย                
ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์           

รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร  
ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร    

ผู้ดำเนินรายการ : ผศ.ดร.ทวีศักด์ิ 
กฤษเจริญ   

คณะทำงาน 
และHRD 

KX 

หมายเหตุ ใช้วิธีการเสวนา ซึ่งอาจรวมผู้เข้าโครงการรุ่นท่ี 6, 7 และผู้ท่ีสนใจ เข้าร่วมฟังการเสวนาพร้อมกัน 

Group Project 
Discussion 

เดือนมกราคม 1 – 2  ครั้ง กลุ่มทำงานเป็นผู้รับผิดชอบนัดหมายร่วมกัน มจธ. 

Group Coaching วันที่ 6 / 7 กุมภาพันธ์  2563 
เวลา 9.00 น. – 16.30 น. 

1 วัน บริษัท ดีเอชแอลซัพพลายเซน (ประเทศไทย) จำกัด มจธ./KX 

ศึกษาดูงานในประเทศ   วันที่ 6 / 7 กุมภาพันธ์  2563 
เวลา 9.00 น. – 16.30 น. 

1 วัน บริษัท ดีเอชแอลซัพพลายเซน 
(ประเทศไทย) จำกัด 
Google Thailand 

คณะทำงาน 
และHRD 

        - 



 
 
 

  

กิจกรรม ช่วงเวลา ระยะเวลา วิทยากร จัดโดย สถานท่ี 

Module 3: Strategy to 
Execution   

วันที่ 13-14  กุมภาพันธ์  2563 
เวลา 8.30 น. – 16.30 น. 

2 วัน PacRim Leadership Center PacRim 
Leadership 

Center 

KX 

Module 4: ทักษะการ
บริหารงาน เงิน คน 
งบประมาณ  / กฎหมายที่
ควรรู ้

วันที่ 20 / 21  กุมภาพันธ์  
2563 

เวลา 9.00 น. – 16.30 น. 

1 วัน 
 

ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล 
ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล 
ผศ.ดร.ภาณุทัต บุญประมุข 

คณะทำงาน และ
HRD 

KX/บางมด 

กฎหมายที่จำเป็นสำหรับ
ผู้บริหาร 

นายนิรุฒ มณีพันธ์ 
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้าน

กฎหมาย / นิติกร 

คณะทำงาน และ
HRD 

KX/บางมด 

Group Project  27/28 กุมภาพันธ์ 2563 1 - 2 ครั้ง กลุ่มทำงานเป็นผู้รับผิดชอบนัดหมายร่วมกัน มจธ./KX 

ศึกษาดูงานต่างประเทศ  วันที่ 4 – 7 มีนาคม 2563 4 วัน Top 10 จากการจัดอันดับของ 
The Time Higher 

Education Asia University 
Rankings2019 

มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ 
 

Group Coaching 12 / 13 มีนาคม 2563 2 ชม./กลุ่ม PacRim Leadership Center 
/ บริษัท ดีเอชแอลซัพพลาย
เซน (ประเทศไทย) จำกัด 

PacRim 
Leadership 

Center / บริษัท ดี
เอชแอลซัพพลาย
เซน (ประเทศไทย) 

จำกัด 

มจธ./KX 

Group Project เดือนมีนาคม 2 – 3 ครั้ง กลุ่มทำงานเป็นผู้รับผิดชอบนัดหมายร่วมกัน มจธ./KX 

Senior Camp Report เดือนมีนาคม 2 วัน ผู้บริหาร มจธ. HRD ต่างจังหวัด 

กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม   


