
 

 
 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพอนุมัติให้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมุ่งสู่การ
ขับเคลื่อนแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ ระยะที่ 2 เรื่อง การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในทศวรรษหน้า วันที่  25 และ 27-29 กรกฎาคม 2557 
เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารส านักงานอธิการบดี ขอแจ้งรายละเอียดดังนี้  

  1. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการและการแบ่งกลุ่ม  

   1.1. วันที่ 25 และ 29 กรกฎาคม 2557  เป็นการเน้นการจัดท ายุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
ที่สัมพันธ์กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จึงแบ่งกลุ่มตามหน่วยงาน 

  1.2. วันที่ 27 และ 28 กรกฎาคม 2557  เป็นการจัดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตาม
พันธกิจหลัก โดยผู้เข้าร่วมจะแบ่งกลุ่มตามพันธกิจที่เก่ียวข้อง  

 2. ก าหนดการ 

 3. สิ่งที่ผู้เข้าร่วมต้องเตรียมมาในวันสัมมนา  

  3.1. โน๊ตบุ๊ค  

  3.2. แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 เพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย ขอให้ผู้มีรายชื่อดังแนบ ผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการฯ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  ผู้ มีรายชื่อดังกล่าว หากไม่เข้าร่วมตามวันและเวลาที่ก าหนด  
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 

 



1 

 

รายช่ือแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมุ่งสู่การขับเคลื่อนแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ ระยะที่ 2 

เรื่อง การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในทศวรรษหน้า 

วันอาทิตย์ที ่27- วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 วิทยากร ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา  จันทร์ฉาย 

ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 

กลุ่มท่ี จ านวน วิทยากรกลุ่ม 

กลุ่มท่ี 1 ด้านการเรียนการสอน (1) 19 คน ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา  จันทร์ฉาย 

กลุ่มท่ี 2 ด้านการเรียนการสอน  (2)  19 คน ผศ.ไพโรจน์  เกตุภักดีกูล 

กลุ่มท่ี 3 ด้านบริการวิชาการ (1) 16 คน ผศ.วิไลพร  เลิศมหาเกียรติ 

กลุ่มท่ี 4 ด้านบริการวิชาการ (2)  15 คน นางอลิสรา  สุริยสมบูรณ์ 

กลุ่มท่ี 5 ด้านวิจัย   22 คน นางจิราภรณ์  สัพทานนท์ 

กลุ่มท่ี 6 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   16 คน นางดลพร  ทวาโรจน์ 

กลุ่มท่ี 7 ด้านบริหารจัดการ (1) 15 คน นายปรมินทร์ โฆษิตกุลพร 

กลุ่มท่ี 8 ด้านบริหารจัดการ (2) 15 คน ผศ.ประเสริฐ  ศศิธรโรจนชัย 

 



2 

 

กลุ่มที่ 1 ด้านการเรียนการสอน (1) 19 คน 

1. ผศ.อาภรณ์ บางเจริญพรพงค์ 2. นางหทัยกร พันธุ์งาม 

3. นายพิษณุวัตร สุจวิพันธ์ 4. นางสาวกิ่งกมล สิงห์สมบูรณ์ 

5. นายอลงกรณ์ อยู่ส าราญ 6. ผศ.ไชยยันต์ ไชยยะ 

7. ผศ.สุภณ พลสิงห์ 8. ผศ.สมชาย บุญญบาล 

9. ผศ.อารีย์ ลาภวงศ์ราษฎร์ 10. ผศ.นพมนต์ กระแจะจันทร์ 

11. ผศ.สว่าง ฉันทวิทย์ 12. ผศ.สุภาภรณ ์ ตันจ้อย 

13. นางสาวรุ่งอรุณ แพ่งเกษม 14. ผศ.ทัศนีย์ ชาเจียมเจน 

15. นางเจริญศรี กิจจ านง 16. ผศ.สุจิตต์ ศรีชัย 

17. ผศ.สุญาณี เดชทองพงษ์ 18. นางนงค์นุช กลิ่นพิกุล 

19. ผศ.สุดาพร ทิมฤกษ์ 

 

กลุ่มที่ 2 ด้านการเรียนการสอน  (2) 19 คน 

1. นางสมคิด รักษาทรัพย์ 2. ผศ.ศิริอนงค์ แสงศรี 

3. นางสาวสุดาพร ศิริโภคากิจ 4. นางสาวกัญญา เชาว์ชาญชัยกุล 

5. นางสาวเจษณี บุตรด า 6. ผศ.วิชาญ    ช่วยพันธ์ 

7. นางสาวชฎาจันทร์ โชคนิรันดรชัย 8. ผศ.นานา  ศรีธรรมศักดิ์ 

9. ผศ.เพ็ญวารี วิจิตรเวชไพศาล 10. ผศ.เขมชาติ สุรกุล 

11. นายศุภชัย นพพรสุวรรณ 12. นางญาณี กฤตยานวัช 

13. นางศิริพร โตวัฒนา 14. ผศ.พรเพ็ญ อ๊อกกังวาล 

15. นายธนวิทย์ ลายิ้ม 16. ผศ.วินิทร สอนพรินทร์ 

17. นางสาวเบญจวรรณ สุธรรมรักษ ์ 18 ผศ.บุญศักดิ์ สมบุญรอด 

19. ผศ.สมพร สุขะ 
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 กลุ่มที่ 3 ด้านบริการวิชาการ (1) 16  คน 

1. นางขนิษฐา ดวงพัสตรา 2. นายวินัย อวงพิพัฒน์ 

3. นายสมบัติ คชายุทธ 4. นางศิริมา ศิริสรรหิรัฐ 

5. ผศ.ปิติพร จูปราง 6. นายธีรยุทธ กาญจนแสงทอง 

7. นายวิเชียร  หทัยรัตน์ศิริ 8. ผศ.จิราภรณ์ พงษ์ศรีทัศน์ 

9. นายธรรมรัตน์ ศัลยวุฒิ 10. นางสาวจีรรัตน์ เพชรรัตนโมรา 

11. นางสาวสุภาพร ตาไข 12. นางเพชรา พิพัฒน์สันติกุล 

13. นางสาววราพร ชาญชัยฤทธิ์ 14. นางสาวณภัทร ยศยิ่งยง 

15. นางสาวนวพร ถิ่นไทรงาม 16. นายปฏิพากย์ ปุ่นอุดม 

      

 
กลุ่มที่ 4 ด้านบริการวิชาการ (2) 15 คน 

1. ผศ.สวัสดิ ์ ศรีเมืองธน 2. ผศ.ธัญนันท์ อบถม 

3. นางสาวกมลศิริ คงสมัย 4. ผศ.สุพจน์ พูลน้อย 

5. ผศ.เตือนใจ แดงศรี 6. นางสาวฉันทมณี  พูลเจริญศิลป์ 

7. นายธีระพจน์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 8. ผศ.สุชาดา ภู่สิทธิกุล 

9. นางสาวศุภาสี  วงษ์ทองดี 10. นางสาวจันทนา วงศ์หาญ 

11. นางสาวพัชรินทร์ สังข์ขาว 12. นางนพรัตน์ ภัยวิมุติ 

13 นางสาววรรณา ชวนประสงค์ 14. นางสาวรุ่งทิวา วงศ์ไพศาลฤทธิ์ 

15. นายศุภศิลป์ เฟ่ืองฟุ้ง 
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กลุ่มที่ 5 ด้านวิจัย  22 คน 

1. นายวุฒิวัฒน ์ คงรัตน์ประเสริฐ 2. ผศ.ปราโมทย ์ อนันตวราพงษ์ 

3. นายคุณากร ไวยวุฒิ 4. ผศ.ภาพร สูทกวาทิน 

5. นางสาวตติยา องค์ศิริพร 6. ผศ.สันติภาพ สระบัว 

7. ผศ.อนุรักษ์ นวพรไพศาล 8. นายณรงค์ฤทธิ์ เมฆลอย 

9. ผศ.อาทร   จูปราง 10. ผศ.จ านง แก้วเพ็ชร 

11. ผศ.ณัฐฤด ี สินทิพย์สมบูรณ์ 12. นายพรชัย ตุลพิจิตร 

13. ผศ.ศิราณี ศรีกนก 14. นายประณุต พรหมลักษณ์ 

15. นางสาวเลิศลักษณ์ แก้ววิมล 16. นางสาวทิพวรรณ จ าปาเงิน 

17. นายชาติสยาม ธรรมจินดา 18. นางสาววรรณีย์ พรมนนท์ 

19. นายกฤษณ์ สงวนพวก 20. นางสาวพัชรพร เวียงวีรชาต ิ

21. ผศ.กาญจนา ชินส าราญ 22. นายครรชิต ก าลังกล้า 

 

กลุ่มที่ 6 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  16 คน 

1. ผศ.บุญเชิญ ดิษสมาน 2. นายสาธิต ธีรประเสริฐ 

3. นางสาวอรอนงค์ สรรเสริญ 4. นางรุ่งทิพย์ โคบาล 

5. นายสุรวิทย์ นันทการัตน์ 6. นายธรรมมา เจียรธราวานิช 

7. ผศ.ณัฐเสกข์ เรืองศิริ 8. ผศ.ประชุมพร วิสารทวิศิษฎ์ 

9. นายมนูญ จิตต์ใจฉ่ า 10. นางชยศมน ทรัพย์สุขบวร 

11. นายสุรศักดิ์ ศรีปาน 12. ผศ.โฉมฤดี สิริวันต์ 

13. นางสาววาสนา หมวดชนะ 14. ผศ.วิไลรัตน์ เต็มเปี่ยม 

15. นางลัคคนา ส่วนลม้าย 16. นางจันทรรัตน์ ศิริวุฒิพงษ์ 
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กลุ่มที่ 7 ด้านบริหารจัดการ (1) 15  คน 

1. นางสาวสุรีย์รัตน์ โง้ววัฒนา 2. นายธวัชชัย สารวงษ ์

3. ผศ.ปราณี ศรีจันที 4. ผศ.อัจฉรา ลิ้มวงษ์ทอง 

5. นางไพบูลย์ กลมกล่อม 6. นายวรพันธ์ แก้วพิทยาภรณ์ 

7. นางรจนา ศรีสังวร 8. ผศ.พรสวัสดิ์ ผดุง 

9. นางกุลชยา พงษ์แสวง 10. นางสาวปานใจ ผิรังคะเปาระ 

11. นางธัญลักษณ์ ทวีธนสมบัติ 12. นางวัจนา นิ่มเวชอารมณ์ชื่น 

13. นางญาณิศา ศุภกิตติกา 14. ผศ.กมลวรรณ สีใส 

15. ผศ.สุภาพ ศรีวงษา 

    

กลุ่มที่ 8 ด้านบริหารจัดการ (2) 15 คน 

1. นายสุกิจ นิตินัย 2. ผศ.ประสาน อุฬารธรรม 

3. ผศ.กิ่งแก้ว เอ่ียมแฉล้ม 4. นางจิตราพัชร์ วชิระเจริญฤทธิ์ 

5. นางสุดใจ งามสุริยะพงศ์ 6. นายสานนท์  ว่องมงคลฤทธิ์ 

7. ผศ.อรพรรณ โคตมานุรักษ์ 8. นายปราโมทย์ พลิคามิน 

9. นางภิรดี ฤทธิเดช 10. นางสาวตุลยดา มีเนตรทิพย์ 

11. นายเสน่ห์ สัพทานนท์ 12. นางสุดารัตน์ ผดุง 

13. นายส าเนา ชอบดี 14. ผศ.รัชนีวรรณ เพ็งปรีชา 

15. นางสาวสุปราณี มูลมาตย์ 
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รายช่ือแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมุ่งสู่การขับเคลื่อนแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ ระยะที่ 2 

เรื่อง การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในทศวรรษหน้า 

วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 วิทยากร ผศ.สุธีร์  รัตนนาคินทร ์

ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 

กลุ่ม จ านวน วิทยากรกลุ่ม 

กลุ่มท่ี 1  และกลุ่มท่ี 11 16 คน ผศ.สุธีร์  รัตนนาคินทร์ 

กลุ่มท่ี 2  และกลุ่มท่ี 3 20 คน นางจิราภรณ์  สัพทานนท ์

กลุ่มท่ี 4  และกลุ่มท่ี 5 19 คน ผศ.วิไลพร  เลิศมหาเกียรติ 

กลุ่มท่ี 6  และกลุ่มท่ี 7 19 คน ผศ.ประเสริฐ  ศศิธรโรจนชัย 

กลุ่มท่ี 8   13 คน นางดลพร  ทวาโรจน์ 

กลุ่มท่ี 9  และกลุ่มท่ี 10 19 คน นางนริสา  วัจนะรัตน์ 

กลุ่มท่ี 12 13 คน นางสาวปาริชาติ  เนินทอง 

กลุ่มท่ี 13 12 คน นางสาววรัตมา  เอียดทอง 
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กลุ่มที่ 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จ านวน 9 คน 

1.  ผศ.ประสาน อุฬารธรรม 2.  ผศ.สว่าง ฉันทวิทย์ 

3.  นายปราโมทย์ พลิคามิน 4.  นางชยศมน ทรัพยสุขบวร 

5.  ผศ.ศิราณี ศรีกนก 6.  นายประณุต พรหมลักษณ์ 

7.  นายศุภชัย นพพรสุวรรณ 8.  นายสุรศักดิ์ ศรีปาน 

9.  นางเพชรา พิพัฒน์สันติกุล 

 

กลุ่มที่ 2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (1) จ านวน 10 คน 

1.  ผศ.ธัญนันท์ อบถม 2.  ผศ.วิไลรัตน ์ เต็มเปี่ยม 

3.  ผศ.สุดาพร ทิมฤกษ์ 4.  นางสาวณภัทร ยศยิ่งยง 

5.  นายธนวิทย์ ลายิ้ม 6. ผศ.ทัศนีย์ ชาเจียมเจน  

7. นางสาววรรณีย์ พรมนนท์ 8. นางจันทรรัตน์ ศิริวุฒิพงษ์ 

9. นางสาวพัชรพร เวียงวีรชาต ิ 10. ผศ.สุภาพ ศรีวงษา  

 

กลุ่มที่ 3 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (2) จ านวน 10 คน 

1.  ผศ.พรเพ็ญ อ๊อกกังวาล 2.   ผศ.กมลวรรณ สีใส 

3.  ผศ.รัชนีวรรณ เพ็งปรีชา 4.   นางสาวรุ่งทิวา วงศ์ไพศาลฤทธิ์ 

5.  นางลัคคนา ส่วนลม้าย 6.  ผศ.วินิทร สอนพรินทร์ 

7. นางสาวนวพร ถิ่นไทรงาม 8. นายกฤษณ์ สงวนพวก 

9. นางเจริญศรี กิจจ านง 10. นางสาวสุปราณี มูลมาตย์ 

 

กลุ่มที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ (1) จ านวน 10 คน 

1.  นางหทัยกร พันธุ์งาม 2.  นายพิษณุวัตร สุจวิพันธ์ 

3.  นายสมบัติ คชายุทธ 4.  นางรุ่งทิพย์ โคบาล  

5.  นางสาวสุดาพร ศิริโภคากิจ 6. ผศ.อัจฉรา ลิ้มวงษ์ทอง  

7. นางศิริมา ศิริสรรหิรัฐ 8. ผศ.สุพจน์ พูลน้อย  

9. ผศ.ปิติพร จูปราง 10. นางจิตราพัชร์ วชิระเจริญฤทธิ์
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กลุ่มที่ 5 คณะบริหารธุรกิจ (2) จ านวน 9 คน 

1.  ผศ.ปราณี ศรีจันที 2.  นางสาวอรอนงค์ สรรเสริญ 

3.  นายคุณากร ไวยวุฒิ 4.  ผศ.กิ่งแก้ว เอ่ียมแฉล้ม 

5.  นางสาวกิ่งกมล สิงห์สมบูรณ์ 6. นางสาวกมลศิริ คงสมัย 

7. ผศ.ภาพร สูทกวาทิน 8.   นางสาวกัญญา เชาว์ชาญชัยกุล 

9. นางสาวตติยา องค์ศิริพร 

 

กลุ่มที่ 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (1) จ านวน 10 คน 

1. นายวินัย อวงพิพัฒน์ 2. นายอลงกรณ์ อยู่ส าราญ  

3. นายสุรวิทย์ นันทการัตน์ 4. ผศ.สันติภาพ สระบัว  

5. ผศ.เตือนใจ แดงศรี 6. นายศุภศิลป์ เฟ่ืองฟุ้ง  

7. นายครรชิต ก าลังกล้า 8. ผศ.บุญศักดิ์ สมบุญรอด  

9. ผศ.สมพร สุขะ 10. นายปฏิพากย์ ปุ่นอุดม 

 

กลุ่มที่ 7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2) จ านวน 9 คน 

1. นางไพบูลย์ กลมกล่อม 2. นางสุดใจ งามสุริยะพงศ์ 

3. ผศ.อนุรักษ์ นวพรไพศาล 4. ผศ.กาญจนา ชินส าราญ 

5. ผศ.สุจิตต์ ศรีชัย 6. ผศ.สุญาณี เดชทองพงษ์ 

7. นางนงค์นุช กลิ่นพิกุล 8. นางสาวเจษณี บุตรด า  

9. นางสาวเบญจวรรณ สุธรรมรักษ์  

 

กลุ่มที่ 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 13 คน 

1. ผศ.ปราโมทย ์ อนันตวราพงษ์ 2. ผศ.ไชยยันต์ ไชยยะ 

3. นายธรรมมา เจียรธราวานิช 4. ผศ.สุภณ พลสิงห์ 

5. ผศ.วิชาญ    ช่วยพันธ์ 6. นายสานนท์   ว่องมงคลฤทธิ์ 

7. นายธีรยุทธ กาญจนแสงทอง 8. นางสาวฉันทมณี    พูลเจริญศิลป์ 

9. นายวิเชียร   หทัยรัตน์ศิริ 10. นายณรงค์ฤทธิ์ เมฆลอย 

11. ผศ.อาทร   จูปราง 12. นายวรพันธ์ แก้วพิทยาภรณ์ 

13. นายธีระพจน์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
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กลุ่มที่ 9 คณะศิลปศาสตร์ (1) จ านวน 10 คน 

1. ผศ.ศิริอนงค์ แสงศรี 2. นางสาวชฎาจันทร์ โชคนิรันดรชัย  

3. ผศ.จิราภรณ์ พงษ์ศรีทัศน์ 4. ผศ.สมชาย บุญญบาล  

5. ผศ.เพ็ญวารี วิจิตรเวชไพศาล 6. ผศ.จ านง แก้วเพ็ชร 

7. ผศ.ณัฐฤด ี สินทิพย์สมบูรณ์ 8. ผศ.อารีย์ ลาภวงศ์ราษฎร์ 

9. ผศ.นพมนต์ กระแจะจันทร์ 10. ผศ.ประชุมพร วิสารทวิศิษฎ์ 

 

กลุ่มที่ 10 คณะศิลปศาสตร์ (2) จ านวน 9 คน 

1. นางรจนา ศรีสังวร 2. ผศ.ณัฐเสกข์ เรืองศิริ 

3. ผศ.อรพรรณ โคตรมานุรักษ์ 4. ผศ.นานา ศรีธรรมศักดิ์ 

5. ผศ.สุชาดา ภู่สิทธิกุล 6. นายธรรมรัตน์ ศัลยวุฒิ 

7. นางสาวศุภาสี วงษ์ทองดี 8. นางสาวจีรรัตน์ เพชรรัตนโมรา 

9. นางสาวจันทนา วงศ์หาญ 

 

กลุ่มที่ 11 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ จ านวน 7 คน 

1. นายสาธิต ธีรประเสริฐ 2. ผศ.พรสวัสดิ์ ผดุง 

3. ผศ.เขมชาติ สุรกุล 4. นายมนูญ จิตต์ใจฉ่ า 

5. นายพรชัย ตุลพิจิตร 6. นางสาวสุภาพร ตาไข 

7. นางสาวพัชรินทร์ สังข์ขาว 

 

กลุ่มที่ 12 สถาบันวิจัยและพัฒนา กองกลาง กองคลัง กองบริหารงานบุคคล จ านวน 13 คน 

1. นายวุฒิวัฒน ์ คงรตัน์ประเสริฐ  2. นางนพรัตน์ ภัยวิมุติ 

3. นางกุลชยา พงษ์แสวง 4. นางภิรดี ฤทธิเดช 

5. นางสาวเลิศลักษณ์ แก้ววิมล 6. นางสาววราพร ชาญชัยฤทธิ์ 

7. นายเสน่ห์ สัพทานนท์ 8. นายส าเนา ชอบดี  

9. นางวัจนา นิ่มเวชอารมณ์ชื่น 10. นางศิริพร โตวัฒนา 

11. นางสาวรุ่งอรุณ แพ่งเกษม 12. นางสุดารัตน์ ผดุง  

13. นางญาณิศา ศุภกิตติกา 
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กลุ่มที่ 13 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานสหกิจศึกษา ศูนย์ประชาสัมพันธ์ จ านวน 12 คน 

1. นายธวัชชัย สารวงษ ์ 2. นางสาวทิพวรรณ จ าปาเงิน 

3. นางสาวปานใจ ผิรังคะเปาระ 4. นางสาววรรณา ชวนประสงค์ 

5. นางสมคิด รักษาทรัพย์ 6. นางญาณี กฤตยานวัช 

7. ผศ.สุภาภรณ ์ ตันจ้อย 8. นางธัญลักษณ์ ทวีธนสมบัติ 

9. ผศ.โฉมฤดี สิริวันต์ 10. นางสาววาสนา หมวดชนะ  

11. นายชาติสยาม ธรรมจินดา 12. นางสาวตุลยดา มีเนตรทิพย์ 

 



ก าหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมุ่งสู่การขับเคลื่อนแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยอยา่งเป็นระบบ ระยะที่ 2 
เร่ือง การจัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในทศวรรษหน้า  

วันศุกรท์ี่ 25 และวันอาทิตย์ที่ 27 – วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 

วัน/เดือน/ปี 08.00-09.00 น. 09.00-10.00 น. 10.00-12.00 น. 

12.00 – 13.00 น. 
พักทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 17.30 น. 

ศ. 25 ก.ค.57 ลงทะเบียน อธิการกล่าวเปิด 

บรรยายกรอบแนวคิด 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
ผศ.สุธีร์ รัตนนาคินทร์ 

ฝึกปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  
ผศ.สุธีร์ รัตนนาคินทร์ และวิทยากรภายใน 7 คน 

วัน/เดือน/ปี 9.00-11.00 11.00-12.00 13.00-17.00 

อา. 27 ก.ค.57 

บรรยายภาพอนาคตท่ีมีผลกระทบ
ต่อโลก ประเทศ และ
สถาบันอุดมศึกษาไทย 

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย 

น าเสนอผลสรุปการท ายุทธศาสตร์ 10 ปี  
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

และสภาวิชาการ 
ดร.จิราภรณ์ สัพทานนท์ และ  
ผศ.ดร.วิไลพร  เลิศมหาเกียรติ 

ฝึกปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย และวิทยากรภายใน 7 คน  

วัน/เดือน/ปี 9.00-12.00 13.00-16.00 16.00-17.00 

จ. 28 ก.ค.57 
ฝึกปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย และวิทยากรภายใน 7 คน 

ฝึกปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย  

และวิทยากรภายใน 7 คน 

บรรยายสรุป 

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย 

อ.29 ก.ค.57 
ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ร่างแผนยุทธศาสตร์ 

ผศ.สุธีร์ รัตนนาคินทร์ และวิทยากรภายใน 7 คน 

ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ร่างแผน
ยุทธศาสตร์ 

ผศ.สุธีร์ รัตนนาคินทร์ และ
วิทยากรภายใน 7 คน 

บรรยายสรุป 

ผศ.สุธีร์ รัตนนาคินทร์ 

 

หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
  รับประทานอาหารวา่งชว่งเช้าเวลา 10.30 – 10.45 น. , รับประทานอาหารวา่งช่วงบา่ยเวลา 14.30 – 14.45 น. 
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