โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนพัฒนาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในการนี้ กองนโยบายและแผน ขอให้หน่วยงานเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในวันสัมมนาดังนี้
1. แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของหน่วยงาน
2. รายงานผลตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของหน่วยงาน
3. เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Note book) อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 เครื่อง

ตารางโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนระยะยาว (พ.ศ. 2560-2580)
วันที่ 27-28 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
06.30 น.

08.30-09.00 น.

อธิการบดีกล่าวเปิด
โครงการและให้นโยบาย
27 ต.ค. 58 ลงทะเบียน ออกเดินทาง
ทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
เวลา
วัน/เดือน/ปี

08.00-09.00 น. (1)

09.00-12.00 น. (3)

13.00-18.00 น. (5)

18.00–19.00 น.

บรรยายบริบทการบริหารจัดการ
องค์กร
โดยนายธนิตสรณ์ จิระพรชัย

แบ่งกลุ่มฝึกการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมขององค์กร
(SWOT Analysis) จานวน 4 กลุม่
โดยนายธนิตสรณ์ จิระพรชัย นางสาวสุวรรณี วงค์จันทร์
นางรัตนาภรณ์ แวเจะ และ ผศ.ดร.วิไลพร เลิศมหาเกียรติ

พักรับประทาน
อาหารเย็น

13.00-16.00 น. (3)

16.00-18.30 น.

แบ่งกลุ่มฝึกการจัดทาวิสัยทัศน์ (Vision)
และแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) จานวน 4 กลุ่ม
โดยนายธนิตสรณ์ จิระพรชัย นางสาวสุวรรณี วงค์จันทร์
นางรัตนาภรณ์ แวเจะ และ ผศ.ดร.วิไลพร เลิศมหาเกียรติ

เดินทางกลับกรุงเทพ

09.00-12.00 น. (3)

อภิปราย เรื่อง ทิศทางในการ
แบ่งกลุ่มฝึกการจัดทาวิสัยทัศน์ (Vision)
จัดทาแผนพัฒนาระยะยาว 15
และแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) จานวน 4 กลุ่ม
28 ต.ค. 58
ปี (พ.ศ. 2560-2574)
ดร. จิราภรณ์ สัพทานนท์ และ โดยนายธนิตสรณ์ จิระพรชัย นางสาวสุวรรณี วงค์จันทร์
ผศ.ดร.วิไลพร เลิศมหาเกียรติ นางรัตนาภรณ์ แวเจะ และ ผศ.ดร.วิไลพร เลิศมหาเกียรติ

หมายเหตุ

12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา
06.00 น.
วัน/เดือน/ปี

กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
รับประทานอาหารว่าง ช่วงเช้า เวลา 10.30 - 10.45 น., รับประทานอาหารว่าง ช่วงบ่าย เวลา 14.30 - 14.45 น.

1

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การจัดทาแผนพัฒนาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ระหว่าง วันที่ 27-28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
คณะกรรมการ 10 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลพร
เลิศมหาเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ศศิธรโรจนชัย
นางดลพร
ทวาโรจน์
นางภิรดี
ฤทธิเดช
นางสาวอัจฉรา
กาญจนหิรัญ
นางสาววรรณา
คงพิมพ์
นายสาโรช
กาฬษร
นายอุเทน
เซี่ยงเจว
นางสาวกานดา
คล้ายวรรณะ
นายสมภพ
เกิดสมบัติ
ผู้บริหาร 2 คน
นายสาธิต
พุทธชัยยงค์
นางจิราภรณ์
สัพทานนท์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 3 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาน
อุฬารธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง
ฉันทวิทย์
นายปราโมทย์
พลิคามิน
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 3 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงฤทัย
ธารงโชติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานิษฐ์ พราหมเภทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาลักษณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
คณะบริหารธุรกิจ 4 คน
นางหทัยกร
พันธุ์งาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งแก้ว เอี่ยมแฉล้ม
นางจิตราพัชร์
วชิระเจริญฤทธิ์
นางสาวปาริชาติ
เนินทอง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรักษ์
นวพรไพศาล
รองศาสตราจารย์มนัส
ประสงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรีฑายุทธ เพิ่งใหญ่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์
อนันต์วราพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยันต์ ไชยยะ
นายบุญช่วย
เจริญผล
คณะศิลปศาสตร์ 3 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริอนงค์
แสงศรี
นางรจนา
ศรีสังวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภรณ์
พงษ์ศรีทัศน์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 3 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมชาติ
สุรกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวัสดิ์ ผดุง
รองศาสตราจารย์ขนิษฐา
เจริญลาภ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 4 คน
นายวุฒิวัฒน์
คงรัตนประเสริฐ
นางนพรัตน์
ภัยวิมุติ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 คน
นายธวัชชัย
สารวงษ์
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 คน
นางสมคิด
รักษาทรัพย์
กองกลาง 2 คน
นายเสน่ห์
สัพทานนท์
กองคลัง 2 คน
นางพรศรี
โรจน์เมฆี
กองนโยบายและแผน 4 คน
นางสาวณัฐพร
วิทย์สหมุนี
นางสาววรัตมา
เอียดทอง
กองบริหารงานบุคคล 2 คน
นางสุดารัตน์
ผดุง
กองพัฒนานักศึกษา 2 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โฉมฤดี
สิริวันต์
สานักงานสหกิจศึกษา 2 คน
นายชัชวาลย์
สุขมั่น
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ 2 คน
นางสาวพัชรี
มงคลพงศ์
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 1 คน
นายยุทธนา
นันทิวัธวิภา
หน่วยตรวจสอบภายใน 1 คน
นางนุสรา
เด่นอุดม

นางกุลชยา
นางสาวเลิศลักษณ์

พงษ์แสวง
แก้ววิมล

นางสาวสุรีพร

นวลนิ่ม

นางสาวศิรประภา

ฉิมอยู่

นายสุพจน์

สระทองหลาง

นางสาวรุ่งอรุณ

แพ่งเกษม

นางสาวพรนภา
นางสาวนงนภัส

ด่านไทยวัฒนา
ยั่งยืน

นางญาณิศา

ศุภกิตติกา

นางสาววาสนา

หมวดชนะ

นายสุรัตน์

บุญพึ่ง

นางสาวตุลยดา

มีเนตรทิพย์

