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ก ำหนดกำร “โครงกำรพัฒนำหัวหน้ำภำควิชำ” 

(Head of Department Development Program : MU-HDP#2017) 
ระหว่ำงเดือนตุลำคม ถึง พฤศจิกำยน พ.ศ.2560 

ณ ห้องทวีวัฒนำ ชั้น 6 ศูนย์ปฏิบัติกำรโรงแรมศำลำยำพำวิลเลียน วิทยำลัยนำนำชำติ 
.................................................... 

 
วันจันทร์ที่ 30 ตุลำคม พ.ศ.2560 
         08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้องทวีวฒันา ชัน้ 6 ศูนย์ปฏบิัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน 
 09.00 - 12.00 น. กล่ำวเปิดโครงกำร และ บรรยายหัวข้อ “บทบำทของหัวหน้ำภำควิชำเพื่อกำรขับเคลื่อน 
  สู่ World Class University” 
  โดย ศำสตรำจำรยน์ำยแพทยบ์รรจง มไหสวริยะ : อธิกำรบด ี
 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
 13.00 - 14.30 น. แนะน ำโครงกำรและหลักสูตร 
  โดย นำงจริยำ  ปัญญำ ผู้อ ำนวยกำรกองทรัพยำกรบุคคล 
 14.30 - 16.00 น.   การบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์หัวข้อ “มหำวทิยำลัยในยุคดิจิตอล (Digital 
   University)” 
   โดย พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ : รองประธำนกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง 
         กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) 
  (อาหารว่างเชา้ 10.30 น. / อาหารว่างบา่ย 14.30 น.) 
 
วันพุธที่ 1 พฤศจิกำยน พ.ศ.2560 
         08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้องมหาสวสัดี ชั้น 6 ศูนยป์ฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวลิเลียน 
 09.00 - 10.30 น. การบรรยายหัวข้อ “จริยธรรมและธรรมำภิบำลกับกำรบริหำรมหำวิทยำลัย”   
  โดย ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณนำยแพทย์เกษม วัฒนชัย : นำยกสภำมหำวิทยำลัยมหิดล 
 10.45 - 12.00 น. บรรยายและฝึกอบรมหัวข้อ “Buffet & Table Manners and Cocktail : เติมเต็ม 
   บุคลิกภำพผู้บริหำรยุคใหม่” 
  โดย อำจำรย์เนตรำ เทวบัญชำชัย 
 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
 13.00 - 16.00 น. บรรยายและฝึกอบรมหัวข้อ “Personal Magnetism : บทบำทของหัวหน้ำภำควิชำกับ 
  ภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัย” 
   โดย อำจำรย์เนตรำ เทวบัญชำชัย 
  (อาหารว่างเชา้ 10.30 น. / อาหารว่างบา่ย 14.30 น.) 
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วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกำยน พ.ศ.2560  
 08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้องมหาสวสัดี ชั้น 6 ศูนยป์ฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวลิเลียน  
 09.00 - 12.00 น. การบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์หัวข้อ “จิตวิทยำและกำรบริหำรคนต่ำงวัย” 
  โดย ศำสตรำจำรย์นำยแพทยป์ระสิทธิ์ วัฒนำภำ : คณบดีคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 
 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
 13.00 - 16.00 น. การบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์หัวข้อ “กำรขับเคลื่อนผลงำนวิจัยและนวัตกรรม 
  เพื่อมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ (Driving Research and Innovation for Excellence)” 
   โดย ศำสตรำจำรย ์ดร.แพทย์หญิงรวงผึ้ง สุทเธนทร์ : รองอธกิำรบดีฝ่ำยวิจัย  
        ศำสตรำจำรย์ ดร.ฉัตรเฉลมิ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ : คณบดีคณะเทคนิคกำรแพทย์ และ 
                                             ศำสตรำจำรย์ ดร.นำยแพทย์นรัตถพล เจริญพันธุ์ : ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน 
                                             ชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล 
  (อาหารว่างเชา้ 10.30 น. / อาหารว่างบา่ย 14.30 น.) 
 
วันอังคำรที่ 7 พฤศจิกำยน พ.ศ.2560 
 08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้องมหาสวสัดี ชั้น 6 ศูนยป์ฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวลิเลียน  
 09.00 - 12.00 น.   กิจกรรมการเรียนรู้หัวข้อ “Mindfulness for Leader” 
   โดย วิทยำกรจำกศูนย์จิตตปญัญำศึกษำ 
 12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั 
 13.00 - 16.00 น.  กิจกรรมการเรียนรู้หัวข้อ “Mindfulness for Leader” (ต่อ) 
  โดย วิทยำกรจำกศูนย์จิตตปญัญำศึกษำ 
  (อาหารว่างเชา้ 10.30 น. / อาหารว่างบา่ย 14.30 น.) 
 
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกำยน พ.ศ.2560 
 08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้องมหาสวสัดี ชั้น 6 ศูนยป์ฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวลิเลียน  
 09.00 - 11.00 น.   การบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์หัวข้อ “ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
   ยุคใหม่” 
   โดย คุณมนูญ สรรค์คุณำกร : กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยมหิดลผู้ทรงคุณวุฒิ 
 11.00 - 12.30 น. การบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์หัวข้อ “กำรบริหำรองค์กรในภำคเอกชน” 
  โดย ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ดร.นพ.สมอำจ วงษ์ขมทอง 
 12.30 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
 13.30 - 16.30 น. การบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์หัวข้อ “กำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิำนและ 
  กำรบริหำรผลกำรปฏิบตัิงำน” 
   โดย รองศำสตรำจำรย ์ดร.สมบรูณ์ ศิริสรรหิรัญ : คณะสังคมศำสตร์และมนษุยศำสตร์ 
  (อาหารว่างเชา้ 10.00 น. / อาหารว่างบา่ย 14.30 น.) 
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วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกำยน พ.ศ.2560       
 08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้องทวีวฒันา ชัน้ 6 ศูนย์ปฏบิัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน  
 09.00 - 12.00 น.   การบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์หัวข้อ “Innovation & Entrepreneurial  
   Education” 
   โดย ศำสตรำจำรย์คลิกนิกนำยแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ : รองอธิกำรบด ี
                                             ฝ่ำยกำรศึกษำ 
 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
 13.00 - 16.00 น.  การบรรยายหัวข้อ “กำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกำรบริหำรและพัฒนำมหำวิทยำลัย 
   (Management for Sustainability)” 
  โดย ศำสตรำจำรย์นำยแพทย์วิจำรณ์ พำนิช 
  (อาหารว่างเชา้ 10.30 น. / อาหารว่างบา่ย 14.30 น.) 
 
วันอังคำรที่ 14 พฤศจิกำยน พ.ศ.2560       
 08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้องมหาสวสัดี ชั้น 6 ศูนยป์ฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวลิเลียน 
 09.00 - 12.00 น. การเสวนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และตอบข้อซักถาม “Effective Operation” 
   โดย ผู้อ ำนวยกำรกองทรัพยำกรบุคคล ผู้อ ำนวยกำรกองกฎหมำย ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
       และผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนวิจัย  
 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
 13.00 - 16.00 น. การบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์หัวข้อ “บทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรยุคใหม ่
                                        แรงบันดำลใจสู่ควำมส ำเร็จ” 
  โดย ศำสตรำจำรย์ ดร. สุชัชวีร ์สุวรรณสวัสดิ์ : อธิกำรบดีสถำบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำ 
        เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 
  (อาหารว่างเชา้ 10.30 น. / อาหารว่างบา่ย 14.30 น.) 
 17.00 - 17.30 น. พิธีปิดและมอบวุฒิบัตร 
 17.30 - 19.00 น. รับประทานอาหารแบบ Cocktail 
  (อาหารว่างเชา้ 10.30 น. / อาหารว่างบา่ย 14.30 น.) 
 
 
หมำยเหตุ  ก าหนดการวนั เวลา และวิทยากร อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
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