
                                      

As of August 21, 2015 
หมายเหต:ุ 1. วิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 2. รับประทานอาหารกลางวัน เวลาประมาณ 12.00 – 13.00 น. 
 3. รับประทานอาหารวา่ง      เวลาประมาณ 10.00 และ 14.30 น. 
 

 

ก ำหนดกำรอบรม  
เรื่อง “นักบริหำรกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21: ควำมท้ำทำยในประชำคมอำเซียนภำยหลังปี 2015”ครั้งที่ 1 

ณ ส ำนักพัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำ กรุงเทพฯ 
 

 

วันเสำร์ที่ 29 สิงหำคม 2558 
 

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
 

 

08.30 – 09.00 น. กล่าวต้อนรับ 
โดย ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อ านวยการ       

สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 
 กล่าวเปิดการอบรม 
โดย ดร.บุญส่ง จ าปาโพธิ์ 
           ผูช้่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 

09.00 - 10.00 น. บรรยาย “Post 2015: โอกำสและควำมท้ำทำยอำชีวศึกษำไทย” 
    โดย คุณวิมล ปั้นคง  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาองค์ความรู้  
     สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)    
 

10.00 – 16.00 น. บรรยาย/ แลกเปลี่ยนความเห็น/ กรณีศึกษา/ Workshop “ติดปีกกำรตลำด
ส ำหรับนักบริหำรกำรศึกษำมืออำชีพ” 
โดย คณะผู้แทนจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
       (1) ดร.เลิศชัย สธุรรมานนท์  

                      ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และรักษาการผู้อ านวยการ ส านักอธิการบดี  
 

                  (2) ดร.มัลลิกา บุญญาศรีรัตน์  
            ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ส านักอธิการบดี  

 

           (3) คุณมนัสศิริ นุตยกุล  
          เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายบริหารกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร ส านักอธิการบดี  

16.00 น.  ปิดการฝึกอบรม 
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10.00 – 16.00 น. บรรยาย/ แลกเปลี่ยนความเห็น/ กรณีศึกษา/ Workshop “นวัตกรรมกำร
บริหำรงำนกำรศึกษำสู่กำรเป็น Trading Nation” 

โดย    คุณรพี ม่วงนนท์ 
           ผู้อ านวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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วันเสำร์ที่ 5 กันยำยน 2558 
 

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
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