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3 กรกฎาคม –27 กันยายน 2557 

 

(ราง) กําหนดการ 

 

 

10 – 12กันยายน 2557 

วิชาท่ี 27 : กรณีศึกษา.. ศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการองคการสมัยใหม ประมาณ 3 – 4 แหง** 

ท่ีกรุงเทพมหานคร 

 

วันท่ี 16 : วันอังคารท่ี 9 กันยายน 2557 

   

เดินทางจากหาดใหญถึงกรุงเทพฯ 

  Check – in เขาที่พัก (โรงแรม.................................................) 

 

วันท่ี 16 : วันพุธท่ี 10 กันยายน 2557 

 

เชา   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู จงัหวัดฉะเชิงเทรา 

   ระหวางทางแวะสักการะหลวงพอโสธร ณ วัดหลวงพอโสธร หรือ  

วัดสมานรัตนารามสักการะพระพิฆเนศที่ใหญที่สุดในโลก 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหารครัวปาเทือง 

13.30 – 16.00 น.  ศึกษาดูงาน ณ โรงงานประกอบรถยนตโตโยตา (เกตเวย)  

ที่อยู  74 หมู 9 ต.หัวสําโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190 

เรียนรู “การบริหารจัดการเชิงคุณภาพ” และ “ไคเซน” 

17.30 – 19.00น.   รับประมานอาหารเย็น ณ บานโพธิ์ริเวอรไซด 

20 .00 น.  เดินทางกลับสูที่พัก (โรงแรม........................................) 
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โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ืออนาคตของคณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร รุนท่ี 1 

 
 

 

วันท่ี 17 : วันพฤหัสบดีท่ี 11 กันยายน 2557 

09.00 – 11.30 น. ศึกษาดูงาน ณ บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

ที่อยู 201 สุขุมวิท 64 พระโขนง กรุงเทพฯ 10260 

เรียนรู “กรณีศึกษาขององคการที่ไดรบัรางวัลการบรหิารสูความเปนเลิศ” (TQA) ประจําป 2556) 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ................................. 

13.30 – 16.30   ศึกษาดูงาน บริษัท กิฟฟารีนสกายไลน ยูนิต้ี จํากัด 

ที่อยู  222/1-3 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ม.13 ถนนพหลโยธนิ  

ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวงจ.ปทุมธาน ี

เรียนรูดานการจัดการองคกร หวัขอ “ธรรมาภิบาลดีเดน” เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑและการสราง

การยอมรับสูระดับสากล 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ที่............................................................................... 

   Check in เขาที่พัก (โรงแรม...........................................................................) 

 

วันท่ี 18 : วันศุกรท่ี 12กันยายน2557 

 

เชา   รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

Check out จากที่พัก 

09.00 – 11.30 น.  ศึกษาดูงาน ณ บริษัทปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 

   เรียนรูดานการบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษยของบริษัทปูนซีเมนตไทย  

   ที่อยู บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)  

สํานักงานใหญ 1 ถนนปนูซิเมนตไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  

12.00 น.  รับประทานอาหารกลาง ณ ไกยางนิตยา สาขาซอยสายลม (พหลโยธิน ซอย 8) 

13.30 – 16.00 น.  ศึกษาดูงานท่ี สํานักงาน กสทช. 

ที่อยู 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 

เรียนรูเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงกับการ

ทํางานของคณะแพทยฯ มอ. ในอนาคต 

17.00 น.  เดินทางกลับหาดใหญ โดยสวัสดิภาพ 

 
 

Self – Study 1 สัปดาห 
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วันท่ี 19 : วันศุกรท่ี 26 กันยายน 2557 

08.30 น.  Morning Coffee & Morning Brief 

09.00 –12.00 น.  วิชาที่ 25 

Panel Discussion& Workshop 

หัวขอ   “องคกรแหงความสุขท่ีทรงประสิทธิภาพท่ีคณะแพทยฯ มอ.” 

โดย      ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ 

    ดร.สมโภชน นพคุณ 

    ผูบริหารของนกแอร/ โรงพยาบาลบํารุงราษฎร 

    วิทยากรจาก Happy Workplace Center 

12.00 – 13.30 น.  อาหารกลางวัน 

13.30 – 16.30 น.  วิชาที่ 26 

Panel Discussion& Workshop 

หัวขอ   “Business Alignment Strategy” 

โดย      ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ 

    ดร.สมโภชน นพคุณ 

    ผูบริหารของนกแอร/ โรงพยาบาลบํารุงราษฎร 

    วิทยากรจาก Happy Workplace Center 

16.30-18.00 น.   วิชาที่ 27 

บรรยายพิเศษ  

เรื่อง  “หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ” 

โดย  ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา 

18.00 – 21.00 น.  งานเลี้ยงกอนปดโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชวงท่ี 7 



โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ืออนาคตของคณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร รุนท่ี 1 

 
 

 

 

วันท่ี 20 : วันเสารท่ี 27 กันยายน 2557 

08.30 น.  Morning Coffee & Morning Brief 

09.00 – 13.00 น.  นําเสนอโครงการวิจัยและโครงการเชิงนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานของคณะแพทย มอ.  

ตอผูบริหารโดยตัวแทนของท้ัง 5 กลุม (กลุมละ 20 นาที) 

รวมรับฟงและแสดงความคิดเห็นแนวทางสูการปฏิบัติเพื่อความสําเร็จ 

โดย รศ.นพ. สุธรรมปนเจริญ 

คณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ศ.นพ.สงวนสนิรัตนเลิศ 

รองคณบดีฝายยุทธศาสตรและทรัพยากรมนุษย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ 

ดร.ศิริลักษณ เมฆสังข 

   ดําเนินรายการโดย อาจารยพิชญภูรี จันทรกมล 

พิธีปดและมอบวุฒิบัตร 

 
 

Knowledge Auditing –Follow up & Feedback: 

การประชุมติดตามผล (ประมาณเดือนธันวาคม 2557) 

 

หมายเหตุ  

* ขึ้นอยูกับนโยบายของคณะฯ 

** ศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการองคการสมัยใหม เลือก 3 – 4 แหงที่กรุงเทพฯ 

** ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกําหนดการและวิทยากร ทั้งนี้โดยความเห็นชอบจากคณะผูบริหารของคณะแพทยฯ มอ. 


