
 
 

 

 

 

แบบสรุปการไปประชุม / อบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน  

ของคณาจารย์และบุคลากร  มหาวิทยาลัยธนบุร ี

ปีการศึกษา 2558 



วันที่ ชื่อ - สกุล เรื่อง หน่วยงานจัดประชุมฯ สถานที่
ค่า

ลงทะเบียน

ค่าเดินทาง

ค่าเบี้ยเลี้ยง

วันที่

ส่งรายงาน

11-12 กค 58 ดร.ชัญญ์ญาณ์ ค าบุญ อบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร วิทยาลัยทองสุข วิทยาลัยทองสุข - 850

24 ตค 58 ดร.ปฐมพร อินทรางกูร ณ อยุธยา การประชุมคณะกรรมการสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา

แห่งประเทศไทย

สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา

แห่งประเทศไทย (สคบท.)

ม. ราชภัฏนครราชสีมา - -

18 พย 58 ดร.ปฐมพร อินทรางกูร ณ อยุธยา งานฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งการสถาปนาสมาคมสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

แห่งประเทศไทย

รร.เดอะ สุโกศล - -

18 ธค 58 ดร.ปฐมพร อินทรางกูร ณ อยุธยา แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

พ.ศ. 2558

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รร.ปรินซ์พาเลซ - ร่วมกับ สน.วิชาการ 22 ธค 58

17 กพ 59 ดร.ปฐมพร อินทรางกูร ณ อยุธยา

ดร.มังกร หริรักษ์

ดร.นิษฐ์สินี กู้ประเสริฐ

ประชุมสามัญคณะกรรมการสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา

แห่งประเทศไทย คร้ังที่ 1/2559

สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา

แห่งประเทศไทย (สคบท.)

ม.เชียงใหม่ 3,000       7,780                       

8 มีค 59 ดร.มาริษา เทศปล้ืม การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - 700

23 มีค 59 ดร.มาริษา เทศปล้ืม อบรมตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลราชมงคล

รัตนโกสินทร์

- 200

28 มีค 59 ดร.ปฐมพร อินทรางกูร ณ อยุธยา

ดร.มาริษา เทศปล้ืม

ว่าที่ ร.ต.ดร.กมลภพ แก้วศรี

การยกระดับคุณภาพบัณฑิตศึกษา สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น - 500

แบบสรุปการไปประชุม / อบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ของคณาจารย์และบุคลากร  มหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการศึกษา 2558
บัณฑิตวิทยาลัย



วันที่ ชื่อ - สกุล เรื่อง หน่วยงานจัดประชุมฯ สถานที่
ค่า

ลงทะเบียน

ค่าเดินทาง

ค่าเบี้ยเลี้ยง

วันที่

ส่งรายงาน

7-8 กค 58 น.ส.ศศิธร เปอร์เขียว โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร

ม. สยาม ม.สยาม 21,000     1,200                       

25-27 กค 58 นางนวกรณ์ กาละปุก เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตรของสมาชิกในเครือข่ายเพื่อพัฒนา

อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

เชิงประเด็นเครือข่ายการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา

(C-IQA)

ม.คริสเตียน 2,000       2,600                       

18-20 มิย 58 นายวัฒนา เสรีคุณาคุณ

นายนิพพิชฌน์ กมลธีระวิทย์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา

หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา"

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลาง

ตอนล่าง

รร.โกลเด้นบีช ชะอ า จ.เพชรบุรี 6,000       11,600                     

13-14 พย 58 นางธนวรรณ แฉ่งข าโฉม

นางจุฬาวดี ศุภโชคนิรันดร์

นายนิพพิชฌน์ กมลธีระวิทย์

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนวิชาการบัญชี สมาคมการบัญชีไทย รร.ตวันนา กรุงเทพฯ 9,000       2,500                       

แบบสรุปการไปประชุม / อบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ของคณาจารย์และบุคลากร  มหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการศึกษา 2558
คณะบัญชี



วันที่ ชื่อ - สกุล เรื่อง หน่วยงานจัดประชุมฯ สถานที่
ค่า

ลงทะเบียน

ค่าเดินทาง

ค่าเบี้ยเลี้ยง

วันที่

ส่งรายงาน

18-20 มิย 58 น.ส.อารีรัตน์ จันทรโพธิ์ศรี โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์

นิเทศสหกิจศึกษา"

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลาง

ตอนล่าง

รร. โกลเด้นบีช ชะอ า 6,000       11,600                     

7-8 กค 58 นางศิริประกาย พงศ์สุวรรณ

นายฉัตรชัย เหล่าเขตการณ์

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร

ม. สยาม ม. สยาม 21,000     1,200                       

9 กค 58 น.ส.วารุณี มิลินทปัญญา 

น.ส.ทัศนีย์ ต้ังวรรณวิทย์ 

นายอิทธิกร ค าไล้

โครงการความร่วมมือกับสหภาพยุโรปภายใต้กรอบ PDSF ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รร. เซนจูร่ี พาร์ค กรุงเทพฯ - 1,000                       

8-9 สค 58 ผศ.ประสงค์ อุทัย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการจัดการ

มรดกทางวัฒนธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่อาเซียน

เครือข่ายวิจัยภาคกลางตอนล่าง รร. ซัน  จ.เพชรบุรี - 1,200                       

13 สค 58 นายอัรฮาวี เจ๊ะสะแม การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA 

Online)

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ม. เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ - -

28-29 สค 58 นางศิริประกาย พงศ์สุวรรณ อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รร. เซนจูร่ี พาร์ค กรุงเทพฯ - 1,400                       

11 กย 58 น.ส.วารุณี มิลินทปัญญา โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ

วารสารวิชาการไทย คร้ังที่ 9

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย รร. วินเซอร์ สวีท 1,500       650                         

17 กย 58 น.ส.วารุณี มิลินทปัญญา การสัมมนาเสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนอง

ความต้องการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน 

กลุ่มเร่ืองโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ 

(คอบช.)

รร. มิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น - 400                         

24 กย 58 น.ส.อินทิรา มีอินทร์เกิด คณะอนุกรรมการ สาขาบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง

ประเทศไทย

ม.สยาม - 400                         22 ตค 58

29 ตค 58 น.ส.อินทิรา มีอินทร์เกิด 

นายฉัตรชัย เหล่าเขตการณ์

การประชุมคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สสอท. คณะอนุกรรมการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

สสอท.

ม. อัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ - -

4 พย 58 นายอัรฮาวี เจ๊ะสะแม สัมมนานานาชาติเร่ือง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการ

จ าลองสถานการณ์เชิงปฏิบัติ

กระทรวงกลาโหม โดย 

กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ

กลาโหม ร่วมกับ CSM

อิมแพค เมืองทองธานี - 1,100                       

แบบสรุปการไปประชุม / อบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ของคณาจารย์และบุคลากร  มหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการศึกษา 2558
คณะบริหารธุรกิจ



วันที่ ชื่อ - สกุล เรื่อง หน่วยงานจัดประชุมฯ สถานที่
ค่า

ลงทะเบียน

ค่าเดินทาง

ค่าเบี้ยเลี้ยง

วันที่

ส่งรายงาน

แบบสรุปการไปประชุม / อบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ของคณาจารย์และบุคลากร  มหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการศึกษา 2558
คณะบริหารธุรกิจ

6 พย 58 ผศ.ประสงค์ อุทัย โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ "การขอทุนสนับสนุนการวิจัยและการ

เขียนแผนงบประมาณโครงการวิจัย"

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลาง

ตอนล่าง

ม. ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ - 1,200                       

18 พย 58 นางสุณัฐวีย์ น้อยโสภา นายอิทธิกร ค าไล้ นายฉัตรชัย เหล่าเขตการณ์อุดมศึกษาเอกชนกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศเพื่อความมั่นคงยั่งยืน

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

แห่งประเทศไทย

รร.เดอะ สุโกศล - -

19 พย 58 นายกมลวร สีวงษา กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ตลาดมาเลเซีย "Key to Success : 

ไขความลับธุรกิจ พิชิตตลาดมาเลเซีย"

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รร. บางกอกชฎา กรุงเทพฯ - -

25 พย 58 นางศิริประกาย พงศ์สุวรรณ

นายอัรฮาวี เจ๊ะสะแม

สัมมนา เร่ือง "Enhancing your Infrastructure for the 

Next Business Era - เพิ่มขีดความสามารถของระบบเพื่อ

ตอบสนองธุรกิจแห่งอนาคต"

Zenith Comp รร. โซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท - 600                         

18 ธค 58 ดร.พนัส อุณหบัณฑิต แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

พ.ศ. 2558

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รร.ปรินซ์พาเลซ - ร่วมกับ สน.วิชาการ 22 ธค 58

25 ธค 58 น.ส.วารุณี มิลินทปัญญา 

น.ส.ทัศนีย์ ต้ังวรรณวิทย์

เชิญเข้าร่วมประชุมคร้ังที่ 6/2558 คณะอนุกรรมการเครือข่ายสหกิจศึกษา

อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา

- 900                         

2 กพ 59 นายอัรฮาวี เจ๊ะสะแม

น.ส.ศรัณย์ธร บรรจงคณิต

การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.)

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย - ร่วมกับ สน.วิจัย

10 มีค 59 น.ส.ทัศนีย์ ต้ังวรรณวิทย์ รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ตัวบ่งชี้การประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ.2559-2563)

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

รร.เดอะเบอร์เคลีย์ - ร่วมกับ สน.ประกัน

20 มีค 59 ดร.พนัส อุณหบัณฑิต อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะและสถาบัน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รร.แอมบาสซาเดอร์ - 700                         

23 มีค 59 นายบุญสม รัศมีโชติ อบรมตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลราชมงคล

รัตนโกสินทร์

- ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย

13 พค 59 นายกมลวร สีวงษา ถอดบทเรียนและแลกเปล่ียนเรียนรู้การควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา

กรมควบคุมโรค ไมด้าเอกซี หัวหิน จ.เพชรบุรี - ร่วมกับ สน.กิจการ นศ. 7 มิย 59

19 พค 59 น.ส.อินทิรา มีอินทร์เกิด คณะอนุกรรมการสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คร้ังที่ 2/2559 คณะอนุกรรมการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

สสอท.

ว.เซาธ์อีสท์บางกอก

วิทยาเขตบางนา

- 700                         



วันที่ ชื่อ - สกุล เรื่อง หน่วยงานจัดประชุมฯ สถานที่
ค่า

ลงทะเบียน

ค่าเดินทาง

ค่าเบี้ยเลี้ยง

วันที่

ส่งรายงาน

แบบสรุปการไปประชุม / อบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ของคณาจารย์และบุคลากร  มหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการศึกษา 2558
คณะบริหารธุรกิจ

24 พค 59 ดร.พนัส อุณหบัณฑิต ยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รร.อีสติน มักกะสัน - 500                         



วันที่ ชื่อ - สกุล เรื่อง หน่วยงานจัดประชุมฯ สถานที่
ค่า

ลงทะเบียน

ค่าเดินทาง

ค่าเบี้ยเลี้ยง

วันที่

ส่งรายงาน

18-20 มิย 58 น.ส.ดวงรักษ์ เสนะวัต โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา 

หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา"

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลาง

ตอนล่าง

รร. โกลเด้นบีช ชะอ า จ.เพชรบุรี 6,000       11,600                     

7-8 กค 58 น.ส.ศุภลักษณ์ บาตโพธิ์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร

ม.สยาม ม. สยาม 21,000     1,200                       

18 ธค 58 น.ส.นันทวัน นาคอร่าม แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

พ.ศ. 2558

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รร.ปรินซ์พาเลซ - ร่วมกับ สน.วิชาการ 22 ธค 58

2 กพ 59 น.ส.นันทวัน นาคอร่าม การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.)

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย - ร่วมกับ สน.วิจัย

23 มีค 59 นายสิทธิศักด์ิ ทองสุข อบรมตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลราชมงคล

รัตนโกสินทร์

- ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย

แบบสรุปการไปประชุม / อบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ของคณาจารย์และบุคลากร  มหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการศึกษา 2558
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



วันที่ ชื่อ - สกุล เรื่อง หน่วยงานจัดประชุมฯ สถานที่
ค่า

ลงทะเบียน

ค่าเดินทาง

ค่าเบี้ยเลี้ยง

วันที่

ส่งรายงาน

7-8 กค 58 นายยอดนภา เกษเมือง

นายวสันต์ ลีละธนาฤกษ์

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร

ม.สยาม ม.สยาม 21,000     1,200                       

9 กค 58 นายวสันต์ ลีละธนาฤกษ์ โครงการความร่วมมือกับสหภาพยุโรปภายใต้กรอบ PDSF ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รร.เซนจูร่ี พาร์ค กรุงเทพฯ - 1,000                       

13 สค 58 น.ส.ศิรินทิพย์ ดีเฉลา การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ

(CHE QA Online)

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ - -

12 กย 58 นายจิรศักด์ิ ส่งบุญแก้ว ประชุมประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติวิศวกร สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

800                         

13 ตค 58 นายยอดนภา เกษเมือง เชิญประชุม คร้ังที่ 1/2558 คณะอนุกรรมการสาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตร์ สสอท.

ม.เทคโนโลยีมหานคร 700                         

6 พย 58 นายจิรศักด์ิ ส่งบุญแก้ว โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ "การขอทุนสนับสนุนการวิจัย

และการเขียนแผนงบประมาณโครงการวิจัย"

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลาง

ตอนล่าง

ม.ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ - 1,200                       

18 พย 58 นายเอกรัตน์ นภกานต์ อุดมศึกษาเอกชนกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศเพื่อความมั่นคงยั่งยืน

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

แห่งประเทศไทย

รร.เดอะ สุโกศล - -

18 พย 58 นายสมจินต์ อักษรธรรม งานฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งการสถาปนาสมาคมสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

แห่งประเทศไทย

รร.เดอะ สุโกศล - -

18 ธค 58 นายญานพินิจ วชิรสุรงค์ แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

พ.ศ. 2558

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รร.ปรินซ์พาเลซ - ร่วมกับ สน.วิชาการ 22 ธค 58

4 มีค 59 นายจิรศักด์ิ ส่งบุญแก้ว

นายธนิต แต่งศรี

นายยอดนภา เกษเมือง

นายเอกรัตน์ นภกานต์

นายวสันต์ ลีละธนาฤกษ์

นายธีระพงษ์ ทับพร

รับฟังความคิดเห็น ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรอง

ปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมฯ

สภาวิศวกร รร.แอมบาสซาเดอร์ - 2,300                       

แบบสรุปการไปประชุม / อบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ของคณาจารย์และบุคลากร  มหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการศึกษา 2558
คณะวิศวกรรมศาสตร์



วันที่ ชื่อ - สกุล เรื่อง หน่วยงานจัดประชุมฯ สถานที่
ค่า

ลงทะเบียน

ค่าเดินทาง

ค่าเบี้ยเลี้ยง

วันที่

ส่งรายงาน

แบบสรุปการไปประชุม / อบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ของคณาจารย์และบุคลากร  มหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการศึกษา 2558
คณะวิศวกรรมศาสตร์

16-17 มีค 59 นายธีรพงษ์ ทับพร

นายเอกพล ทับพร

อบรม 3D CAD รุ่นที่ 1 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์

ม.เทคโนโลยีราชมงคลราชมงคล

วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

4,320       1,000                       

18-19 มีค 59 นายยอดนภา เกษเมือง อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รร.แอมบาสซาเดอร์ - 1,400                       

23 มีค 59 นายญานพินิจ วชิรสุรงค์ อบรมตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลราชมงคล

รัตนโกสินทร์

- ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย

29 มีค 59 นายญานพินิจ วชิรสุรงค์ เทคโนโลยีและงานวิจัยด้าน CAE Thailand LS-DYNA 

@ User's Conference 2016

บจก.ไดน่าฟอร์มมิ่งฯ (ประเทศไทย) รร.สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด - 500                         

25-29 เมย 59 นายวสันต์ ลีละธนาฤกษ์ ฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 4 ส านักงานคณะกรรมการเครือข่ายวิจัย

แห่งชาติ (วช.)

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา - 2,800                       



วันที่ ชื่อ - สกุล เรื่อง หน่วยงานจัดประชุมฯ สถานที่
ค่า

ลงทะเบียน

ค่าเดินทาง

ค่าเบี้ยเลี้ยง

วันที่

ส่งรายงาน

8 กย 58 น.ส.กนกวรรณ พรชุติ การสัมมนา ASEAN Youth Forum (AYF) ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา รร.รอยัลซิต้ี กรุงเทพฯ - -

21 ตค 58 น.ส.กนกวรรณ พรชุติ การประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือ

ทางวิชาการระดับอุดมศึกษา

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รร.Amari Watergate Bangkok - 500 1 พย 58

29 มีค 59 น.ส.สุพร ธราพงษ์พันธ์ การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อเสริมสร้าง

บัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21

คณะอนุกรรมการด าเนินกิจกรรมการ

สร้างรายวิชาและการจัด

การเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไปฯ

ม.ศรีปทุม - 700

แบบสรุปการไปประชุม / อบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ของคณาจารย์และบุคลากร  มหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการศึกษา 2558
ส านักวิชาศึกษาทั่วไป



วันที่ ชื่อ - สกุล เรื่อง หน่วยงานจัดประชุมฯ สถานที่
ค่า

ลงทะเบียน

ค่าเดินทาง

ค่าเบี้ยเลี้ยง

วันที่

ส่งรายงาน

23 มิย 58 นายณัฐกร อรัญไสว การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รร. เอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ - 450                         

24-26 มิย 58 นายไพบูลย์ จันทร์เศษ 

นายณัฐกร อรัญไสว

โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา 

ประจ าปี 2558

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา บ้านปลาทับทิมแม่กลอง รีสอร์ท - 2,500                       

24-26 มิย 58 น.ส.ยาวาเฮ ยูโซะ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาและการใช้งาน

ฐานข้อมูลนักศึกษาพิการ"

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รร. ดุสิตปรินเซสโคราชและ 

ม.ราชภัฎนครราชสีมา

- 1,400                       

10 กค 58 นายพิชัย บุญช่วย การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา 

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา 

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง

ประเทศไทย (สสอท.)

ม. ศรีปทุม บางเขน - 750                         

13-15 กค 58 ผศ. ดร. อนุพงษ์ อินฟ้าแสง 

นายพิชัย บุญช่วย 

นักศึกษา 2 คน

การประชุมสัมมนาวิชาการด้านพัฒนานักศึกษาระดับชาติ 

คร้ังที่ 5 "สร้างบัณฑิตไทยสู่ประชาคมโลก"

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รร.เซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 

จ.อุดรธานี

- 17,700                     

19-21 สค 58 นายพิชัย บุญช่วย 

นักศึกษา 5 คน

การประชุมเพื่อเตรียมโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด

ภายในมหาวิทยาลัย

ม.กรุงเทพธนบุรี สายธารไอยรา รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี - 3,400                       

20-21 สค 58 นายณัฐกร อรัญไสว 

นักศึกษา 5 คน

การเข้าร่วมค่าย RCY Volunteer Cultural and Friendship 

Camp

ส านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 

สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

- 2,700                       

28 สค 58

(เช้า)

นายพิชัย บุญช่วย บทบาทและความส าคัญของสถาบันอุดมศึกษาไทยในการ

สร้างคนดีสู่แผ่นดิน : มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน

เครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย 

เขตภาคกลาง

ม. เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน - 600                         

28 สค 58

(บ่าย)

นายพิชัย บุญช่วย การแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ

เครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง ปีงบประมาณ 

2559

คณะกรรมการประสานกิจเครือข่ายฯ ม. เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน - 700                         

18 พย 58 ผศ.ดร.อนุพงษ์ อินฟ้าแสง งานฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งการสถาปนาสมาคมสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยรร.เดอะ สุโกศล - -

แบบสรุปการไปประชุม / อบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ของคณาจารย์และบุคลากร  มหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการศึกษา 2558
ส านักกิจการนักศึกษา



วันที่ ชื่อ - สกุล เรื่อง หน่วยงานจัดประชุมฯ สถานที่
ค่า

ลงทะเบียน

ค่าเดินทาง

ค่าเบี้ยเลี้ยง

วันที่

ส่งรายงาน

แบบสรุปการไปประชุม / อบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ของคณาจารย์และบุคลากร  มหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการศึกษา 2558
ส านักกิจการนักศึกษา

27 พย 58 นายพิชัย บุญช่วย การสัมมนาโครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ระดับอุดมศึกษา

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รร.โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรีน ถนนพระราม 9 - 800                         

18 ธค 58 นายพิชัย บุญช่วย การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา 

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)

คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพฯ - 800                         

5 กพ 59 นายพิชัย บุญช่วย ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา สมาคมสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)

คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)ม.รังสิต - 800                         

4 มีค 59 นายพิชัย บุญช่วย ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน 

คร้ังที่ 2/2559

คณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี - 800                         

23 มีค 59 นายพิชัย บุญช่วย ประชุมเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างเพื่อจัดท า

แผนงานและข้อเสนอโครงการ

สกอ. ร่วมกับ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - 400                         

1 เมย 59 นายพิชัย บุญช่วย ประชุม 2/2559 (คร้ังที่ 4) พิจารณาแผนการปฏิบัติงาน

ของคณะอนุกรรมการและติดตามการด าเนินงานของฝ่ายกิจการ

นักศึกษา สสอท.

คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ - 900                         

27 เมย 59 นายพิชัย บุญช่วย 

นักศึกษา 3 คน

การสร้างกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมที่สงผลต่อการสร้าง

ความเป็นพลเมือง

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ - 1,450                       9 พค 59

28-29 เมย 59 นายพิชัย บุญช่วย สัมมนาคณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน คณะอนุุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพ่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยเรือนไม้ชายคลอง จ.สมุทรสงคราม - 1,500                       

13 พค 59 นายเจนณรงค์ มากก าเนิด ถอดบทเรียนและแลกเปล่ียนเรียนรู้การควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา

กรมควบคุมโรค ไมด้าเอกซี หัวหิน จ.เพชรบุรี - 900                         7 มิย 59

24 พค 59 ผศ.ดร.อนุพงษ์ อินฟ้าแสง ยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รร.อีสติน มักกะสัน - 500                         



วันที่ ชื่อ - สกุล เรื่อง หน่วยงานจัดประชุมฯ สถานที่
ค่า

ลงทะเบียน

ค่าเดินทาง

ค่าเบี้ยเลี้ยง

วันที่

ส่งรายงาน

10-11 กค 58 นางอุมาพร เภตราพรโชติ อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา

(ส าหรับผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษา)

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร.เซ็นจูรี ปาร์ค กรุงเทพฯ - 2,400                       13 กค 58

7-8 กค 58 นายไพโรจน์ แจ่มศรี โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร

ม.สยาม ม.สยาม 21,000     1,200                       

13 สค 58 นายไพโรจน์ แจ่มศรี การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ 

(CHE QA Online)

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ - -

21 กย 58 นางอุมาพร เภตราพรโชติ ประชุมคณะอนุกรรมการด้านประกันคุณภาพ ใน

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สมาคม

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ม.สยาม ม.สยาม - 300                          

15 ธค 58 นายไพโรจน์ แจ่มศรี ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย C-IQA เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

เชิงประเด็นเครือข่ายการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (C-IQA)

ม.ราชภัฏนครปฐม - 500                          

22 ธค 58 นางอุมาพร เภตราพรโชติ ประชุมคณะอนุกรรมการด้านประกันคุณภาพ

ในคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

คณะอนุกรรมการด้านประกันคุณภาพ  ในคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยร.มิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น - 500                          

11 มค 59 นายไพโรจน์ แจ่มศรี คณะอนุกรรมการด้านประกันคุณภาพ คร้ังที่ 1/2559 คณะอนุกรรมการด้านประกันคุณภาพ

ในคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกัน

คุณภาพการศึกษา สสอท.

ม.รังสิต - 500                          

24 กพ 59 นางอุมาพร เภตราพรโชติ คณะอนุกรรมการด้านประกันคุณภาพ คร้ังที่ 2/2559 คณะอนุกรรมการด้านประกันคุณภาพ

ในคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกัน

คุณภาพการศึกษา สสอท.

ม.กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต - 1,200                       

10 มีค 59 นางอุมาพร เภตราพรโชติ รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก

รอบส่ี (พ.ศ.2559-2563)

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

รร.เดอะเบอร์เคลีย์ - 700                          

แบบสรุปการไปประชุม / อบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ของคณาจารย์และบุคลากร  มหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการศึกษา 2558
ส านักประกันคุณภาพการศึกษา



วันที่ ชื่อ - สกุล เรื่อง หน่วยงานจัดประชุมฯ สถานที่
ค่า

ลงทะเบียน

ค่าเดินทาง

ค่าเบี้ยเลี้ยง

วันที่

ส่งรายงาน

แบบสรุปการไปประชุม / อบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ของคณาจารย์และบุคลากร  มหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการศึกษา 2558
ส านักประกันคุณภาพการศึกษา

15 มีค 59 นางอุมาพร เภตราพรโชติ ประเด็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน C-IQA 

คร้ังที่ 1/2559

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ - 500                          

23-24 มีค 59 นางอุมาพร เภตราพรโชติ พัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

แห่งประเทศไทย

ม.หอการค้าไทย - 800                          

27 มีค 59 นางอุมาพร เภตราพรโชติ คณะอนุกรรมการด้านประกันคุณภาพ คร้ังที่ 3/2559 คณะอนุกรรมการด้านประกันคุณภาพ

ในคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกัน

คุณภาพการศึกษา สสอท.

ม.รังสิต - 500                          

19 พค 59 นางอุมาพร เภตราพรโชติ ประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างตัวบ่งชี้

และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาุของสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน (PUT-QA)

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

แห่งประเทศไทย

ม.สยาม - 300                          29 พค 59



วันที่ ชื่อ - สกุล เรื่อง หน่วยงานจัดประชุมฯ สถานที่
ค่า

ลงทะเบียน

ค่าเดินทาง

ค่าเบี้ยเลี้ยง

วันที่

ส่งรายงาน

25-27 กค 58 น.ส.ศศินา อนุวัตวิสิฐ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตรของสมาชิกในเครือข่ายเพื่อพัฒนา

อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

เชิงประเด็นเครือข่ายการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา

(C-IQA)

ม.คริสเตียน 2,000       2,600                       

24 ธค 58 น.ส.ศศินา อนุวัตวิสิฐ ประชุมชี้แจงเร่ือง "การจัดท าข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล

อุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558"

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รร.เซนจูร่ี พาร์ค กรุงเทพฯ - 500                         

แบบสรุปการไปประชุม / อบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ของคณาจารย์และบุคลากร  มหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการศึกษา 2558
ส านักทะเบียนและประมวลผล



วันที่ ชื่อ - สกุล เรื่อง หน่วยงานจัดประชุมฯ สถานที่
ค่า

ลงทะเบียน

ค่าเดินทาง

ค่าเบี้ยเลี้ยง

วันที่

ส่งรายงาน

30 มิย 58 ดร.สุธาสินี แสงมุกดา ประชุมเครือข่ายสหวิทยาการภาคกลาง 

ส านักงานราชบัณฑิตยสภา

ส านักงานราชบัณฑิตยสภา ม.คริสเตียน - 600                         2 กค 58

10-11 กค 58 ดร.สุธาสินี แสงมุกดา อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา 

(ส าหรับผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษา)

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รร. เซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพฯ - 2,400                       13 กค 58

17 กค 58 ดร.สุธาสินี แสงมุกดา 

น.ส.กวิสรา ตันสกุล 

น.ส.ดารุณี สร้อยแสง

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ

ด าเนินงานพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

รุ่นที่ 1

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รร. เดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร - 1,500                       22 กค 58

27 กค 58 ดร.สุธาสินี แสงมุกดา ประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง แนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอน

ประสบการณ์ของผู้เรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบของ

สถาบันอุดมศึกษา

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รร. เซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพฯ - 500                         28 กค 58

11 กย 58 ดร.อุไรรัตน์	แย้มชุติ โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ

วารสารวิชาการไทย คร้ังที่ 9

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย รร. วินเซอร์ สวีท สุขุมวิท 20 1,500       650                         

25 กย 58 ดร.สุธาสินี แสงมุกดา ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสหวิทยาการ ภาคกลาง 

ส านักงานราชบัณฑิตยสภา คร้ังที่ 12

คณะกรรมการเครือข่ายสหวิทยาการฯ ม.คริสเตียน - 800                         27 กย 58

28 กย 58 ดร.สุธาสินี แสงมุกดา ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

การศึกษา

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

แห่งประเทศไทย

ม.สยาม - 300                         29 กย 58

13 ตค 58 ดร.สุธาสินี แสงมุกดา พิจารณาผลงานที่เสนอรับรางวัลบุคลากรและนักศึกษาดีเด่น

ด้านวิชาการ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

แห่งประเทศไทย

ม.สยาม - 400                         

18 พย 58 ดร.อุไรรัตน์ แย้มชุติ

ดร.สุธาสินี แสงมุกดา

งานฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งการสถาปนาสมาคมสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

แห่งประเทศไทย

รร.เดอะ สุโกศล - -

20 พย 58 ดร.สุธาสินี แสงมุกดา ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

การศึกษา คร้ังที่ 6/2558

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

แห่งประเทศไทย

ม.สยาม - 500                         22 พย 58

18 ธค 58 ดร.สุธาสินี แสงมุกดา แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร พ.ศ. 2558

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รร.ปรินซ์พาเลซ - 2,500                       22 ธค 58

แบบสรุปการไปประชุม / อบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ของคณาจารย์และบุคลากร  มหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการศึกษา 2558
ส านักวิชาการ



วันที่ ชื่อ - สกุล เรื่อง หน่วยงานจัดประชุมฯ สถานที่
ค่า

ลงทะเบียน

ค่าเดินทาง

ค่าเบี้ยเลี้ยง

วันที่

ส่งรายงาน

แบบสรุปการไปประชุม / อบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ของคณาจารย์และบุคลากร  มหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการศึกษา 2558
ส านักวิชาการ

24 ธค 58 ดร.อุไรรัตน์	แย้มชุติ ประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาในการจัดการเรียน

การสอนในระบบเปิด

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

- 700                         

10 มีค 59 ดร.อุไรรัตน์ แย้มชุติ รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบส่ี (พ.ศ.2559-2563)

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

รร.เดอะเบอร์เคลีย์ - ร่วมกับ สน.ประกัน

25 มีค 59 ดร.สุธาสินี แสงมุกดา คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

คร้ังที่ 2/2559

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง

ประเทศไทย

ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ 

ม.คริสเตียน

- 500                         27 มีค 59

29 มีค 59 ดร.สุธาสินี แสงมุกดา ประชุมเครือข่ายสหวิทยาการ ภาคกลางฯ คร้ังที่ 16

และศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผลไม้ปลอดภัย

สารพิษส่งออก

เครือข่ายสหวิทยาการ ภาคกลาง 

ส านักงานราชบัณฑิตยสภา

วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผลไม้

ปลอดภัยสารพิษส่งออก

- 700                         30 มีค 59

17 พค 59 ดร.สุธาสินี แสงมุกดา ประชุมเครือข่ายสหวิทยาการ ภาคกลางฯ คร้ังที่ 17 เครือข่ายสหวิทยาการ ภาคกลาง 

ส านักงานราชบัณฑิตยสภา

ม.คริสเตียน - 500                         29 พค 59

19 พค 59 ดร.สุธาสินี แสงมุกดา ประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างตัวบ่งชี้

และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาุของสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน (PUT-QA)

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

แห่งประเทศไทย

ม.สยาม - 400                         29 พค 59



วันที่ ชื่อ - สกุล เรื่อง หน่วยงานจัดประชุมฯ สถานที่
ค่า

ลงทะเบียน

ค่าเดินทาง

ค่าเบี้ยเลี้ยง

วันที่

ส่งรายงาน

22 มิย 58 ดร.ฐิติพร กรัยวิเชียร 

นายพฤกษ์ จิรสัตยาภรณ์

การสัมมนาเร่ือง "การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา

เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน"

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รร.เอทัส ลุมพินี - 1,000                       

7-9 สค 58 นายพฤกษ์ จิรสัตยาภรณ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ

จัดการมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อเตรียมความพร้อม

ในการเข้าสู่อาเซียน

เครือข่ายวิจัยภาคกลางตอนล่าง รร.ซัน  จ.เพชรบุรี - 1,200                       20 สค 58

18 กย 58 นายพฤกษ์ จิรสัตยาภรณ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง

ระดับอุดมศึกษา ประจ าปี 2558

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รร.แอมบาสซาเดอร์ - 1,300                       

25 กย 58 นายพฤกษ์ จิรสัตยาภรณ์ ประชุมคณะอนุกรรมการวิจัย เครือข่ายสหวิทยาการ ภาคกลาง

ส านักงานราชบัณฑิตยสภา

คณะกรรมการเครือข่ายสหวิทยาการ 

ภาคกลาง ส านักงานราชบัณฑิตยสภา

ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์

ม.คริสเตียน

- 300                         

6 พย 58 นายพฤกษ์ จิรสัตยาภรณ์ 

น.ส.วีรนุช แซ่ฉิน

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ "การขอทุนสนับสนุนการวิจัย

และการเขียนแผนงบประมาณโครงการวิจัย"

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลาง

ตอนล่าง

ม.ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ - 1,200                       

18 พย 58 นายพฤกษ์ จิรสัตยาภรณ์ งานฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งการสถาปนาสมาคมสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

แห่งประเทศไทย

รร.เดอะ สุโกศล - -

24 ธค 58 น.ส.วีรนุช แซ่ฉิน ประชุมชี้แจงเร่ือง "การจัดท าข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล

อุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558"

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รร.เซนจูร่ี พาร์ค กรุงเทพฯ - 500                         

2 กพ 59 นายพฤกษ์ จิรสัตยาภรณ์

น.ส.วีรนุช แซ่ฉิน

น.ส.วราภรณ์ สุ่มมาตย์

การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

(สกว.)

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย - 800

8 มีค 59 นายพฤกษ์ จิรสัตยาภรณ์ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย

29 มีค 59 นายพฤกษ์ จิรสัตยาภรณ์ การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อเสริมสร้าง

บัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21

คณะอนุกรรมการด าเนินกิจกรรม

การสร้างรายวิชาและการจัด

การเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไปฯ

ม.ศรีปทุม - ร่วมกับ สน.ศึกษาทั่วไป

แบบสรุปการไปประชุม / อบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ของคณาจารย์และบุคลากร  มหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการศึกษา 2558
ส านักวิจัย



วันที่ ชื่อ - สกุล เรื่อง หน่วยงานจัดประชุมฯ สถานที่
ค่า

ลงทะเบียน

ค่าเดินทาง

ค่าเบี้ยเลี้ยง

วันที่

ส่งรายงาน

แบบสรุปการไปประชุม / อบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ของคณาจารย์และบุคลากร  มหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการศึกษา 2558
ส านักวิจัย

25-29 เมย 59 น.ส.วีรนุช แซ่ฉิน ฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 4 ส านักงานคณะกรรมการเครือข่ายวิจัย

แห่งชาติ (วช.)

ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา - 300



วันที่ ชื่อ - สกุล เรื่อง หน่วยงานจัดประชุมฯ สถานที่
ค่า

ลงทะเบียน

ค่าเดินทาง

ค่าเบี้ยเลี้ยง

วันที่

ส่งรายงาน

29 มีค 59 นางกุลยา สุขพงษ์ไทย การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อเสริมสร้าง

บัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21

คณะอนุกรรมการด าเนินกิจกรรม

การสร้างรายวิชาและการจัด

การเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไปฯ

ม.ศรีปทุม - ร่วมกับ สน.ศึกษาทั่วไป

แบบสรุปการไปประชุม / อบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ของคณาจารย์และบุคลากร  มหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการศึกษา 2558
ส านักวิทยบริการ



วันที่ ชื่อ - สกุล เรื่อง หน่วยงานจัดประชุมฯ สถานที่
ค่า

ลงทะเบียน

ค่าเดินทาง

ค่าเบี้ยเลี้ยง

วันที่

ส่งรายงาน

24 กค 58 ดร.บัญชา เกิดมณี ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2558 สมาชิกสมาคม

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

แห่งประเทศไทย (สสอท.)

ม.สยาม - -

25 สค 58 ดร.บัญชา เกิดมณี ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 1/2558

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

แห่งประเทศไทย (สสอท.)

ม.หอการค้าไทย - -

24 กย 59 ดร.บัญชา เกิดมณี ประชุมสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

แห่งประเทศไทย คร้ังที่ 1/2558

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

แห่งประเทศไทย (สสอท.)

ม.กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต - -

22 ตค 58 ดร.บัญชา เกิดมณี ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 2/2558 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

แห่งประเทศไทย (สสอท.)

ม.ราชพฤกษ์ - -

2 พย 58 ดร.บัญชา เกิดมณี ประชุมคณะกรรมการอ านวยการสมาคม สถาบันอุดมศึกษา

เอกชนแห่งประเทศไทย

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

แห่งประเทศไทย (สสอท.)

Vivarium ถนนพระราม 

Portrait Condo กรุงเทพมหานคร

- -

18 พย 58 น.ส.เสาวภา เมืองแก่น อุดมศึกษาเอกชนกับการพัฒนาขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศเพื่อความมั่นคงยั่งยืน

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

แห่งประเทศไทย (สสอท.)

รร.เดอะ สุโกศล - -

18 พย 58 ดร.บัญชา เกิดมณี งานฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งการสถาปนาสมาคมสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

แห่งประเทศไทย (สสอท.)

รร.เดอะ สุโกศล - -

12-15 ธค 58 ดร.บัญชา เกิดมณี อบรมดูงาน Putra University มหาวิทยาลัยธนบุรี Putra University - -

17 ธค 58 ดร.บัญชา เกิดมณี ประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

แห่งประเทศไทย (สสอท.)

กระทรวงศึกษาธิการ - -

24 ธค 58 นายสุวิทย์ ติกจินา 

นางปณิธี พันธุ์สีดา

ประชุมชี้แจงเร่ือง "การจัดท าข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล

อุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558"

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รร. เซนจูร่ี พาร์ค กรุงเทพฯ - 500

8-9 มค 59 ดร.บัญชา เกิดมณี

ดร.ด ารง ตินตมุสิก

ดร.อดิศร สินประสงค์

ประชุมหารือ ความร่วมมือหลักสูตรอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยธนบุรี Phnompenh International Business University Cambodia- -

แบบสรุปการไปประชุม / อบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ของคณาจารย์และบุคลากร  มหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการศึกษา 2558
ส านักอธิการบดี



วันที่ ชื่อ - สกุล เรื่อง หน่วยงานจัดประชุมฯ สถานที่
ค่า

ลงทะเบียน

ค่าเดินทาง

ค่าเบี้ยเลี้ยง

วันที่

ส่งรายงาน

แบบสรุปการไปประชุม / อบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ของคณาจารย์และบุคลากร  มหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการศึกษา 2558
ส านักอธิการบดี

22 มีค 59 ดร.บัญชา เกิดมณี (ที่ปรึกษา) ประชุมอนุกรรมาธิการกิจการต ารวจ คณะกรรมาธิการ

การกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการต ารวจ

คณะกรรมาธิการการกฎหมาย

กระบวนการยุติธรรมและกิจการ

ต ารวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

อาคารรัฐสภา 2 - -

24 มีค 59 ดร.บัญชา เกิดมณี ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ 

เพื่อเยาวชน และประชุมคณะกรรมการอ านวยการมูลนิธิ 

คร้ังที่ 1/2559

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน

ในพระบรมราชินูปถัมป์

รร.แกรนด์ เมอร์เคียว - -

26 มค 59 ดร.บัญชา เกิดมณี (ที่ปรึกษา) ประชุมอนุกรรมาธิการกิจการต ารวจ คณะกรรมาธิการ

การกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการต ารวจ

คณะกรรมาธิการการกฎหมาย 

กระบวนการยุติธรรมและกิจการ

ต ารวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

อาคารรัฐสภา 2 - -

29 มีค 59 ดร.บัญชา เกิดมณี (ที่ปรึกษา) ประชุมอนุกรรมาธิการกิจการต ารวจ คณะกรรมาธิการ

การกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการต ารวจ

คณะกรรมาธิการการกฎหมาย 

กระบวนการยุติธรรมและกิจการ

ต ารวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

อาคารรัฐสภา 2 - -

5 เมย 59 ดร.บัญชา เกิดมณี (ที่ปรึกษา) ประชุมอนุกรรมาธิการกิจการต ารวจ คณะกรรมาธิการ

การกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการต ารวจ

คณะกรรมาธิการการกฎหมาย 

กระบวนการยุติธรรมและกิจการ

ต ารวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

อาคารรัฐสภา 2 - -

19 เมย 59 ดร.บัญชา เกิดมณี (ที่ปรึกษา) ประชุมอนุกรรมาธิการกิจการต ารวจ คณะกรรมาธิการ

การกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการต ารวจ

คณะกรรมาธิการการกฎหมาย 

กระบวนการยุติธรรมและกิจการ

ต ารวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

อาคารรัฐสภา 2 - -

26 เมย 59 ดร.บัญชา เกิดมณี (ที่ปรึกษา) ประชุมอนุกรรมาธิการกิจการต ารวจ คณะกรรมาธิการ

การกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการต ารวจ

คณะกรรมาธิการการกฎหมาย 

กระบวนการยุติธรรมและกิจการ

ต ารวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

อาคารรัฐสภา 2 - -

28 เมย 59 ดร.บัญชา เกิดมณี ประชุมสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

แห่งประเทศไทย คร้ังที่ 4/2559

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

แห่งประเทศไทย (สสอท.)

ม.รังสิต - -

26 พค 59 ดร.บัญชา เกิดมณี ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ 

“เบญจมิตรวิชาการ" คร้ังที่ 6

เครือข่ายเบญจมิตรวิชาการ ม.ฟาร์อีสเทอร์น - -



วันที่ ชื่อ - สกุล เรื่อง หน่วยงานจัดประชุมฯ สถานที่
ค่า

ลงทะเบียน

ค่าเดินทาง

ค่าเบี้ยเลี้ยง

วันที่

ส่งรายงาน

3 กย 58 นายเอนก นามขันธ์ 

น.ส.อารุณี ตรูผาภูมิ

งานสัมมนา "Tea Talk คร้ังที่ 1" สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย ม.วลัยลักษณ์ - 600

4 พย 58 นายเอนก นามขันธ์ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการจ าลองสถานการณ์

เชิงปฏิบัติงาน Defense & Security 2015

กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ

กลาโหม

อิมแพค เมืองทองธานี - 600

24 ธค 58 นายเอนก นามขันธ์ ประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาในการจัด

การเรียนการสอนในระบบเปิด

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

- 700

แบบสรุปการไปประชุม / อบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ของคณาจารย์และบุคลากร  มหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการศึกษา 2558
ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ



วันที่ ชื่อ - สกุล เรื่อง หน่วยงานจัดประชุมฯ สถานที่
ค่า

ลงทะเบียน

ค่าเดินทาง

ค่าเบี้ยเลี้ยง

วันที่

ส่งรายงาน

18 กย 58  ผศ.ดร.ส าราญ ผลดี ประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง

ระดับอุดมศึกษา ประจ าปี 2558

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รร. แอมบาสซาเดอร์ - 1,300                       

8 มีค 59 นายส าราญ ผลดี การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย

29 มีค 59 นายส าราญ ผลดี การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อเสริมสร้าง

บัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21

คณะอนุกรรมการด าเนินกิจกรรม

การสร้างรายวิชาและการจัด

การเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไปฯ

ม.ศรีปทุม - ร่วมกับ สน.ศึกษาทั่วไป

แบบสรุปการไปประชุม / อบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ของคณาจารย์และบุคลากร  มหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการศึกษา 2558
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม



วันที่ ชื่อ - สกุล เรื่อง หน่วยงานจัดประชุมฯ สถานที่
ค่า

ลงทะเบียน

ค่าเดินทาง

ค่าเบี้ยเลี้ยง

วันที่

ส่งรายงาน

18 พย 58 นายนรา บุริพันธ์ งานฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งการสถาปนาสมาคมสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

แห่งประเทศไทย

รร.เดอะ สุโกศล - -

29 มีค 59 นายนรา บุริพันธ์ เทคโนโลยีและงานวิจัยด้าน CAE Thailand LS-DYNA 

@ User's Conference 2016

บจก.ไดน่าฟอร์มมิ่งฯ (ประเทศไทย) รร.สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด - 500                         

แบบสรุปการไปประชุม / อบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ของคณาจารย์และบุคลากร  มหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการศึกษา 2558
ส านักวางแผนและพัฒนา


