
 ลําดับท่ี
ชื่อโครงการที่เขารวมประชุม อบรม 

สัมมนา  และเปนกรรมการตางๆ
หัวขอ สถานท่ีจัดอบรม วัน/เดือน/ป ระยะเวลา หนวยงานท่ีจัด ประเภท

1 เขารวมสัมมนา โครงการสัมมนา เร่ือง แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง กรงุเทพฯ  1 ต.ค. 60 1 วนั สถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา การพัฒนา

2 เสวนาเชิงปฏิบัติการระดับประเทศ   หัวขอ Responsible Conduct of  Research in Thailand ณ หองประชุมกมลทิพย ๓ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ  13 พ.ย. 60  1 วนั  สํานักงานเลขาธิการที่ประชุมอธกิารบดีแหง

ประเทศไทย
  การพัฒนา

3 เขารวมประชุม ประชุมสามัญที่ประชุมอธกิารบดีแหงประเทศไทย               ณ หองประชุมสิริวัฒนภักดี ชั้น ๑๑           

อาคารนราธิปพงศประพันธ

 17 ธ.ค. 60  08.30 น. - 10.30 น. ที่ประชุมอธกิารบดีแหงประเทศไทย การพัฒนา

4 เขารวมประชุม โครงการสรางบัณฑิตพันธุใหมและกําลังคนที่มีสมรรถนะเพ่ือ

ตอบโจทยภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษา

ณ หองประชุมศาสตราจารยหมอมหลวงปน มาลากุล ชั้น 

3 อาคารรัชมังคลาภิเษก ๑ กระทรวงศึกษาธิการ

  19 ก.พ. 61  13.30 น. - 15.30 น. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การพัฒนา

5 เขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็น การจัดทํารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562

ณ หองประชุมชั้น 2 อาคาร 252 ป สํานักงบประมาณ  10 เม.ย. 61  15.00 น. สํานักงบประมาณ การพัฒนา

6 เขารวมสัมมนา โครงการปฐมนิเทศพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันาและ     

 สานสัมพันธภายในองคกรของพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิ

วฒันา ปงบประมาณ 2561

ณ โรงแรม Phuket Graceland จังหวดัภเูก็ต  20 - 22 เม.ย. 61 3 วนั สถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา การพัฒนา

7 เขารวมสัมมนา โครงการสัมมนาเร่ืองติดตามและทบทวนแผนยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2561

ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง กรงุเทพฯ  4 พ.ค. 61  1 วนั สถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา การพัฒนา

8 เขารวมประชุม ประชุมสามัญที่ประชุมอธกิารบดีแหงประเทศไทย                       ณ หองจามจุรี บอลรูมบี ชั้น M           

         โรงแรมปทุมวนัปร๊ินเซส

  31 พ.ค. 61  11.30 น. - 16.30 น. ที่ประชุมอธกิารบดีแหงประเทศไทย การพัฒนา

9 เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการจัดทําขอมูล               

 ตามมาตรฐานขอมูลกลางอุดมศึกษาเพ่ือรองรับนโยบาย Big 

Data ดานการศึกษาของรัฐบาล

    ณ หองประชุมวายุภักษ 2,3 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา      

        บายเซ็นทารา ศูนยราชการและคอนเวนชันเซน็เตอร

          แจงวัฒนะ กรุงเทพฯ

  25 ก.ค. 61 1 วนั สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การพัฒนา

10 เขารวมประชุม แนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวจิัยและนวัตกรรม 

ปงบประมาณ 2563

ณ หองประชุมแซฟไฟร 204-205 ชั้น 2 อาคารอิมแพ็ค 

ฟอรั่ม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

 30 ส.ค. 61 1 วนั สํานักงานคณะกรรมการการวจิัยแหงชาติ การพัฒนา

รองศาสตราจารย คุณหญงิวงจันทร  พินยันิติศาสตร (ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)



 ลําดับท่ี
ชื่อโครงการที่เขารวมประชุม อบรม สัมมนา

  และเปนกรรมการตางๆ
หัวขอ สถานท่ีจัดอบรม วัน/เดือน/ป ระยะเวลา หนวยงานท่ีจัด ประเภท

1 เขารวมสัมมนา โครงการสัมมนา เรื่อง แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ  1 ต.ค. 60 1 วัน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา การพัฒนา

2 ประชุม เตรยีมความพรอมการจัดแสดงมหรสพในพระราชพิธีถวายพระ

เพลิงพระบรมศพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดช (เวทีที่ ๓) ครั้งที่ 3/2560

บริเวณมณฑลพิธีทองสนามหลวง   9 ต.ค. 60 10.00 น. - 12.00 น. สํานักการสังคีต  -

3 ประชุมปรึกษาหารือ  การดําเนินโครงการจัดนิทรรศการ  "ตลาดนัดหลักสูตร

อุดมศึกษา " ครั้งที่ 22

ณ หองประชุมศาสตราจารยประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 20 ต.ค. 60 13.30 น. - 16.00 น. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา        การพัฒนา      

  การใหบริการ

4 ประชุมวิชาการนานาชาติ ประชุมนานาชาติประจําป ครั้งที่ 35             ณ โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล ถนนเพลินจิต 

                (แยกราชประสงค) กรุงเทพฯ

 4 - 6 พ.ย. 60  3 วัน มูลนิธวิงดุริยางคซิมโฟนีกรุงเทพฯ        การพัฒนา      

  การใหบริการ

5 ประชุม เตรยีมความพรอมการจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระ

เพลิงพระบรมศพ

ณ เวทีกลางแจง บริเวณสนามหลวงดาทิศเหนือ  31 ต.ค. 60  1 วัน สํานักการสังคีต  -

6 เปนวิทยากรสัมมนาเชิงวิชาการ ทิศทางของดนตรีและศิลปะในศตวรรษที่ ๒๑        ณ หอง 802 ชั้น 8 อาคารจุฬาภรณพิศาลศิลป      

     คณะมนุษยศาสตร มมหาวิทยาลัยเกษตร

 6 พ.ย. 60 10.00 น. - 12.00น.     คณะมนุษยศาสตร      มหาวิทยาลัย

เกษตร

       การพัฒนา      

  การใหบริการ

7 ประชุมสัมมนา รับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

           ณ หองพาลาเดียมฮอล เอ ชั้น 11                

โรงแรมเดอะเบอรเคลียร ประตูน้ํา กรุงเทพฯ

  24 พ.ย. 60 09.00 น. - 13.30 น. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การพัฒนา

8 เปนอาจารยพิเศษ เพิ่มพูนความรูความเขาใจดานการวิจัยข้ันสูงทางศิลปะการ

ออกแบบ

ณ คณะมัณฑฯศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร   27 ก.พ. 61 09.00 น. - 12.00 น. มหาวิทยาลัยศิลปากร            การพัฒนา  

          การใหบริการ

9 เขารวมประชุมสัมมนา เครือขายดนตรีอุดมศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 9/2561  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   9 ก.พ. 61  09.00 น. - 12.00 น. มหาวิทยาลัยทักษิณ         การพัฒนา     

    การใหบริการ

10 เขารวมประชุมสัมมนา เครือขายดนตรีอุดมศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 9/2561 ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล  15 ม.ีค. 61  09.00 น. - 12.00 น. มหวิทยาลัยมหิดล        การพัฒนา      

  การใหบริการ

11 อาจารยพิเศษ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ คณะมัณฑนศิลป

ณ หองประชุม 602 ศูนยมานุษยวทิยาสิรินธร ตลิ่งชัน 

กรุงเทพฯ

 6 ม.ีค. 61  09.00 น. - 12.00 น. มหาวิทยาลัยศิลปากร        การพัฒนา      

  การใหบริการ

12 เขารวมสัมมนา โครงการปฐมนิเทศพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันาและ     

 สานสัมพันธภายในองคกรของพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิ

วัฒนา ปงบประมาณ 2561

ณ โรงแรม Phuket Graceland จังหวัดภูเก็ต  20 - 22 เม.ย. 61 3 วัน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา การพัฒนา

13 เขารวมสัมมนา โครงการสัมมนาเรื่องติดตามและทบทวนแผนยทุธศาสตรและ

แผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2561

ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ  4 พ.ค. 61  1 วัน สถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา การพัฒนา

14 กรรมการสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรแีละนาฏศิลปศึกษา     ณ หองประชุม 401 อาคาร 6 คณะครุศาสตร        

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 15 ม.ิย. 61  1 วัน  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย        การพัฒนา      

  การใหบริการ

อาจารย ดร.อโณทัย  นติิพน (ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)



 ลําดับที่
ชื่อโครงการท่ีเขารวมประชุมอบรม สัมมนา

  และเปนกรรมการตางๆ
หัวขอ สถานที่จัดอบรม วัน/เดือน/ป ระยะเวลา หนวยงานที่จัด ประเภท

1 เขารวมสัมมนา โครงการสัมมนา เรื่อง แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ  1 ต.ค. 60 1 วัน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา การพัฒนา

2 เขารวมประชุมสามัญ            ประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย        

            และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ครั้งที่ 

5/2560

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย  29 ต.ค. 60  1 วัน มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง           การพัฒนา      

  การใหบริการ

3 เขารวมอบรมสัมมนา แนวทางการวิจัยดานมานุษยดุริยางควิทยาลิจัยเชิงสรางสรรค     

 ดนตรีสูยุคไทยแลนด 4.0

                ณ หองประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาตอเนื่อง ฯ           

        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 1 ธ.ค. 60  09.00 น. - 16.30 น. มหาวิทยาลัยศรีนครินมรโรฒ      การพัฒนา

4 เขารวมอบรมสัมมนา คณะกรรมการแผนงานและกลยุทธ ครั้งที่ 1/2560 ณ หองประชุม 18 A ชั้น 18 อาคารสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  23 พ.ย. 60 13.30 น. - 16.00 น. ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย การพัฒนา

5 เขารวมประชุม ประชุมวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 40 ณ หองเกษมสันนิบาต ชั้น 12 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

วิทยาเขตรมเกลา กรุงเทพมหานคร

8-Jan-61 09.00 น. - 16.30 น. สํานักงานเลขานุการ สออ.ประเทศไทย การพัฒนา

6 เขารวมประชุม ประชุมเพื่อรับทราบนโยบาย ณ หองจามจุรี บอลรูม บี ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส  26 ม.ค. 61  1 วัน ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย  การพัฒนา
7 กรรมการสอบวิทยานิพนธ สอบโครงรางวิทยานิพนธ สาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาควาศิลปะ 

ดนตรีและนาฏศลิปศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

 ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   24 ม.ค. 61  10.00 น. - 12.00 น. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย           การพัฒนา      

  การใหบริการ

8 เขารวมประชุม            ประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย        

            และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ครั้งที่ 

1/2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสงขลา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  18 ก.พ. 61  1 วัน มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร           การพัฒนา      

  การใหบริการ

9 เขารวมประชุม คณบดีดนตรีนานาชาติ ครั้งที่ 10 ณ อาคารพิพิธภณัฑดนตรีในภมูิภาคอุษาคเนย วิทยาลัยดุริยางคศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล

 15 - 17 มี.ค. 61  3 วัน มหาวิทยาลัยมหิดล  การพัฒนา

10 เขารวมเฝาทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนิไปทรงเปนประธานเปด

งาน "มหกรรมอุดมศึกษา : อุดมศึกษา - พลังขับเคลื่อนประเทศ

ไทย 4.0

ณ รอยัล พารากอน ฮอลล ชั้น 5 ศูนยการคาสยามพารากอน เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ

 2 มี.ค. 61  1 วัน  ที่ประชุมอธิการบดี  การพัฒนา

11 เขารวมอบรมสัมมนา โครงการอบรมหลักสูตรผูบริหาร ณ หองกมลทิพย 1 - 2 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ  16 มี.ค. 61  1 วัน ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย  การพัฒนา
12 เขารวมสัมมนา โครงการปฐมนิเทศพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาและ      

สานสัมพันธภายในองคกรของพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิ

วัฒนา ปงบประมาณ 2561

ณ โรงแรม Phuket Graceland จังหวัดภูเก็ต  20 - 22 เม.ย. 61 3 วัน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา การพัฒนา

13 เปนประธานกรรมการ เปนประธานกรรมการสอบสารนิพนธ ณ หอง A 208 วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  30 เม.ย. 61 14.00 น. - 17.00 น. มหาวิทยาลัยมหิดล           การพัฒนา      

  การใหบริการ

14 เขารวมสัมมนา โครงการสัมมนาเรื่องติดตามและทบทวนแผนยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2561

ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ  4 พ.ค. 61  1 วัน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา การพัฒนา

15 กรรมการ พิจารณารางหลักสูตร ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  6 มิ.ย. 61  - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง
          การพัฒนา      

  การใหบริการ

16 เขารวมอบรมสัมมนา ประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย  ณ หองประชุมทองกวาว สํานักบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  17 มิ.ย. 61   09.00 น. - 12.00 น. ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย การพัฒนา

17 เขารวมอบรมสัมมนา ประชุมเครือขายรองอธิการบดีฝายแผนงานอุดมศึกษา ณ หอง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ (หลังหอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

  6 มิ.ย. 61  09.00 น. - 12.00 น. มหาวิทยาลัยเชียงใหม การพัฒนา

18 เชิญเปนกรรมการสอบ สอบวิทยานิพนธกับนักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต คณะดุริยางค

ศาสตร

ณ คณะดุริยางคศาสตร มาวิทยาลัยศิลปากร  7 มิ.ย. 61   10.00 น. - 11.00 น. มหาวิทยาลัยศิลปากร การพัฒนา

19 เขารวมประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ           

 ตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. 2560

                    ณ หองประชุม ชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน (อาคาร 5)      

            คณสาธารณสุขศาสตร ถ.ราชวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล

 20 มิ.ย. 61   1 วัน มหาวิทยาลัยมหิดล การพัฒนา

อาจารย ดร.จิรเดช เสตะพนัธุ   (ตั้งแตวันท่ี 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)



20 เขารวมประชุมวิชาการ "Cutting Edge Technology Research Topics" ณ หองประชุม Word Ballroom ชั้น 23 ศูนยประชุมบางกอก คอนเวนชันเซน็

เตอร เซ็นทรัลเวิลด ราชประสงค กรุงเทพฯ

 11 ส.ค. 61   1 วัน สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ การพัฒนา

21 เขารวมประชุม แนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 

ปงบประมาณ 2563

ณ หองประชุมแซฟไฟร 204-205 ชั้น 2 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนยการ

ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

 30 ส.ค. 61 1 วัน สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ การพัฒนา

22 เปนประธานกรรมการ สอบวิทยานิพนธนักศึกษาหลักสูตรดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต ณ หอง A 208 วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  10 ก.ย. 61  13.30 น. วิทยาลัยดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล           การพัฒนา      

  การใหบริการ

23 เขารวมประชุม มาตราฐานการอุดมศึกษาและแนวปฏิบัติ เพื่อนําไปสูการประกัน

คุณภาพการศึกษาตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา

 พ.ศ. 2561

ณ โรงแรม เดอะ เบอรเคลียร กรุงเทพฯ  14 ก.ย. 61  1 วัน สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ การพัฒนา



 ลําดับที่
ชื่อโครงการที่เขารวมประชุมอบรม 

สัมมนา  และเปนกรรมการตางๆ
หัวขอ สถานที่จัดอบรม วัน/เดือน/ป รวมระยะเวลา หนวยงานที่จัด ประเภท

อาจารยคมสัน  ดิลกคุณานันท  (ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)





 ลําดับที่
ชื่อโครงการที่เขารวมประชุมอบรม สัมมนา  

และเปนกรรมการตางๆ
หัวขอ สถานที่จัดอบรม วัน/เดือน/ป ระยะเวลา หนวยงานที่จัด ประเภท

1 เขารวมสัมมนา โครงการสัมมนา เรื่อง แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ณ โรงแรมรอยลัปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ  1 ต.ค. 60 1 วนั สถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา การพัฒนา

2 ประชุมสัมมนา     พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทองถิ่น      

ปงบประมาณ 2561 ครั้งท่ี 1/2561

ณ หองประชุมจํารัส ฉายะพงษ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

 14 ธ.ค. 60 09.00 น. - 13.00 น. มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี การพัฒนา

3 ประชุมสัมมนา โครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวลัพระราชทาน 

ระดับอุดมศึกษา

ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ  6 ธ.ค. 60 08.00 น. - 17.20 น. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การพัฒนา

4 ประชุมสัมมนา วชิาการดานพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 7          

 "การพัฒนานักศึกษาเพื่สนับสนุนการเดินหนาประเทศ

ไทย"

 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค กรุงเทพฯ 11 - 12 ม.ค. 61    - สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การพัฒนา

5 เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์                 ณ หองคัทลียา 2 โรงแรมแอมบาสเดอร     

         (สุขุมวิท 11) กรุงเทพฯ

 14 - 15 ธ.ค. 60  - สมาคมเครือขายการพัฒนาวิชาชีพอาจารยและ

องคกรระดับอุดมศึกษาแหงประเทศไทย
การพัฒนา

6 เขารวมประชุมสัมมนา แนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดระบบสวัสดิการและบริการ

นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ    12 - 13 ก.พ. 61  - สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การพัฒนา

7 เขารวมประชุมสัมมนา เครือขายดนตรีอุดมศึกษาแหงประเทศไทย ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา  9 ก.พ. 61  14.00 น.-16.00 น. มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา              การพัฒนา            

  การใหบริการ

8 เขารวมประชุมสัมมนา เครือขายดนตรีอุดมศึกษาแหงประเทศไทย  ณ มหาวทิยาลัยทักษิณ   9 ก.พ. 61  09.00 น. - 12.00 น. มหาวทิยาลัยทักษิณ              การพัฒนา            

  การใหบริการ

9 อบรมเชิงปฏิบัติการ สําหรับสถานศึกษาที่เขารวมดําเนินงานกับกองทุน ประ

จีการศึกษา 2561 เพื่อใหสถานศึกษามีความรู ความ

เขาใจในการดําเนินงานใหกูยืมอยางถูกตอง

 ณ หองประชุม เลอโลตัส 1 ชั้น 2 โรงแรมสวสิโฮเต็ล เลอ

 คองคอรด กรุงเทพฯ

 15 - 16 ม.ีค. 61  2 วนั  กองทุนเงินใหก้ืมเพื่อการศึกษา การพัฒนา

10 เขารวมสัมมนา โครงการปฐมนิเทศพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิ

วฒันาและ      สานสัมพันธภายในองคกรของพนักงาน

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ปงบประมาณ 2561

ณ โรงแรม Phuket Graceland จังหวดัภูเก็ต  20 - 22 เม.ย. 61 3 วนั สถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา การพัฒนา

11 เขารวมสัมมนา โครงการสัมมนาเรื่องติดตามและทบทวนแผน

ยทุธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2561

ณ โรงแรมรอยลัปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ  4 พ.ค. 61  1 วนั สถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา การพัฒนา

12 กรรมการตัดสิน การแขงขันทักษะดนตรีโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ

 ประจําป 2561

ณ อาคารสยามกลการ ปทุมวัน กรุงเทพฯ  10 พ.ค. 61  1 วนั สยามกลการ ปทุมวัน              การพัฒนา            

  การใหบริการ

13 เขารวมประชุมสัมมนา ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการ

โครงการหองเรียนดนตรี

ณ หองไกรทอง โรงแรมริเวอรไซต กรุงเทพฯ  17 - 19 ส.ค. 61  3 วนั สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การพัฒนา

14 ชี้แจงกําหนดการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2562

ประชุมชี้แจง ณ หองประชุมศาสตราจารยประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 10 ก.ย. 61  09.00 น. - 12.00 น. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การพัฒนา

15 เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนพระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวาง

เพศ พ.ศ. 2558

ณ โรงแรมปริ๊นซพาเลส มหานาค กรุงเทพฯ  10 ก.ย. 61   1 วนั ท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย การพัฒนา

อาจารยศุภพร  สุวรรณภักด ี  (ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)



 ลําดับท่ี
ชื่อโครงการที่เขารวมประชุมอบรม สัมมนา

  และเปนกรรมการตางๆ
หัวขอ สถานที่จัดอบรม วัน/เดือน/ป ระยะเวลา หนวยงานที่จัด ประเภท

1 เขารวมสัมมนา โครงการสัมมนา เรื่อง แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ  1 ต.ค. 60 1 วัน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา การพัฒนา

2 รวมแสดง รวมแสดงคอนเสริตย ณ มหาวิทยาลัยมหิดล  22 ม.ค. 61  - มหาวิทยาลัยมหิดล        การพัฒนา        

การใหบริการ

3 เปนวิทยากรอบรม อบรมดนตรี ณ หองแสดงดนตรี ชั้น 11 คณะศิลปกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ

 15 - 16 พ.ย. 60 2 วัน สมาคมครูดนตรี        การพัฒนา        

การใหบริการ

4 อบรมสัมมนา วรรณกรรมเพลงไทยคลาสสิกแหงกรุงรัตนโกสินทร  ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

 24 พ.ย. 60  09.30 น. - 15.00 น. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การพัฒนา

5 รวมงาน เซ็นตความรวมมือ (MOU) ระหวางบริษัท                  

    สยามดนตรียามาฮา จํากัด และมหาวิทยาลยัราชภัฏ

บุรีรัมย

ณ หอง Music Hall ชั้น 4 อาคารสยามกลการ  29 มี. .ค. 61  09.00 น. - 12.00 น. บริษัท สยามดนตรียามาฮา จํากัด        การพัฒนา        

การใหบริการ

6 วิทยากร การถายทอดประสบการณทางดนตรีที่ดี อันเปนการนําสู

ความชัดเจนในการประกอบวิชาชีพทางดนตรี

ณ หองประชุม ศาสตราจารย ดร.สุดใจ เหลาสุนทร ชั้น

 2 สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร

 16 มี.ค. 61  1 วัน มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ        การพัฒนา        

การใหบริการ

7 วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการไวโอลินและกีตาร ณ อาคารจุฬาภรณพิศาลศิลป คณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

 28 มี.ค. 61 12.00 น. - 14.00 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร        การพัฒนา        

การใหบริการ

8 เขารวมสัมมนา โครงการปฐมนิเทศพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  

   และสานสัมพันธภายในองคกรของพนักงานสถาบัน

ดนตรีกัลยาณิวัฒนา ปงบประมาณ 2561

ณ โรงแรม Phuket Graceland จังหวัดภูเก็ต  20 - 22 เม.ย. 61 3 วัน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา การพัฒนา

9 เขารวมเสวนา เปนกรรมการในการตัดสินการประกวดดนตรียามาฮา 

จํากัด

ณ สยามดนตรียามาฮา  4 พ.ค. 61  08.00 น. - 13.00 น. สยามดนตรียามาฮา        การพัฒนา        

การใหบริการ

10 เขารวมสัมมนา โครงการสัมมนาเรื่องติดตามและทบทวนแผนยุทธศาสตร

และแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2561

ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ  4 พ.ค. 61  1 วัน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา การพัฒนา

11 เปนวิทยากรอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการไวโอลินและกีตาร  ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  28 มี.ค. 61 12.00 น. - 14.00 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร        การพัฒนา        

การใหบริการ

12 เขารวมการแสดง เขารวมการแสดงดนตรี ณ อาคารนวมภูมินทร วชิราวุธวิทยาลัย  21 ส.ค. 61 19.00 น. - 21.00 น. วชิราวุธวิทยาลัย        การพัฒนา        

การใหบริการ

13 เขารวมการแสดง เขารวมการแสดงดนตรี ณ หอประชุมใหญ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย  26 ส.ค. 61  16.00 น. กรมสงเสริมวุฒนธรรม        การพัฒนา        

การใหบริการ

อาจารยสิทธิชัย เพ็งเจริญ   (ตั้งแตวันท่ี 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)



 ลําดับที่
ชื่อโครงการที่เขารวมประชุมอบรม สัมมนา

  และเปนกรรมการตางๆ
หัวขอ สถานที่จัดอบรม วัน/เดือน/ป ระยะเวลา หนวยงานที่จัด ประเภท

1 เขารวมสัมมนา โครงการสัมมนา เรื่อง แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ณ โรงแรมรอยลัปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ  1 ต.ค. 60 1 วนั สถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา การพัฒนา

2 ประชุมสัมมนา รับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา

           ณ หองพาลาเดียมฮอล เอ ชั้น 11             

โรงแรมเดอะเบอรเคลียร ประตูน้ํา กรุงเทพฯ

   26 พ.ย. 60 09.00 น. - 13.30 น. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การพัฒนา

3 อบรมสัมมนา วรรณกรรมเพลงไทยคลาสสิกแหงกรุงรัตนโกสินทร  ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวฒันธรรม จุฬาลงกรณ

มหาวทิยาลัย

 24 พ.ย. 60  09.30 น. - 15.00 น. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การพัฒนา

4 เปนวิทยากร เปนวิทยากรสัมมนาเชิงวิชาการ ณ อาคารจุฬาภรณพิศาลศิลป คณะมนุษยศาสตร  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาตร

 28 พ.ย. 60  13.0 น.0 - 15.00 น. มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร              การพัฒนา             

  การใหบริการ

5 เขารวมอบรมสัมมนา แนวทางการวิจัยดานมานุษยดุริยางควทิยาลิจัยเชิงสรางสรรคดนตรีสู

ยคุไทยแลนด 4.0

    ณ หองประชุมชั้น 2 อาคารวจิัยและการศึกษา

ตอเนื่อง ฯ    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 1 ธ.ค. 60  09.00 น. - 16.30 น. มหาวทิยาลัยศรีนครินมรโรฒ   การพัฒนา

6 เขารวมอบรมสัมมนา แผนการดําเนินงานและแนวทางการติดตามงบประมาณในลักษณะ

บูรณาการการวจิัยและนวัตกรรม ประจําปงบประมาณ 2561

ณ หอจูปเตอร โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น  27 พ.ย. 60  08.30 น. - 15.30 น. สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาติ การพัฒนา

7 เขารวมอบรมสัมมนา คณะกรรมการแผนงานและกลยุทธ ครั้งที่ 1/2560 ณ หองประชุม 18 A ชั้น 18 อาคารสํานักงาน         

คณะกรรมการการอุดมศึกษา

 23 พ.ย. 60 13.30 น. - 16.00 น. ท่ีประชุมอธกิารบดีแหงประเทศไทย การพัฒนา

8 เขารวมอบรมสัมมนา               กิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาตอของนักเรียน            

      ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ณ โรงเรียนเซ็นตดิมินิก  15 ธ.ค. 60 12.30 น. - 15.00 น. โรงเรียน เซนตอมินิก การพัฒนา

9 เขารวมประชุม ประชุมวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 40 ณ หองเกษมสันนิบาต ชั้น 12 อาคารเกษมนครา 

มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตรมเกลา 

กรุงเทพมหานคร

  8 ม.ค. 61 09.00 น. - 16.30 น. สํานักงานเลขานุการ สออ.ประเทศไทย การพัฒนา

10 เขารวมประชุม วนันักประดิษฐ ประจําป 2561 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

กรุงเทพฯ

 2 - 6 ก.พ. 61  5 วนั  สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาติ              การพัฒนา             

  การใหบริการ

11 เขารวมประชุม คณะกรรมการวจิัยและนวัตกรรท่ีประชุมอธกิารบดีแหงประเทศไทย      ณ หองประชุมศาสตราจารยวจิิตรศรีสอาน ชั้น 5    

     อาคารสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 19 ก.พ. 61  1 วนั สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การพัฒนา

12 เขารวมประชุม คณบดีดนตรีนานาชาติ ครั้งที่ 10 ณ อาคารพิพิธภณัฑดนตรีในภูมิภาคอุษาคเนย วิทยาลัย

ดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

 15 - 17 ม.ีค. 61  3 วนั มหาวิทยาลัยมหิดล  การพัฒนา

13 เขารวมเฝาทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนิไปทรงเปนประธานเปดงาน 

"มหกรรมอุดมศึกษา : อุดมศึกษา - พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

ณ รอยัล พารากอน ฮอลล ชั้น 5 ศูนยการคาสยามพารา

กอน เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ

 2 ม.ีค. 61  1 วนั  ที่ประชุมอธกิารบดี  การพัฒนา

14 เขารวมอบรมสัมมนา โครงการอบรมหลักสูตรผูบริหาร ณ หองกมลทิพย 1 - 2 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ  16 ม.ีค. 61  1 วนั ท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย  การพัฒนา

15 เปนวิทยากร การจูงใจเด็ก ดวยบทเพลงยอดนิยมที่เรียบเรียงใหเลนบนเปยโนได

งาย ๆ สําหรับผู

ณ โรงเรียนดนตรี จุไรรัตน สํานักงานใหญา ถนนนวมินทร   20 ม.ีค. 61  10.00 น. - 13.00 น. โรงเรียนดนตรีจุไรรัตน              การพัฒนา             

  การใหบริการ

16 เขารวมสัมมนา การปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาที่ผานการอนุมัติหรือการใหความเห็นชอบจากสภา

สถาบันอุดมศึกษา

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพฯ  7 ม.ิย. 61  1 วนั สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  การพัฒนา

17 เขารวมสัมมนา โครงการสัมมนาเรื่องติดตามและทบทวนแผนยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2561

ณ โรงแรมรอยลัปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ  4 พ.ค. 61  1 วนั สถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา การพัฒนา

18 เขารวมสัมมนา การปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาที่ผานการอนุมัติหรือการใหความเห็นชอบจากสภา

สถาบันอุดมศึกษา

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพฯ  7 ม.ิย. 61  1 วนั สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  การพัฒนา

อาจารย ดร.ชัญพงศ ทองสวาง  (ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย. 61)



19 เขารวมสัมมนา การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรดานการวจิัยใน

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ

ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๒๑๙ ชั้น ๒ 

อาคารรัฐสภา ๒ ถนนอูทองใน กรุงเทพฯ

 18 ม.ิย. 61  13.00 น. - 17.00 น. ท่ีประชุมอธกิารบดีแหงประเทศไทย  การพัฒนา

20 การเขารวมอบรม " Is an innovator different from an inventor?: Meeting with 

Dr. Steven Voldman, IEEEE Fellow"

 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ  20 ม.ิย. 61  1 วนั สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  การพัฒนา

21 เขารวมประชุม การประชาพิจารณระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษา

          ณ หอง 202 ชั้น 2 อาคารมหิตลาธเิบศร         

         จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

   26 ก.ค. 61 1 วนั ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย การพัฒนา

22 เขารวมประชุม ผูบริหารระดับสูงที่รับผิดชอบงานดานตางประเทศของ

สถาบันอุดมศึกษาไทย ประจําป 2561

          ณ หองแกรนดบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ 

พารค กรุงเทพฯ

 6 ส.ค. 61 1 วนั สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การพัฒนา

23 เขารวมประชุม แนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวตักรรม 

ปงบประมาณ 2563

ณ หองประชุมแซฟไฟร 204-205 ชั้น 2 อาคารอิมแพ็ค 

ฟอรั่ม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

 30 ส.ค. 61 1 วนั สํานักงานคณะกรรมการการวจิัยแหงชาติ การพัฒนา



 ลําดับท่ี
ชื่อโครงการที่เขารวมประชุมอบรม สัมมนา  

และเปนกรรมการตางๆ
หัวขอ สถานที่จัดอบรม วัน/เดือน/ป ระยะเวลา หนวยงานท่ีจัด ประเภท

1 ผูฝกสอนการแสดง เขารวมเปนผูฝกสอนในการเก็บตัวฝกซอมและทําการแสดง             

   วงดุริยางคศาสตร

ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแหงชาติปทุมวัน 

กรงุเทพฯ

  19 - 20 พ.ย. 60 2 วนั กรมพลศึกษา          การพัฒนา         

 การใหบริการ

2 เขารวมสัมมนา โครงการปฐมนิเทศพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันาและ      

สานสัมพันธภายในองคกรของพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา 

ปงบประมาณ 2561

ณ โรงแรม Phuket Graceland จังหวดัภเูก็ต  20 - 22 เม.ย. 61 3 วนั สถาบันดนตรกีัลยาณิวฒันา การพัฒนา

3 เขารวมสัมมนา โครงการสัมมนาเร่ืองติดตามและทบทวนแผนยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2561

ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง กรงุเทพฯ  4 พ.ค. 61  1 วนั สถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา การพัฒนา

4 เขารวมเปนกรรมการตัดสินแขงขันและรวมแสดง

ดนตรี

เขารวมเปนกรรมการตัดสินการแขงขันและรวมแสดงดนตรีในงาน 

Jeju International  Brass Percussion Competition

ณ ประเทศเกาหลี   8- 16 ส.ค. 61 9 วนั Jeju International  Brass Percussion 

Competition 
         การพัฒนา         

 การใหบริการ

อาจารยธนสิทธิ์  ศริิพานิชวัฒนา   (ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)



 ลําดับท่ี
ชื่อโครงการที่เขารวมประชุมอบรม สัมมนา  

และเปนกรรมการตางๆ
หัวขอ สถานที่จัดอบรม วัน/เดือน/ป ระยะเวลา หนวยงานท่ีจัด ประเภท

1 เขารวมสัมมนา โครงการปฐมนิเทศพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันาและ           

  สานสัมพันธภายในองคกรของพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา

 ปงบประมาณ 2561

ณ โรงแรม Phuket Graceland จังหวดัภเูก็ต  20 - 22 เม.ย. 61 3 วนั สถาบันดนตรกีัลยาณิวฒันา การพัฒนา

2 เขารวมสัมมนา โครงการสัมมนาเร่ืองติดตามและทบทวนแผนยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2561

ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง กรงุเทพฯ  4 พ.ค. 61  1 วนั สถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา การพัฒนา

อาจารยอภิชัย  จันทนขจรฟุง   (ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)



 ลําดับที่
ชื่อโครงการที่เขารวมประชุมอบรม 

สัมมนา  และเปนกรรมการตางๆ
หัวขอ สถานที่จัดอบรม วัน/เดือน/ป ระยะเวลา หนวยงานที่จัด ประเภท

1 เขารวมสัมมนา โครงการสัมมนา เรื่อง แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ณ โรงแรมรอยลัปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ  1 ต.ค. 60 1 วนั สถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา การพัฒนา

2 ประชุมสัมมนา สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูเครือขายการวางแผนอุดมศึกษา ณ มหาวทิยาลัยเชียงใหม จังหวดัเชียงใหม  29 - 31 ม.ค. 61 3 วนั มหาวิทยาลัยเชียงใหม การพัฒนา

3 เขารวมประชุม โครงการสรางบัณฑิตพันธุใหมและกําลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบ

โจทยภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษา

               ณ หองประชุมศาสตราจารยหมอมหลวงปน มาลา

กุล ชั้น 3                  อาคารรัชมังคลาภิเษก ๑ 

กระทรวงศึกษาธิการ

  19 ก.พ. 61  13.30 น. - 15.30 น. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การพัฒนา

4 เขารวมประชุมสัมมนา โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการใชจายงบประมาณและการ

ดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ณ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพฯ  27 ม.ีค. 61  1 วนั สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การพัฒนา

5 เขารวมสัมมนา โครงการปฐมนิเทศพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันาและ      

สานสัมพันธภายในองคกรของพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา

 ปงบประมาณ 2561

ณ โรงแรม Phuket Graceland จังหวดัภูเก็ต  20 - 22 เม.ย. 61 3 วนั สถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา การพัฒนา

6 เขารวมสัมมนา โครงการสัมมนาเรื่องติดตามและทบทวนแผนยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2561

ณ โรงแรมรอยลัปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ  4 พ.ค. 61  1 วนั สถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา การพัฒนา

7 เขารวมประชุม ประชุมสามัญท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย                       ณ หองจามจุรี บอลรูมบี ชั้น M                 

   โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส

  31 พ.ค. 61  11.30 น. - 16.30 น. ท่ีประชุมอธกิารบดีแหงประเทศไทย การพัฒนา

8 เขารวมอบรมสัมมนา ประชุมเครือขายรองอธกิารบดีฝายแผนงานอุดมศึกษา ณ หอง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ (หลังหอประชุม

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

  6 ม.ิย. 61  09.00 น. - 12.00 น. มหาวทิยาลัยเชียงใหม การพัฒนา

9 เขารวมประชุมสัมมนา           แลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  

    ตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. 2560

         ณ หองประชุม ชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน (อาคาร 

5)                  คณสาธารณสุขศาสตร ถ.ราชวิธี 

มหาวทิยาลัยมหิดล

 20 ม.ิย. 61   1 วนั มหาวิทยาลัยมหิดล การพัฒนา

10 เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการจัดทําขอมูล                  

    ตามมาตรฐานขอมูลกลางอุดมศึกษาเพื่อรองรับนโยบาย Big 

Data      ดานการศึกษาของรัฐบาล

           ณ หองประชุมวายุภักษ 2,3 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา     

                   บายเซ็นทารา ศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็น

เตอร          แจงวัฒนะ กรุงเทพฯ

  25 ก.ค. 61 1 วนั สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การพัฒนา

11 เขารวมสัมมนา เปดศักราชใหมในการประกันคุณภาพการศึกษา School - 

Friendly  QA : an innovation platform

ณ หองแกรนดบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอน

เวนชั่น กรุงเทพฯ

 10 ส.ค. 61 1 วนั สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การพัฒนา

12 เขารวมประชุมชี้แจง ระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ และระบบวิเครัหขอมูลการ

ผลิตกําลังคนรายวิชา ISCED

                     ณ หองแกรนด บอลรูม โรงแรมแกรนด        

              เมอรเคียว บางกอก ฟอรจูน กรุงเทพฯ

 30 ส.ค. 61 1 วนั สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การพัฒนา

13 เขารวมประชุม การตรวจสอบและคืนเงนิสํานักงานการตรวจเงินแผนดินประเด็น

เงินอุดหนุนพนักงานกอนเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยใน

กํากับ

ณ หองประชุมศาสตราจารยประเสริฐ ณ นคร อาคารสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3

 23 ส.ค. 61  13.30 น. ท่ีประชุมอธกิารบดีแหงประเทศไทย การพัฒนา

14 ชี้แจงกําหนดการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2562

ประชุมชี้แจง ณ หองประชุมศาสตราจารยประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา

 10 ก.ย. 61  09.00 น. - 12.00 น. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การพัฒนา

15 เขารวมสัมมนา ประชุมชี้แจง ณ หองพัฒนาการเรียนรูของบุคลากรในองคกร  27 ก.ย. 61 13.00 น. 16.00 น. สถาบันปญญาภิวฒัน การพัฒนา
16 เขารวมประชุม มาตราฐานการอุดมศึกษาและแนวปฏิบัติ เพื่อนําไปสูการประกัน

คุณภาพการศึกษาตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  

     พ.ศ. 2561

ณ โรงแรม เดอะ เบอรเคลียร กรุงเทพฯ  14 ก.ย. 61  1 วนั สํานักงานคณะกรรมการการวจิัยแหงชาติ การพัฒนา

นายณัฐวุฒิ  เลี่ยมสุวรรณ (ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)



 ลําดับท่ี
ชื่อโครงการที่เขารวมประชุมอบรม สัมมนา  และ

เปนกรรมการตางๆ
หัวขอ สถานที่จัดอบรม วัน/เดือน/ป ระยะเวลา หนวยงานท่ีจัด ประเภท

1 เขารวมสัมมนา โครงการสัมมนา เรื่อง แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ  1 ต.ค. 60 1 วัน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา การพัฒนา

2 ประชุมสัมมนา สัมมนาและแลกเปล่ียนเรียนรูเครือขายการวางแผน

อุดมศึกษา

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม  29 - 31 ม.ค. 61 3 วัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม การพัฒนา

3 เขารวมประชุมสัมมนา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณและการ

ดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

 2561

ณ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพฯ  27 ม.ีค. 61  1 วัน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การพัฒนา

4 เขารวมสัมมนา โครงการปฐมนิเทศพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณวิัฒนาและ

      สานสัมพันธภายในองคกรของพนักงานสถาบันดนตรี

กัลยาณิวัฒนา ปงบประมาณ 2561

ณ โรงแรม Phuket Graceland จังหวัดภูเก็ต  20 - 22 เม.ย. 61 3 วัน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา การพัฒนา

5 เขารวมประชุมสัมมนา รับฟงความคิดเห็นการจัดทํารางพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

                ณ หองประชุม ชั้น 3 ดานใน อาคาร 52 ป    

               สํานักงบประมาณ

 25 เม.ย. 61  1 วัน สํานักงบประมาณ การพัฒนา

6 เขารวมสัมมนา โครงการสัมมนาเรื่องติดตามและทบทวนแผนยุทธศาสตร

และแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2561

ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ  4 พ.ค. 61  1 วัน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา การพัฒนา

7 เขารวมประชุมสัมมนา ช้ีแจงแนวทางการจัดทําแผนงาน/โครงการใหสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิบัติรูปประเทศของ

อุดมศึกษา

 ณ หองราชเทวี 2 ช้ัน 3 โรงแรมเอเชียกรุงเทพฯ  23 พ.ค. 61  1 วัน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การพัฒนา

8 เขารวมประชุม แนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและ

นวัตกรรม ปงบประมาณ 2563

ณ หองประชุมแซฟไฟร 204-205 ช้ัน 2 อาคารอิมแพ็ค 

ฟอรั่ม ศนูยการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

 30 ส.ค. 61 1 วัน สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ การพัฒนา

นางสาวดิสรัตน  สุกษมภัทร (ตั้งแตวันท่ี 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)



 ลําดับที่
ชื่อโครงการที่เขารวมประชุมอบรม 

สัมมนา  และเปนกรรมการตางๆ
หัวขอ สถานที่จัดอบรม วัน/เดือน/ป ระยะเวลา หนวยงานที่จัด ประเภท

1 เขารวมสัมมนา โครงการสัมมนา เรื่อง แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ณ โรงแรมรอยลัปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ  1 ต.ค. 60 1 วนั สถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา การพัฒนา

2 ประชุมสัมมนา แนวทางการนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการ      

       ที่เปนเลิศมาใชในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

(EdPEX200) รุนที่ 5 พ.ศ. 2560

     ณ หองประชุมศาสตราจารยประเสริฐ ณ นคร    

  ชั้น 3 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 15 พ.ย. 60  09.00 น. - 12.30 น. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การพัฒนา

3 ประชุมสัมมนา พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทองถิ่น ปงบประมาณ 2561

 ครั้งที่ 1/2561

ณ หองประชุมจํารัส ฉายะพงษ ชั้น 2 อาคารเรียน

รวม 2 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

 14 ธ.ค. 60 09.00 น. - 13.00 น. มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี การพัฒนา

4 ประชุมสัมมนา คณะกรรมการเครือขาย C-IQA ครั้งท่ี 4/2560 ณ หองประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษพลเมือง 

ชั้น 5 สํานักงนอธกิารบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 31 ม.ค. 61  08.30 น. - 14.30 น. มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี การพัฒนา

5 เขารวมประชุม มหกรรมวิชาการฟาใส 2561 ณ หองประชุมสยามมกุฎราชกุมาร และ หองพัชรกิติ

ยาภา ชั้น P 3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ป แพทย

สมาคมแหงประเทศไทยฯ

 26 - 28 ม.ีค. 61  3 วนั แพทยสมาคมแหงประเทศไทยฯ การพัฒนา

6 เขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็น การจัดทํารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562

ณ หองประชุมชั้น 2 อาคาร 252 ป สํานักงบประมาณ  10 เม.ย. 61  15.00 น. สํานักงบประมาณ การพัฒนา

7 เขารวมสัมมนา โครงการปฐมนิเทศพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันาและ     

 สานสัมพันธภายในองคกรของพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิ

วฒันา ปงบประมาณ 2561

ณ โรงแรม Phuket Graceland จังหวดัภูเก็ต  20 - 22 เม.ย. 61 3 วนั สถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา การพัฒนา

8 ประชุมสัมมนา ไขขอของใจทําอยางไรใหมหาวิทยาลัยเปนเขตปลอดบุหรี่ท่ี

ถูกตองตามกฎหมายไดอยางแทจริง

ณ หองสัมมนา 4 - 6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ป 

แพทยสมาคมแหงประเทศไทย

 23 เม.ย. 61  1 วนั แพทยสมาคมแหงประเทศไทยฯ การพัฒนา

9 เขารวมสัมมนา โครงการสัมมนาเรื่องติดตามและทบทวนแผนยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2561

ณ โรงแรมรอยลัปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ  4 พ.ค. 61  1 วนั สถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา การพัฒนา

10 ประชุมสัมมนา คณะกรรมการเครือขาย C-IQA ครั้งท่ี 1/2561 ณ หองประชุมอรพิม อาคารบริการวิชาการและ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 30 พ.ค. 61  1 วนั มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี การพัฒนา

11 เขารวมโครงการ การพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานดานการปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ประจําป พ.ศ. 2561

ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค กรุงเทพฯ  16 - 17 ส.ค. 61 2 วนั สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การพัฒนา

12 เขารวมประชุม การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศการรับทราบหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา และรพบบฐานขอมูลการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับอุมดศึกษา เพื่อการกํากับติดตามและรองรับ

มาตราฐานการศึกษา

ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค กรุงเทพฯ   13 ก.ย. 61 1 วนั สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การพัฒนา

13 เขารวมประชุมสัมมนา เครือขายเจาหนาที่งานประกันคุณภาพ เพื่อสรางความสัมพันธ

และแลกเปลี่ยนประสบการณดานการประเมินคุณภาพภายนอก

ทุกระดับการศึกษา

                      ณ โรงแรมวังสวนสุนันทา           

          มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 9 -  10 ส.ค. 61 2 วนั มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การพัฒนา

14 เขารวมประชุมชี้แจง ระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ และระบบวิเครัหขอมูล

การผลิตกําลังคนรายวิชา ISCED

            ณ หองแกรนด บอลรูม โรงแรมแกรนด     

                 เมอรเคียว บางกอก ฟอรจูน กรุงเทพฯ

 30 ส.ค. 61 1 วนั สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การพัฒนา

15 เขารวมประชุมเสวนา ระเบิด คุณภาพการศึกษาจากภายใน ไมตองรอ Ranking ณ หองประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปทมา        

    สีสวสัดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี  

      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

 25 ก.ย. 61 1 วนั สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร การพัฒนา

นายนพดล  บุญเดช (ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)



 ลําดับท่ี
ชื่อโครงการที่เขารวมประชุมอบรม 

สัมมนา  และเปนกรรมการตางๆ
หัวขอ สถานที่จัดอบรม วัน/เดือน/ป ระยะเวลา หนวยงานที่จัด ประเภท

1 เขารวมสัมมนา โครงการสัมมนา เรื่อง แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง 

กรุงเทพฯ

 1 ต.ค. 60 1 วนั สถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา การพัฒนา

2 เขารวมสัมมนา โครงการปฐมนิเทศพนักงานสถาบันดนตรกีัลยาณิวัฒนาและ         

   สานสัมพันธภายในองคกรของพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิ

วฒันา ปงบประมาณ 2561

ณ โรงแรม Phuket Graceland จังหวัด

ภูเก็ต

 20 - 22 เม.ย. 61 3 วนั สถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา การพัฒนา

3 เขารวมสัมมนา โครงการสัมมนาเรื่องติดตามและทบทวนแผนยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2561

ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง 

กรุงเทพฯ

 4 พ.ค. 61  1 วนั สถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา การพัฒนา

4 เขารวมสัมมนา การยกระดับวชิาชีพดานบัญชีของหนวยงานรัฐ ณ หองประชุมแกรนด AB ชั้น 4 โรงแรมมิรา

เคลิ แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

 7 ส.ค. 61 1 วนั กรมบัญชีกลาง การพัฒนา

วาที่รอยตรีสุรพงษ  เด็นลีเมาะ (ตั้งแตวันท่ี 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 10)



 ลําดับท่ี
ชื่อโครงการท่ีเขารวมประชุมอบรม 

สัมมนา  และเปนกรรมการตางๆ
หัวขอ สถานท่ีจัดอบรม วัน/เดือน/ป ระยะเวลา หนวยงานท่ีจัด ประเภท

1 เขารวมสัมมนา โครงการสัมมนา เรื่อง แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561

ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง

 กรุงเทพฯ

 1 ต.ค. 60 1 วัน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา การพัฒนา

2 เขารวมสัมมนา โครงการปฐมนิเทศพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาและ              

    สานสัมพันธภายในองคกรของพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

ปงบประมาณ 2561

ณ โรงแรม Phuket Graceland จังหวัด

ภูเก็ต

 20 - 22 เม.ย. 61 3 วัน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา การพัฒนา

3 เขารวมสัมมนา โครงการสัมมนาเรื่องติดตามและทบทวนแผนยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2561

ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง

 กรุงเทพฯ

 4 พ.ค. 61  1 วัน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา การพัฒนา

นายพงศธร ศรีวิเศษ (ตั้งแตวันท่ี 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)



 ลําดับที่
ชื่อโครงการที่เขารวมประชุมอบรม สัมมนา

  และเปนกรรมการตางๆ
หัวขอ สถานที่จัดอบรม วัน/เดือน/ป ระยะเวลา หนวยงานที่จัด ประเภท

1 เขารวมสัมมนา โครงการสัมมนา เรื่อง แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง 

กรุงเทพฯ

 1 ต.ค. 60 1 วนั สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา การพัฒนา

2 ประชุมวชิาการ ประชุมวชิาการเครือขายพัฒนาระบบงานบรหิารและธุรการ ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม  21 - 22 ธ.ค. 60  2 วนั มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร การพัฒนา

3 เขารวมสัมมนา โครงการปฐมนิเทศพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาและ

      สานสัมพันธภายในองคกรของพนักงานสถาบันดนตรี   

       กัลยาณิวัฒนา ปงบประมาณ 2561

ณ โรงแรม Phuket Graceland จังหวดัภูเก็ต  20 - 22 เม.ย. 61 3 วนั สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา การพัฒนา

4 เขารวมสัมมนา โครงการสัมมนาเรื่องติดตามและทบทวนแผนยุทธศาสตร

และแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2561

ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง 

กรุงเทพฯ

 4 พ.ค. 61  1 วนั สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา การพัฒนา

5 เขารวมอบรมสัมมนา โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ''เขาถึง เขาใจเทคนิคการ

จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือผลักดันการดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตรขององคกร รุนที่ 3"

ณ ศนูยพัฒนาทุนมนุษย มหาวิทยาลัสวนดุสิต  14 ก.ย. 61  1 วนั มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การพัฒนา

นางสาวกชพร  บุญสม (ตั้งแตวันท่ี 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)



 ลําดับท่ี
ชื่อโครงการท่ีเขารวมประชุมอบรม 

สัมมนา  และเปนกรรมการตางๆ
หัวขอ สถานท่ีจัดอบรม วัน/เดือน/ป ระยะเวลา หนวยงานท่ีจัด ประเภท

1 เขารวมสัมมนา โครงการสัมมนา เรื่อง แผนยุทธศาสตรและแผนปฏบิัตริาชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561

ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง 

กรุงเทพฯ

 1 ต.ค. 60 1 วัน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา การพัฒนา

2 เขารวมสัมมนา โครงการปฐมนิเทศพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาและ             

   สานสัมพันธภายในองคกรของพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

ปงบประมาณ 2561

ณ โรงแรม Phuket Graceland จังหวัดภูเก็ต  20 - 22 เม.ย. 61 3 วัน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา การพัฒนา

3 เขารวมสัมมนา โครงการสัมมนาเรื่องติดตามและทบทวนแผนยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2561

ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง 

กรุงเทพฯ

 4 พ.ค. 61  1 วัน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา การพัฒนา

นายเอกชยั คงคืน (ตั้งแตวันท่ี 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)



 ลําดับที่
ชื่อโครงการที่เขารวมประชุมอบรม 

สัมมนา  และเปนกรรมการตางๆ
หัวขอ สถานท่ีจัดอบรม วัน/เดือน/ป ระยะเวลา หนวยงานที่จัด ประเภท

1 เขารวมสัมมนา โครงการสัมมนา เรื่อง แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561

ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง 

กรุงเทพฯ

 1 ต.ค. 60 1 วนั สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา การพัฒนา

2 เขารวมสัมมนา โครงการปฐมนิเทศพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันาและสานสัมพันธ    

 ภายในองคกรของพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา ปงบประมาณ 2561

ณ โรงแรม Phuket Graceland จังหวดัภูเก็ต  20 - 22 เม.ย. 61 3 วนั สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา การพัฒนา

3 โครงการฝกอบรม การตรวจสอบขอมูลในระบบ GFIMS ณ กรมบัญชีกลาง  26 เม.ย. 61  1 วนั กรมบัญชีกลาง การพัฒนา

4 เขารวมสัมมนา โครงการสัมมนาเรื่องติดตามและทบทวนแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ

ราชการ ปงบประมาณ 2561

ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง 

กรุงเทพฯ

 4 พ.ค. 61  1 วนั สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา การพัฒนา

 

นางนิภาภรณ งาดเกาะ (ตั้งแตวันท่ี 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)



 ลําดับที่
ชื่อโครงการที่เขารวมประชุมอบรม สัมมนา  และ

เปนกรรมการตางๆ
หัวขอ สถานที่จัดอบรม วัน/เดือน/ป ระยะเวลา หนวยงานที่จัด ประเภท

1 เขารวมสัมมนา โครงการสัมมนา เรื่อง แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง

 กรุงเทพฯ

 1 ต.ค. 60 1 วนั สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา การพัฒนา

2 เขารวมสัมมนา โครงการปฐมนิเทศพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันาและ     

 สานสัมพันธภายในองคกรของพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิ

วฒันา ปงบประมาณ 2561

     ณ โรงแรม Phuket Graceland      

   จังหวัดภูเก็ต

 20 - 22 เม.ย. 61 3 วนั สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา การพัฒนา

3 เขารวมสัมมนา โครงการสัมมนาเร่ืองติดตามและทบทวนแผนยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2561

ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง

 กรุงเทพฯ

 4 พ.ค. 61  1 วนั สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา การพัฒนา

นายธเนศ  รัศมี (ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)



 ลําดับท่ี
ชื่อโครงการที่เขารวมประชุมอบรม 

สัมมนา  และเปนกรรมการตางๆ
หัวขอ สถานท่ีจัดอบรม วัน/เดือน/ป ระยะเวลา หนวยงานท่ีจัด ประเภท

1 เขารวมสัมมนา โครงการสัมมนา เร่ือง แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561

ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง กรงุเทพฯ  1 ต.ค. 60 1 วนั สถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา การพัฒนา

2 อบรมสัมมนา การจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบรหิาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ณ หอง 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวทิยาลัยนเรศวร   18 - 19 พ.ย. 60  2 วนั มหาวิทยาละยนเรศวร    การพัฒนา

3 อบรมสัมมนา การขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจางผลิตภัณฑและบริการในบัญชีนวัตรกรรม

ไทยตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี

     ณ หองประชุมชั้น ๒ และชั้น ๓  อาคาร ๕๒ ป      

สํานักงบประมาณ

  9 พ.ย. 60  13.00 น. - 

16.30 น.

สํานักงบประมาณ การพัฒนา

4 อบรมสัมมนา พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครฐั               

   พ.ศ. 2560 และกฎหมายลําดับรอง สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

ของหนวยงานของรัฐในสวนกลาง

ณ หองประชุม ชั้น 7 (อาคารใหม) กรมบัญชีกลาง  12 - 13 ธ.ค. 60  2 วนั กรมบัญชีกลาง การพัฒนา

5 เขารวมสัมมนา โครงการปฐมนิเทศพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันาและสาน

สัมพันธภายในองคกรของพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา 

ปงบประมาณ 2561

ณ โรงแรม Phuket Graceland จังหวดัภเูก็ต  20 - 22 เม.ย. 61 3 วนั สถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา การพัฒนา

6 เขารวมสัมมนา โครงการสัมมนาเร่ืองติดตามและทบทวนแผนยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2561

ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง กรงุเทพฯ  4 พ.ค. 61  1 วนั สถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา การพัฒนา

7 อบรมสัมมนา หลักสูตร "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

   พ.ศ. 2560 และกฎหมายลําดับรอง "สําหรบัผูปฏิบติงานในสวนกลาง

 ณ หองประชุมชั้น ๗  (อาคารใหม) กรมบัญชีกลาง   11 - 12 มิ.ย. 61  2 วนั  กรมบัญชีกลาง การพัฒนา

8 เขารวมสัมมนา คลายปญกา พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจาง 2560 เพ่ือการเบิกจายงบประมาณ

อยางมีระสิทธิภาพ

 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวชั่น กรุงเทพฯ  12 ก.ย. 61  1 วนั คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การพัฒนา

นางสาวกนกวรรณ  วิลัยมาตย (ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)



 ลําดับท่ี
ชื่อโครงการที่เขารวมประชุมอบรม 

สัมมนา  และเปนกรรมการตางๆ
หัวขอ สถานที่จัดอบรม วัน/เดือน/ป ระยะเวลา หนวยงานที่จัด ประเภท

1 เขารวมสัมมนา โครงการสัมมนา เรื่อง แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ  1 ต.ค. 60 1 วนั สถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา การพัฒนา

2 ประชุม เตรียมความพรอมการจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระ

เพลิงพระบรมศพ

ณ เวทีกลางแจง บริเวณสนามหลวงดาทิศเหนือ  31 ต.ค. 60  1 วนั สํานักการสังคตี  -

3 เขารวมสัมมนา โครงการปฐมนิเทศพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันาและ   

   สานสัมพันธภายในองคกรของพนักงานสถาบันดนตรี

กัลยาณิวฒันา ปงบประมาณ 2561

ณ โรงแรม Phuket Graceland จังหวัดภูเก็ต  20 - 22 เม.ย. 61 3 วนั สถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา การพัฒนา

4 เขารวมสัมมนา โครงการสัมมนาเรื่องติดตามและทบทวนแผนยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2561

ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ  4 พ.ค. 61  1 วนั สถาบันดนตรกีัลยาณิวัฒนา การพัฒนา

นางธิติมา  สุขแสงจันทร (ตั้งแตวันท่ี 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)



 ลําดับท่ี
ชื่อโครงการที่เขารวมประชุมอบรม 

สัมมนา  และเปนกรรมการตางๆ
หัวขอ สถานท่ีจัดอบรม วัน/เดือน/ป ระยะเวลา หนวยงานท่ีจัด ประเภท

1 อบรมสัมมนา การขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจางผลิตภัณฑและบริการในบัญชี  นวัตร

กรรมไทยตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี

     ณ หองประชุมชั้น ๒ และชั้น ๓  อาคาร ๕๒ ป     

 สํานักงบประมาณ

  9 พ.ย. 60  13.00 น. - 16.30 น. สํานักงบประมาณ การพัฒนา

นางสาวหทัย กิรานุชิตพงศ (ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)



 ลําดับท่ี
ชื่อโครงการท่ีเขารวมประชุมอบรม สัมมนา  และ

เปนกรรมการตางๆ
หัวขอ สถานท่ีจัดอบรม วัน/เดือน/ป ระยะเวลา หนวยงานท่ีจัด ประเภท

1 เขารวมสัมมนา โครงการสัมมนา เรื่อง แผนยุทธศาสตรและแผนปฏบิัติ

ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ  1 ต.ค. 60 1 วัน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา การพัฒนา

2 ศึกษาดูงานสารบรรณและงานการประชุม ศึกษาดูงานสารบรรณและงานการประชุม ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร  16 - 17 พ.ย. 60  2 วัน  มหาวิทยาลัยศิลปากร    การพัฒนา

3 ประชุมวิชาการ ประชุมวิชาการเครือขายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม  21 - 22 ธ.ค. 60  2 วัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร การพัฒนา

4 เขารวมสัมมนา โครงการปฐมนิเทศพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา       

    และสานสัมพันธภายในองคกรของพนักงานสถาบันดนตรี 

       กัลยาณิวัฒนา ปงบประมาณ 2561

ณ โรงแรม Phuket Graceland จังหวัดภูเก็ต  20 - 22 เม.ย. 61 3 วัน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา การพัฒนา

5 เขารวมสัมมนา โครงการสัมมนาเรื่องติดตามและทบทวนแผนยุทธศาสตร

และแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2561

ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ  4 พ.ค. 61  1 วัน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา การพัฒนา

นางสาวพิมสิริ  สกุลนอย (ตั้งแตวันท่ี 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 60)



 ลําดับท่ี
ชื่อโครงการที่เขารวมประชุมอบรม 

สัมมนา  และเปนกรรมการตางๆ
หัวขอ สถานท่ีจัดอบรม วัน/เดือน/ป ระยะเวลา หนวยงานท่ีจัด ประเภท

1 เขารวมสัมมนา โครงการสัมมนา เรื่อง แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลาน

หลวง กรุงเทพฯ

 1 ต.ค. 60 1 วัน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา การพัฒนา

2 เขารวมสัมมนา โครงการปฐมนิเทศพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาและ      

สานสัมพันธภายในองคกรของพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิ

วัฒนา ปงบประมาณ 2561

          ณ โรงแรม Phuket Graceland 

          จังหวัดภูเก็ต

 20 - 22 เม.ย. 61 3 วัน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา การพัฒนา

3 เขารวมสัมมนา โครงการสัมมนาเรื่องติดตามและทบทวนแผนยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2561

ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลาน

หลวง กรุงเทพฯ

 4 พ.ค. 61  1 วัน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา การพัฒนา

นางสาวณุสมล  จงประกิจพงศ (ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)



 ลําดับท่ี
ชื่อโครงการที่เขารวมประชุมอบรม สัมมนา 

 และเปนกรรมการตางๆ
หัวขอ สถานที่จัดอบรม วัน/เดือน/ป ระยะเวลา หนวยงานที่จัด ประเภท

1 เขารวมสัมมนา โครงการสัมมนา เรื่อง แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลาน

หลวง กรุงเทพฯ

 1 ต.ค. 60 1 วัน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา การพัฒนา

2 เขารวมสัมมนา โครงการปฐมนิเทศพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  

   และสานสัมพันธภายในองคกรของพนักงานสถาบัน

ดนตรีกัลยาณวิัฒนา ปงบประมาณ 2561

ณ โรงแรม Phuket Graceland จังหวัด

ภูเก็ต

 20 - 22 เม.ย. 61 3 วัน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา การพัฒนา

3 เขารวมสัมมนา โครงการสัมมนาเรื่องติดตามและทบทวนแผน

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2561

ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลาน

หลวง กรุงเทพฯ

 4 พ.ค. 61  1 วัน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา การพัฒนา

นางสาวพลอยไพลิน  พงศิริแสน (ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)



 ลําดับท่ี
ชื่อโครงการที่เขารวมประชุมอบรม 

สัมมนา  และเปนกรรมการตางๆ
หัวขอ สถานท่ีจัดอบรม วัน/เดือน/ป ระยะเวลา หนวยงานท่ีจัด ประเภท

1 เขารวมสัมมนา โครงการสัมมนา เรื่อง แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ  1 ต.ค. 60 1 วนั สถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา การพัฒนา

2 เขารวมอบรมสัมมนา  กิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาตอของนักเรยีน                

    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ณ โรงเรียนเซน็ตดิมินิก  15 ธ.ค. 60 12.30 น. - 15.00 น. โรงเรยีน เซนตอมินิก การพัฒนา

3 เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์                 ณ หองคทัลียา 2 โรงแรมแอมบาส

เดอร              (สุขุมวิท 11) กรุงเทพฯ

 14 - 15 ธ.ค. 60  - สมาคมเครือขายการพัฒนา

วชิาชีพอาจารยและองคกร

ระดับอุดมศึกษาแหงประเทศไทย

การพัฒนา

4 เขารวมประชุมสัมมนา แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษา

ของสถาบันอุดมศึกษา

 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ    12 - 13 ก.พ. 61  - สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา
การพัฒนา

5 อบรมเชิงปฏิบัติการ สําหรับสถานศึกษาที่เขารวมดําเนินงานกับกองทุน ประจี

การศึกษา 2561 เพื่อใหสถานศกึษามีความรู ความเขาใจใน

การดําเนินงานใหกูยืมอยางถูกตอง

 ณ หองประชุม เลอโลตัส 1 ชั้น 2 โรงแรมสวสิ

โฮเตล็ เลอ คองคอรด กรุงเทพฯ

 15 - 16 มี.ค. 61  2 วนั  กองทุนเงินใหกื้มเพื่อการศึกษา การพัฒนา

6 ประชุมสัมมนา ผูบริหารและผูปฏิบัติงานกองทุนเงินใหยืมเพื่อการศึกษา      

 ประจําปการศึกษา 2561

ณ หองแกรนดบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แก

รนด คอนเวนชั่น

 9 , 10 และ 15  3 วนั  กองทุนเงินใหกื้มเพื่อการศึกษา การพัฒนา

7 เขารวมสัมมนา โครงการปฐมนิเทศพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา       

    และสานสัมพันธภายในองคกรของพนักงานสถาบันดนตร ี

        กัลยาณิวฒันา ปงบประมาณ 2561

ณ โรงแรม Phuket Graceland จังหวัดภูเก็ต  20 - 22 เม.ย. 61 3 วนั สถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา การพัฒนา

8 เขารวมสัมมนา โครงการสัมมนาเรื่องติดตามและทบทวนแผนยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2561

ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ  4 พ.ค. 61  1 วนั สถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา การพัฒนา

9 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู กลยุทธการพัฒนากิจการนักศึกษาเพื่อตอบสนองทิศทางการ

พัฒนานักศึกษาตามกรอบยุทธศาสตรชาติ

ณ หองคริสตัล 2 - 4 โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค กรุงเทพฯ  1 ส.ค. 61 1 วนั สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา
การพัฒนา

นางสาวพิชญาภรณ  สุคนธพันธ (ตั้งแตวันท่ี 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)



 ลําดับที่
ชื่อโครงการที่เขารวมประชุมอบรม 

สัมมนา  และเปนกรรมการตางๆ
หัวขอ สถานที่จัดอบรม วัน/เดือน/ป ระยะเวลา หนวยงานที่จัด ประเภท

1 เขารวมสัมมนา โครงการสัมมนา เรื่อง แผนยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลาน

หลวง กรุงเทพฯ

 1 ต.ค. 60 1 วัน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา การพัฒนา

นายพลัฏฐ ปวราธิสันต    (ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)



 ลําดับที่
     ชื่อโครงการที่เขารวมประชมุอบรม สัมมนา

         และเปนกรรมการตางๆ
หัวขอ สถานที่จัดอบรม วัน/เดือน/ป ระยะเวลา หนวยงานที่จัด ประเภท

1 เขารวมสัมมนา โครงการสัมมนา เรื่อง แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ณ โรงแรมรอยลัปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ  1 ต.ค. 60 1 วนั สถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา การพัฒนา

2 อบรมสัมมนาทางดานการเงินและพัสดุ การจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ณ หอง 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร   18 - 19 พ.ย. 60  2 วนั มหาวิทยาละยนเรศวร    การพัฒนา

3 เปนอาจารยสอน สาขาวิชาดนตรีคัตศิลปสากลศึกษา คณะศิลปศึกษา      

    ภาคการศึกษา 2/2560

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  -  - สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป             การพัฒนา             

  การใหบริการ

3 ประชุมสัมมนา รับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับภารกิจของสาํนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา

           ณ หองพาลาเดียมฮอล เอ ชั้น 11             

โรงแรมเดอะเบอรเคลียร ประตูน้ํา กรุงเทพฯ

 24 พ.ย. 60 09.00 น. - 13.30 น. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การพัฒนา

4 อบรมเชิงปฏิบัติการ  การใชระบบบริหารจัดการงานวจิัยแหงชาติ               

    (ระบบ NRMS) ประจําปงบประมาณ 2561            

              ชวงที่ 1 ธนัวาคม 2560 - มีนาคม 2561)

ณ หองอบรมคอมพิวเตอร อาคาร  วช.3 สํานักงาน

คณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ (วช.)

 15 ม.ค. , 12 ม.ค. ,       

    19 .ม.ค. , 9 ก.พ. ,     

      16 ก.พ. , 16 ม.ีค.

 6 วนั สํานักงานคณะกรรมการการวจิัยแหงชาติ             การพัฒนา             

  การใหบริการ

5 อบรมเชิงปฏิบัติการ การายงานการติดตามงบประมาณของแผนบูรณาการ

การวจิัยและนวัตกรรม ประจําปงบประมาณ 2561

ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อาคาร วช.3 ชั้น 2 

สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาติ (วช.)

 6 - 8 ธ.ค. 60 3 วนั สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาติ การพัฒนา

6 เขารวมอบรมสัมมนา แผนการดําเนินงานและแนวทางการติดตามงบประมาณ 

     ในลักษณะบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม          

           ประจําปงบประมาณ 2561

ณ หอจูปเตอร โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น  27 พ.ย. 60  08.30 น. - 15.30 น. สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาติ การพัฒนา

7 เขารวมอบรมสัมมนา คณะกรรมการแผนงานและกลยทุธ ครั้งที่ 1/2560 ณ หองประชุม 18 A ชั้น 18 อาคารสํานักงาน         

คณะกรรมการการอุดมศึกษา

 23 พ.ย. 60 13.30 น. - 16.00 น. ท่ีประชุมอธกิารบดีแหงประเทศไทย การพัฒนา

8 เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์                 ณ หองคัทลียา 2 โรงแรมแอมบาสเดอร        

      (สุขุมวิท 11) กรุงเทพฯ

 14 - 15 ธ.ค. 60  - สมาคมเครือขายการพัฒนาวิชาชีพอาจารยและ

องคกรระดับอุดมศึกษาแหงประเทศไทย
การพัฒนา

9 เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ การรายงานการติดตามงบประมาณของแผนบูรณาการ

การวจิัยและนวัตกรรม ประจําปงปบประมาณ 2561 

ผานระบบ NRMS (เพิ่มเติม)

ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อาคาร วช.3 ชั้น 2 

สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาติ (วช.)

 10 ม.ค. 61  - สํานังานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ การพัฒนา

นายศักดิ์ระพี  รักตประจิต (ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)



10 เขาเสวนาทางวิชาการ บทบาทของสาขาวิชาอุดมศึกษาในการยกระดับและ

พัฒนาคุณภาพของประเทศ

ณ หองพระมิ่งขวญั 2 - 3 ชั้น 2 อาคารพระมิ่งขวญั

การศึกษาไทย

 29 ม.ีค. 61  13.00 น. - 16.30 น. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การพัฒนา

11 เขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชระบบบริหารจัดการงานวิจัยแหงชาติ (ระบบ 

NRMS) ประจําปงบประมาณ 2561

 ณ สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาติ  -  - สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาติ การพัฒนา

11 เขารวมสัมมนา โครงการปฐมนิเทศพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา

และ  สานสัมพันธภายในองคกรของพนักงานสถาบัน

ดนตรีกัลยาณิวฒันา ปงบประมาณ 2561

ณ โรงแรม Phuket Graceland จังหวดัภูเก็ต  20 - 22 เม.ย. 61 3 วนั สถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา การพัฒนา

12 เขารวมสัมมนา โครงการสัมมนาเรื่องติดตามและทบทวนแผน

ยทุธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2561

ณ โรงแรมรอยลัปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ  4 พ.ค. 61  1 วนั สถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา การพัฒนา

13 เขารวมประชุมวชิาการ "Cutting Edge Technology Research Topics" ณ หองประชุม Word Ballroom ชั้น 23 ศูนยประชุม

บางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวลิด ราชประสงค 

กรุงเทพฯ

 11 ส.ค. 61   1 วนั สํานักงานคณะกรรมการการวจิัยแหงชาติ การพัฒนา

14 เขารวมประชุมวชิาการ ผูประสานงานระบบ NRMS ของหนวยงานภาครัฐ และ

เจาหนาท่ี วช ประจําป 2561

                ณ โรงแรม เดอะ โบนันซา รีสอรท โฮเต็ล      

        จังหวัดนครราชสีมา

 10 - 12 ก.ย. 61 3 วนั สํานักงานคณะกรรมการการวจิัยแหงชาติ การพัฒนา

15 เขารวมสัมมนา ภาครัฐ เพื่อประชาชน Good Governance for Better

 Life

ณ หองแกรนด ไดมอนด บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม      

   เมืองทองธานี

 14 ก.ย. 61  1 วนั สํานักงาน ก.พ.ร. การพัฒนา



 ลําดับท่ี
ชื่อโครงการที่เขารวมประชุมอบรม สัมมนา

  และเปนกรรมการตางๆ
หัวขอ สถานท่ีจัดอบรม วัน/เดือน/ป ระยะเวลา หนวยงานที่จัด ประเภท

1 ศึกษาดูงานสารบรรณและงานการประชุม ศึกษาดูงานสารบรรณและงานการประชุม ณ มหาวทิยาลัยศิลปากร  16 - 17 พ.ย. 60  2 วัน  มหาวิทยาลัยศิลปากร    การพัฒนา

2 ประชุมสัมมนา สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูเครือขายการวางแผน

อุดมศึกษา

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม  29 - 31 ม.ค. 61 3 วัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม การพัฒนา

3 เขารวมสัมมนา โครงการปฐมนิเทศพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา     

    และสานสัมพันธภายในองคกรของพนักงานสถาบัน

ดนตรีกัลยาณิวัฒนา ปงบประมาณ 2561

ณ โรงแรม Phuket Graceland จังหวัดภูเก็ต  20 - 22 เม.ย. 61 3 วัน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา การพัฒนา

4 เขารวมสัมมนา โครงการสัมมนาเรื่องติดตามและทบทวนแผนยทุธศาสตร

และแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2561

ณ โรงแรมรอยลัปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ  4 พ.ค. 61  1 วัน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา การพัฒนา

5 เขารวมอบรมสัมมนา โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ''เขาถึง เขาใจเทคนิคการ

จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อผลักดันการดําเนินงาน

ตามยุทธศาสตรขององคกร รุนที่ 3"

ณ ศูนยพัฒนาทุนมนุษย มหาวทิยาลัสวนดุสิต  14 ก.ย. 61  1 วัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การพัฒนา

นางสาวพิชญสินี  ฉลาดดี  (ตั้งแตวันท่ี 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 60)



 ลําดับที่
ชื่อโครงการที่เขารวมประชุมอบรม 

สัมมนา  และเปนกรรมการตางๆ
หัวขอ สถานที่จัดอบรม วัน/เดือน/ป ระยะเวลา หนวยงานที่จัด ประเภท

1 เขารวมสัมมนา โครงการสัมมนา เรื่อง แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ  1 ต.ค. 60 1 วนั สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา การพัฒนา

2 เขารวมประชุมกิจกรรม Soun Bridge 2017 ณ Damansara Performing Arts Center (DPAC)

 ประเทศมาเลเซีย

 6 - 7 ต.ค. 60 2 วนั Society of Malaysian Contemporary 

Composers (SMCC)
        การพัฒนา          

การใหบริการ

3 เปนอาจารยพิเศษ สอนบรรยาย สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2560

      ณ ตึก HM (ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ 7 ชั้น)         

        คณะวิศวกรรมกศาสตร สถาบันเทคโนโลยี

พระจอม                   เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

 19 มี.ค. 61  13.00 น. - 17.00 

น.

คณะวิศวกรรมกศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

4 เขารวมสัมมนา โครงการปฐมนิเทศพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา

และ  สานสัมพันธภายในองคกรของพนักงานสถาบัน

ดนตรกัีลยาณิวัฒนา ปงบประมาณ 2561

ณ โรงแรม Phuket Graceland จังหวดัภูเก็ต  20 - 22 เม.ย. 61 3 วนั สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา การพัฒนา

5 เขารวมสัมมนา โครงการสัมมนาเร่ืองติดตามและทบทวนแผนยุทธศาสตร

และแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2561

ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ  4 พ.ค. 61  1 วนั สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา การพัฒนา

อาจารย Jean - David Caillouet  (ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)



 ลําดับท่ี
ชื่อโครงการที่เขารวมประชุมอบรม สัมมนา  และ

เปนกรรมการตางๆ
หัวขอ สถานที่จัดอบรม วัน/เดือน/ป ระยะเวลา หนวยงานที่จัด ประเภท

1 ประชุมสัมมนา แนวทางการดาํเนินการตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

 ณ หองประชุมศาสตราจารยประเสริฐ ณ นคร   

     ชั้น 3 อาคารอุดมศกึษา 1 สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา

 14 ม.ีค. 61  1 วัน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  การพัฒนา

2 การเขารวมอบรม " Is an innovator different from an inventor?: Meeting with 

Dr. Steven Voldman, IEEEE Fellow"

 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ  20 ม.ิย. 61  1 วัน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  การพัฒนา

3 เขารวมสัมมนา โครงการสัมมนาเรื่องติดตามและทบทวนแผนยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2561

ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง 

กรุงเทพฯ

 4 พ.ค. 61  1 วัน สถาบันดนตรีกัลยาณวิัฒนา การพัฒนา

นางสาวสุธีรพร เลิศล้ํา  (ตั้งแตวันท่ี 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 60)



 ลําดับที่
ชื่อโครงการที่เขารวมประชุมอบรม 

สัมมนา  และเปนกรรมการตางๆ
หัวขอ สถานที่จัดอบรม วัน/เดือน/ป ระยะเวลา หนวยงานที่จัด ประเภท

1 เขารวมอบรม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. 2560 กับระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ณ เจาพระยาปารค ถนนรัชดา กรุงเทพมหานคร  31 ม.ีค. - 1 เม.ย. 61  2 วนั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การพัฒนา

2 อบรมสัมมนา หลักสูตร "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายลําดับ

รอง "สําหรับผูปฏบิติงานในสวนกลาง

 ณ หองประชุมชั้น ๗  (อาคารใหม) 

กรมบัญชีกลาง

  11 - 12 ม.ิย. 61  2 วนั  กรมบัญชีกลาง การพัฒนา

3 เขารวมสัมมนา โครงการสัมมนาเรื่องติดตามและทบทวนแผน

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 

2561

ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง 

กรุงเทพฯ

 4 พ.ค. 61  1 วนั สถาบันดนตรกีัลยาณิวฒันา การพัฒนา

4 เขารวมโครงการฝกอบรม กฏหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ หลักสูตร "ระเบียบกระทรวงการคัลงวาดวย

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ สําหรับ

ผูปฏบิัติงานในบทบาทกรรมการชุดตางๆ ที่เก่ียวกับ

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

 ณ หองประชุมชั้น ๗  กรมบัญชีกลาง  25 - 26 ก.ค. 61  2 วนั กรมบัญชีกลาง การพัฒนา

5 เขารวมสัมมนา คลายปญกา พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจาง 2560 เพ่ือการ

เบิกจายงบประมาณอยางมีระสิทธภิาพ

 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวช่ัน กรุงเทพฯ  12 ก.ย. 61  1 วนั คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การพัฒนา

นางสาวอุบลวรรณ พุมชาง  (ตั้งแตวันท่ี 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 60)



 ลําดับท่ี
ชื่อโครงการที่เขารวมประชุมอบรม 

สัมมนา  และเปนกรรมการตางๆ
หัวขอ สถานที่จัดอบรม วัน/เดือน/ป ระยะเวลา หนวยงานที่จัด ประเภท

1 เขารวมสัมมนา การปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคลองของ

หลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ผานการอนุมัติหรือการใหความ

เห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพฯ  7 มิ.ย. 61  1 วัน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  การพัฒนา

2 เขารวมสัมมนา การใชระบบสารสเนทศเพื่อการพิจารณาความสอดคลอง    

 ของหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา

ณ มหาวิทยาละยเกษตรศาสตร  13 มิ.ย. 61  09.00 น. - 12.00น. มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร การพัฒนา

3 เขารวมสัมมนา โครงการสัมมนาเรื่องติดตามและทบทวนแผนยุทธศาสตร

และแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2561

ณ โรงแรมรอยลัปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง 

กรุงเทพฯ

 4 พ.ค. 61  1 วัน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา การพัฒนา

นายกฤณ พงษนิทรัพย  (ตั้งแตวันท่ี 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 60)



 ลําดับท่ี
ชื่อโครงการที่เขารวมประชุมอบรม 

สัมมนา  และเปนกรรมการตางๆ
หัวขอ สถานที่จัดอบรม วัน/เดือน/ป ระยะเวลา หนวยงานที่จัด ประเภท

1 เขารวมสัมมนา การใชระบบสารสเนทศเพื่อการพิจารณาความสอดคลอง    

 ของหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา

ณ มหาวิทยาละยเกษตรศาสตร  13 มิ.ย. 61  09.00 น. - 12.00น. มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร การพัฒนา

2 เขารวมสัมมนา โครงการสัมมนาเรื่องติดตามและทบทวนแผนยุทธศาสตร

และแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2561

ณ โรงแรมรอยลัปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง 

กรุงเทพฯ

 4 พ.ค. 61  1 วัน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา การพัฒนา

นายชัยภัทร  ไตรพิพิธสิริวัฒน   (ตั้งแตวันท่ี 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 60)



 ลําดับท่ี
ชื่อโครงการที่เขารวมประชุมอบรม 

สัมมนา  และเปนกรรมการตางๆ
หัวขอ สถานที่จัดอบรม วัน/เดือน/ป ระยะเวลา หนวยงานที่จัด ประเภท

1 เขารวมสัมมนา การยกระดับวิชาชีพดานบัญชีของหนวยงานรัฐ ณ หองประชุมแกรนด AB ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล 

แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

 7 ส.ค. 61 1 วัน กรมบัญชีกลาง การพัฒนา

นางสาวปริยากร พรหมสถิต   (ตั้งแตวันท่ี 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 60)



 ลําดับท่ี
ชื่อโครงการที่เขารวมประชุมอบรม 

สัมมนา  และเปนกรรมการตางๆ
หัวขอ สถานที่จัดอบรม วัน/เดือน/ป ระยะเวลา หนวยงานที่จัด ประเภท

1 เขารวมประชุม การเช่ือมโยงระบบสารสนเทศการรับทราบหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา และรพบบฐานขอมูลการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับอุมดศึกษา เพื่อการกํากับติดตามและ

รองรับมาตราฐานการศึกษา

ณ โรงแรมเซน็จูรี่ พารค กรุงเทพฯ   13 ก.ย. 61 1 วัน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การพัฒนา

2 เขารวมประชุมสัมมนา เครือขายเจาหนาที่งานประกันคุณภาพ เพื่อสราง

ความสัมพันธและแลกเปลี่ยนประสบการณดานการ

ประเมินคุณภาพภายนอกทุกระดับการศึกษา

                      ณ โรงแรมวังสวนสุนันทา        

             มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 9 -  10 ส.ค. 61 2 วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การพัฒนา

3 เขารวมสัมมนา ภาครฐั เพื่อประชาชน Good Governance for Better 

Life

ณ หองแกรนด ไดมอนด บอลรูม อาคารอิมแพ็ค 

ฟอรั่ม         เมืองทองธานี

 14 ก.ย. 61  1 วัน สํานักงาน ก.พ.ร. การพัฒนา

4 เขารวมประชุม มาตราฐานการอุดมศึกษาและแนวปฏิบัติ เพื่อนําไปสูการ

ประกันคุณภาพการศึกษาตามกฏกระทรวงการประกัน

คุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561

ณ โรงแรม เดอะ เบอรเคลียร กรุงเทพฯ  14 ก.ย. 61  1 วัน สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ การพัฒนา

5 เขารวมประชุมเสวนา ระเบิด คุณภาพการศึกษาจากภายใน ไมตองรอ Ranking      ณ หองประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิง

ปทมา         สีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยาม

บรมราชกุมารี              สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ

หารศาสตร

 25 ก.ย. 61 1 วัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร การพัฒนา

นายสมประสงค ยุนกระโทก   (ตั้งแตวันท่ี 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 60)


