
สรุปโครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม วิทยากร งบประมาณ(บาท) วันท่ีจัดประชุม สถานท่ี 

1. โครงการอบรมใหความรูระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 

กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ  มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2562 

1. ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลยสัมพันธ

2. รศ.ดร.สุวัฒน  ฉิมะสังคนันท 

 

128,800 บาท 

จายจริง 113,200 บาท 

- ตอบแทน 28,800 บาท 

- ใชสอย 84,400  บาท 

3 – 4 ตุลาคม 2562 หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคาร 2 ชั้น 8 

2. โครงการอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับ

หลักสูตร (สําหรับผูไมมีประสบการณ)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

วิทยากรหลัก 

1. ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลยสัมพันธ

2. รศ.ดร.สุวัฒน  ฉิมะสังคนันท 

วิทยากรประจํากลุม  

1. ผศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา 

2. ผศ.ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ 

3. ผศ.ดร.ศรีสวคนธ แดงสะอาด 

4. ผศ.ณัฐสุภา จิวศิวานนท 

115,000 บาท 

จายจริง 97,480 บาท 

- ตอบแทน 55,200 บาท 

- ใชสอย 32,400  บาท 

9 – 10 ตุลาคม 2562 โครงการบัณฑิต  

อาคาร 2 ชั้น 12 

3. อบรมหลักสูตร AUN-QA Overview & 

AUN-QA Implementation and Gap 

Analysis 

- 13,532 บาท 

จายจริง 11,992 บาท 

- ใชสอย 11,992  บาท 

16 - 17 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร 

3. โครงการอบรมจัดการความรูดานประกัน

คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2562 

รศ.ดร.อรจรีย ณ ตะก่ัวทุง 33,600 บาท 

จายจริง 31,200 บาท 

- ตอบแทน 9,600 บาท 

- ใชสอย 21,600  บาท 

25 พฤศจิกายน 2562 หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคาร 2 ชั้น 8 



ช่ือโครงการ/กิจกรรม วิทยากร งบประมาณ(บาท) วันท่ีจัดประชุม สถานท่ี 

4. โครงการอบรมความรูดานการประกัน

คุณภาพภายในเกณฑใหม ประจําปการศึกษา 

2562 

- 2,250 บาท 

จายจริง 1,400 บาท 

- ใชสอย 1,400  บาท 

4 ธันวาคม 2562 หองประชุมศรีเจริญ  

อาคาร 3 ชั้น 5 

5. โครงการอบรมหลักสูตร AUN - QA ผศ.ดร.นัทธีรัตน พีระพันธุ 20,800 บาท 

จายจริง 15,800 บาท 

- ตอบแทน 4,800 บาท 

- ใชสอย 11,000   บาท 

16 ธันวาคม 2562 หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคาร 2 ชั้น 8 

6. โครงการอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับ

หลักสูตร (สําหรับผูไมมีประสบการณ)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รุนท่ี 2 

วิทยากรหลัก 

1. ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลยสัมพันธ

2. รศ.ดร.สุวัฒน  ฉิมะสังคนันท 

วิทยากรประจํากลุม  

1. ผศ.ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด 

2. ผศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา  

3. ผศ.ดร.ศรีสวคนธ แดงสะอาด 

4. ผศ.ณัฐสุภา จิวศิวานนท 

5. ผศ.ดร.ชนกานต สุวรรณทรัพย 

6. ผศ.ดร.ธรรมรัตน โถวสกุล 

7. ผศ.ดร.ฐิติวสัส สุขปอม  

8. ผศ.มุกดา ลิบลับ  

9. ผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสนห 

10. อาจารยผองใส สินธุสกุล 

149,080 บาท 

จายจริง 138,680  บาท 

- ตอบแทน 91,200 บาท 

- ใชสอย 37,600  บาท 

- คาหนังสือ 9,880 บาท 

25 - 26 ธันวาคม 2562 หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคาร 2 ชั้น 8 



ช่ือโครงการ/กิจกรรม วิทยากร งบประมาณ(บาท) วันท่ีจัดประชุม สถานท่ี 

7. โครงการอบรมซักซอมความเขาใจและหา

แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรโดยใชเกณฑ 

AUN-QA 

- 2,500 บาท 

จายจริง 1,425 บาท 

- ใชสอย 1,425  บาท 

8 มกราคม 2563 หองประชุมศรีเจริญ  

อาคาร 3 ชั้น 5 

8. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ: การจัดทํา

แผนปฏิบัติการป 2563 

- 13,350 บาท 

จายจริง 10,975 บาท 

- คาท่ีพัก 5,200 บาท 

- คาอาหาร 5,775 บาท 

15 - 17 มกราคม 2563 

 

รอยัล ฮิลล กอลฟ  

รีสอรท แอนด สปา  

จังหวัดนครนายก 

9. โครงการอบรมซักซอมความเขาใจและหา

แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรโดยใชเกณฑ 

AUN - QA ครั้งท่ี 2 

ผอ.นุชนภา  รื่นอบเชย 3,150 บาท 

จายจริง 3,000 บาท  

- ตอบแทน 2,400 บาท 

- ใชสอย    600    บาท 

13 กุมภาพันธ 2563 หองประชุมนพมาศ  

อาคาร 3 ชั้น 5 

10. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา

แผนการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

ป พ.ศ. 2562 – 2565 

- 8,000 บาท 

จายจริง 7,400 บาท 

- ใชสอย 7,400 บาท 

6 มีนาคม 2563 

 

หองประชุมศรีเจริญ 

อาคาร 3 ชั้น 5 

11. โครงการอบรมหลักสูตรผูประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราช

ภัฏ ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย (สําหรับผู

ไมมีประสบการณ)  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี 

วิทยากรหลัก 

1. ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ

2. รศ.ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท 

วิทยากรประจํากลุม  

1. รศ.ดร.สุภาคย ดุลสัมพันธ 

2. ผศ.สุเมธี กิตติพงศไพศาล 

132,000 บาท 

จายจริง 130,000 บาท 

- ตอบแทน 84,000 บาท 

- ใชสอย 46,000 บาท 

 

16 - 17 มีนาคม 2563 หองประชุม 50 ป 

อาคาร 1 ชั้น 15 



ช่ือโครงการ/กิจกรรม วิทยากร งบประมาณ(บาท) วันท่ีจัดประชุม สถานท่ี 

3. รศ.ดร.โองการ วณิชาชีวะ 

4. ดร.วัชรินทร อินทพรหม 

5. รศ.ดร. วิไล ตั้งจิตสมคิด 

6. รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล  

7. ผศ.ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ 

8. ผศ.ดร.ศรีสวคนธ แดงสะอาด

9. ผศ.ณัฐสุภา จิวศิวานนท 

12. โครงการอบรมหลักสูตรผูประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราช

ภัฏ ระดับหลักสูตร (สําหรับผูไมมี

ประสบการณ)  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

รุนท่ี 3 

1. ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ 

2. รศ.ดร.สุวัฒน  ฉิมะสังคนันท  

3. รศ.ดร.สุภาคย ดุลสัมพันธ 

4. ผศ.ดร.ธรรมรัตน โถวสกุล 

5. รศ.ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด 

6. ผศ.ดร.ศรีสวคนธ แดงสอาด 

7. ผศ.ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ 

8. ผศ.ณัฐสุภา จิวศิวานนท 

90,400 บาท 

จายจริง  

- ตอบแทน 62,400 บาท 

- ใชสอย 24,000 บาท 

16 - 17 มิถุนายน 2563 หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคาร 2 ชั้น 8 

13. อบรมระบบ CHE QA Online  

(คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และ

คณะวิทยาการจัดการ) 

- - 19 สิงหาคม 2563 หองบริการอินเตอรเน็ต 

อาคาร 2 ชั้น 11 

 

14. อบรมระบบ CHE QA Online  

(คณะครุศาสตร และคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี) 

- - 26 สิงหาคม 2563 หองบริการอินเตอรเน็ต 

อาคาร 2 ชั้น 11 



ช่ือโครงการ/กิจกรรม วิทยากร งบประมาณ(บาท) วันท่ีจัดประชุม สถานท่ี 

15. ประชุมคณะกรรมการจัดทําเลมรายงาน

การประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย 

ประจําปการศึกษา 2562 

- - 2 กันยายน 2563 หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคาร 2 ชั้น 8 

16. ประชุมวิพากษ เลม (ราง) รายงานการ

ประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

ปการศึกษา 2562 

- - 15 กันยายน 2563 หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคาร 2 ชั้น 8 

17. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

1. รศ.ดร.ไทย  ทิพยสวุรรณกุล 

2. รศ.ดร.สุวัฒน  ฉิมะสังคนันท 

3. ผศ.ดร.ปญญา ทองนิล 

4. ผศ.สมหมาย มหาบรรพต 

5. อ.ดร.สุรางคนา  มัณยานนท 

100,000 บาท 

จายจริง บาท 

- ตอบแทน 42,000 บาท 

- ใชสอย 58,000 บาท 

 

21 – 22 กันยายน 2563 หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคาร 2 ชั้น 8 

 


