
วัน เดือน ปี หลักฐานการจ่าย จ านวนเงิน เอกสารประกอบ หมายเหตุ

1  อ.วิทยา ขาวขจร 1. หลักสูตรพัฒนาผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA version 4 ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2566 30,000.00          

2. อบรมโครงการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์เคร่ืองมือเพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียน วันท่ี 29 ต.ค. 2564  11 พ.ย. 64 AP65110035 800.00         คงเหลือ 29,200 บาท

3. หลักสูตรคุณภาพระบบงานและกระบวนการของคณะฯ กับ EdPEx ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2566 9,23/11,2/12/64,3/1/65 ไม่มีค่าใช้จ่าย

4. หลักสูตรฝึกอบรม ผู้บริหารยุคใหม่ (4.0) สร้างทีมงานคุณภาพ

5. การเขียนบทความวิจัย และบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร ฐาน CTI

6. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21

7. การเขียนหนังสือเพ่ือย่ืนขอต าแหน่งทางวิชาการ

2 อ.ดร.วิวัฒน์  ฤทธิมา 1. ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 30,000.00          

ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม ของทุกปี ค่าลงทะเบียนเรียน 10,000 บาท

2. หลักสูตรพัฒนาผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA version 4 ระหว่างเดือน ม.ค.65 - มิ.ย. 2565 จ านวน 5,000 บาท

3. หลักสูตรคุณภาพระบบงานและกระบวนการของคณะฯ กับ EdPEx ระหว่างเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2565 จ านวน 5,000 บาท

4. การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 13 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 จ านวน 4,000 บาท  14 ธ.ค. 64 AP65120034 4,000.00       คงเหลือ 26,000 บาท

5. นวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่ส าหรับนักบริหารระดับสูง  พฤษภาคม - สิงหาคม 2565 จ านวน 80,000 บาท

3 ผศ.ดร.อภิวัฒน์  สมาธิ 1. อบรมโครงการประชุมการวิจัยทางการศึกษ าระดับชาติ คร้ังท่ี 17 30,000.00          

“นวัตกรรมการศึกษ า : กล้าเปล่ียน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย”

วันพฤหัสบดีท่ี 26 – วันศุกร์ท่ี 27 สิงหาคม 2565 ส านักวิจัยและพัฒนาการศึกษา กทม. ค่าลงทะเบียน 7,000 บาท

2. “การวิจัยเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ”   (Qualitative Research)

วันท่ี  22-24 กันยายน  2565 สมาคมส่งเสริมการวิจัย กทม. ค่าลงทะเบียน 7,000 บาท

3. หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารพนักงาน “ผู้มีความสามารถสูง” (Strategic Talent Management)

รุ่นท่ี 2 อบรมวันพุธท่ี 22 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กทม. จ านวน 6,200บาท

4 อ.ดร.วิลาสินี ธนพิทักษ์ 1. ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 30,000.00          

ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม ของทุกปี ค่าลงทะเบียนเรียน 15,000 บาท

2. การเขียนบทความวิจัยในฐาน Score push TCI 1 ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ของทุกปี

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ค่าอบรม 5,000.-

3. อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย ด้านชุมชนและพ้ืนท่ี มหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมกับ สถาบันคลังสมองของชาติ ในช่วงเดือน สิงหาคม ของทุกปี 

มหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมกับ สถาบันคลังสมองของชาติ ในช่วงเดือน สิงหาคม ของทุกปี ค่าอบรม 5,000 บาท

4. อบรมสัมมนาและเผยแพร่บทความวิจัยระดับชาติในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ มิ .ย. - ก.ค. 2565 ค่าอบรม 15,000 บาท

5.แนวโน้มการศึกษาเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน ศตวรรษท่ี 21สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) มีนาคม-กรกฎาคม ของทุกปี

อบรมออนไลน์ แบบไม่มีค่าใช้จ่าย

6.แนวโน้มรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) มีนาคม-กรกฎาคม ของทุกปี อบรมออนไลน์ แบบไม่มีค่าใช้จ่าย

7. การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ คร้ังท่ี 13 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 จ านวน 2,000 บาท  14 ธ.ค. 64 AP65120035 2,000.00       คงเหลือ 28000 บาท

วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา  มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2565  (รายเดือน) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 

ล าดับ ช่ือ - สกุล รายการ งบประมาณจัดสรร
รายงานผลการพัฒนา



5 อ.มิติ  สังข์มุสิกานนท์ 1.หลักสูตรกลยุทธ์การพัฒนาความคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์ส าหรับองค์กรสมัยใหม่ 30,000.00          
 ส านักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ช่วงเดือน พฤศจิกายน 2564 ค่าลงทะเบียน 5,800 บาท

2.หลักสูตรการเจรจาต่อรองในศตวรรษ 21

ส านักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ช่วงเดือน พฤศจิกายน 2564 ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท

6 อ.เทพรัตน์  จันทพันธ์ 1.อบรมหลักสูตรการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและการคค านวนผลตอบแทนทางสังคม 30,000.00          

และการคค านวนผลตอบแทนทางสังคมจาการลงทุน หลักสูตรพ้ืนฐาน (SIA & SROI WORKSHOP) BIGINNER

ค่าลงทะเบียน  8,000 บาท( อบรมออนไลน์) วันท่ี 16-17 ธันวาคม 2564

2.การบริหารโครงการใยุค 4.0(ออนไลน์) ปี2564 รุ่นท่ี3 วันท่ื 13-14 ธ.ค. 2564 ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท

3.หลักสูตร Design  Thinking  เดือนมกราคม  ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

7 อ. เสรี  บุญรัตน์ 1. ทักษะภาษาอังกฤษและการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ในช่วงไตรมาศแรก 30,000.00          

ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าสอบ 15,000

2. อบรมโปรแกรม THAT-Amadeus ระบบส ารองบัตรโดยสาร โรงแรม รถเช่า 

 ณ ส านักงาน กรุงเทพฯ จ านวน 5,000 บาท มกราคม - มีนาคม 2565

3. การผสมเคร่ืองด่ืมและบริหารจัดการเคร่ืองด่ืมและบาร์  เมษายน - มิถุนายน 2565 จ านวน 5,000 บาท

8 อ.ขวัญชนก แก้วเหมือน 1.คอร์สติว TOEFL ITP ช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564 ณ Mee Fah English School ค่าคอร์สเรียนยอดรวม 20,590 บาท 30,000.00          

2.อบรมการพัฒนาผลงานวิจัย 

3.อบรมหลักสูตร Social Return  on Investment (SROI)

4.อบรม AUN - QA

9 อ.จารุวรรณ ทองเน้ือแข็ง 1. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการสอบวัด (TOEFL : ITP) (online & onsite) ไตรมาสท่ี 1 ระหว่าง ตุลาคม - ธันวาคม 2564 30,000.00          

ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าสอบ 20,000 บาท จากสถาบันมีฟ้าสงขลา

2. โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการส าหรับบุคลากรสายวิชาการ  ไตรมาสท่ี 2 ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท

3. การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว ไตรมาสท่ี 3 ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท

4. โครงการอบรมประกันคุณภาพ AUN QA  (Online หรือ Onsite ) ไตรมาสท่ี 4 

5. อบรมเชิงปฎิบัติการ หัวข้อ การเขียนผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ วันท่ 3 ธ.ค. 2564 ม.ธุรกิจบัณฑิตย์  17 ธ.ค. 64 AP65120040 500.00         คงเหลือ 29,500 บาท

10 รศ.พรชัย  ลิขิตธรรมโรจน์ 1.เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน คร้ังท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 online จ านวน 2,000 บาท 30,000.00           14 ธ.ค. 64 AP65120039 2,000.00       คงเหลือ 28,000 บาท

2.เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการจัดการศึกษา 

 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ศาลายา จ านวน 6,000 บาท (on site)

3.เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 6,000 บาท

11 อ. อิศมนต์  จันทะโร 1. โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการส าหรับบุคลากรสายวิชาการ ม .ค. 2565 ค่าลงทะเบียน 14,500 บาท 30,000.00          
2. การบริหารการส่ือสารอย่างผู้น าการเปล่ียนแปลง  (Executive Communication Management for Innovative Thinking) รุ่นที1 ( 4- 5 ตุลาคม 
2564) 3,500 บาท

3. สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่  1-3 ธันวาคม 2564 ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

4. การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับนานาชาติ วันศุกร์ท่ี 13 พฤษภาคม 2565 ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท



12 นางปิยานุช จุฑาทิพรัตน์ 1.หลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินจากคลังส าหรับบุคลากรภาครัฐ” 20,000.00          

รุ่นท่ี ๘ ระหว่างวันท่ี  25 – 26  มิ.ย. 2565 

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ค่าอบรม ยอด 3,900 บาท 

2.หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านการบริหารงบประมาณและการจัดท างบประมาณ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ รุ่นท่ี 4 วันท่ี 11-12 มิ.ย. 2565 

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ค่าอบรม ยอด 3,900 บาท 

13 น.ส.พิชญ์สินี  อรรถชัยพานิช วิธีคิดเพ่ือการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจแบบเป็นระบบ วันท่ี 20 ต.ค. 2564 อบรมออนไลน์  ค่าอบรม 5,136 บาท 20,000.00          

Smart Secretary & Super Admin (ออนไลน์)  17 กันยายน 2564 ค่าลงทะเบียน 1,400 บาท

Digital Transformation และรูปแบบการบริหารงาน แบบ Agility (ออนไลน์)  วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564  ค่าลงทะเบียน 1,400 บาท

บุคลิกภาพการน าเสนอแบบผู้น า (ออนไลน์)  วันท่ี 16-17 พฤศจิกายน 2564 ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท

14 น.ส.นุชรินทร์ เท่ียงธรรม 1.หลักสูตร "เจาะลึกงานก่อสร้างและการลงโทษให้เป็นผู้ท้ิงงานในการจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติฯ” 20,000.00           1 พ.ย.64 AP65110001 9,528.42       

รุ่นท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี 26-28 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ค่าอบรม ยอด 3,900 บาท 

2.หลักสตร "การปฎิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าท่ีพัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ "  9 พ.ย. 64 AP65110015 9,654.68       

รุ่นท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 6-7 พฤศจิกายน 2564

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ค่าอบรม ยอด 3,900 บาท 

3.หลักสูตรการตรวจสอบและจ าหน่ายพัสดุประจ าปี พร้อมแนวทางปฎิบัติตามหนังสือ ว 845 ฯ  24 พ.ย. 64 AP65110046 10,453.46     9,636.56-                 

รุ่นท่ี 4 ระหว่างวันท่ี 19-21 พฤศจิกายน 2564

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ค่าอบรม ยอด 3,900 บาท 

15 นายกฤชณัท พรหมเสนะ 1.หลักสูตร “เทคนิคในการปฏิบัติด้านควบคุมภายใน บริหารจัดการความเส่ียง แผนตรวจสอบภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า 20,000.00          

ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 พร้อมฝึกปฏิบัติเชิงลึกการตรวจสอบ

คุณภาพงานตรวจสอบภายในภายใต้มาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561” วันท่ี 10-12 ธ.ค.2564

กรุงเทพ 5,000 บาท

2.โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเตรียมการและวางแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปี 2565 แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุ

และวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีรัฐต้องการส่งเสริม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563(ว8๔๕) และแนวทางปฏิบัติ มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วง

สถานการณ์ Covid-19(ว๖๙๓) และการจัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) และการตรวจสอบพัสดุประจ าปี” วันท่ี 15-17 ม.ค.2565

5,000 บาท



16 นายธิติพงษ์  เผ่าฟู 1.หลักสูตร “เทคนิคในการปฏิบัติด้านควบคุมภายใน บริหารจัดการความเส่ียง แผนตรวจสอบภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า 20,000.00          

ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 พร้อมฝึกปฏิบัติเชิงลึกการตรวจสอบ

คุณภาพงานตรวจสอบภายในภายใต้มาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561” วันท่ี 10-12 ธ.ค.2564

กรุงเทพ 5,000 บาท

2.โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเตรียมการและวางแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปี 2565 แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุ

และวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีรัฐต้องการส่งเสริม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563(ว8๔๕) และแนวทางปฏิบัติ มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วง

สถานการณ์ Covid-19(ว๖๙๓) และการจัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) และการตรวจสอบพัสดุประจ าปี” วันท่ี 15-17 ม.ค.2565

5,000 บาท

430,000.00         -            -                38,936.56     -                  9,636.56-                 


