แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถในแตละตําแหนงหนาที่ของบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2562
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

1

นายศักดิ์ระพี รักตประจิต

2

นางสาวศิริวรรณ คุมโห

3

อาจารย ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี
และอาจารย Dr.Elissa
Miller-Kay

4

นายณัฐวุฒิ เลี่ยมสุวรรณ

5

รายละเอียดการเขารับการฝกอบรม สัมมนา

คาใชจาย (สาย
วิชาการ)

คาใชจาย (สาย
ปฏิบัติการ)

ไตรมาสที่ 1 (2561) ไตรมาสที่ 2 (2561) ไตรมาสที่ 3 (2562) ไตรมาสที่ 4 (2562)
สถานที่ฝกอบรม

7,500

จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง

เรียนภาษาอังกฤษ

4,200

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

134,000

หมายเหตุ

รวม
ต.ค.

เขารวมโครงการศึกษาดูงานและเก็บขอมูวิจัย

3rd International Music and Performing Arts
(IMPAC 2018)

ระยะเวลา

1 - 5 พ.ย. 61

5 วัน

1 พ.ย. 61 - 17 ม.ค. 62 3 เดือน

Unversiti Pendidikan Arts
(IMPAC 2018))

12 -16 พ.ย. 61

5 วัน

ผูอํานวยการสํานักงานสถาบัน

2,500

โรงแรมมิราเคิลแกรนดคอน
เวนชั่นโฮเทล กรุงเทพฯ

15 ธ.ค. 61

1 วัน

นางสาวกนกวรรณ ลัยมาตย

นักวิชาการพัสดุ

2,500

โรงแรมมิราเคิลแกรนดคอน
เวนชั่นโฮเทล กรุงเทพฯ

15 ธ.ค. 61

1 วัน

6

วาที่รอยตรีสุรพงษ เด็นลีเมาะ

นักวิชาการเงินและบัญชี

2,500

โรงแรมมิราเคิลแกรนดคอน
เวนชั่นโฮเทล กรุงเทพฯ

15 ธ.ค. 61

1 วัน

7

นางสาวสุธีรพร เลิศล้ํา

นิติกร

2,500

โรงแรมมิราเคิลแกรนดคอน
เวนชั่นโฮเทล กรุงเทพฯ

15 ธ.ค. 61

1 วัน

8

อาจารย ดร.อโณทัย นิติพน

9

Dr. Jean - David Caillouet

10

นายณัฐวุฒิ เลี่ยมสุวรรณ

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.



















อาจารยประจํา

10,000

The University of Sydney

3 - 6 ธ.ค. 61

4 วัน



อาจารยประจํา (ชาวตางประเทศ)

10,000

The University of Sydney

3 - 6 ธ.ค. 61

4 วัน



ศูนยการเรียนรูและบริการ
วิชาการ เครือขายแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ต. ผาสิงห อ. เมือง จ. นาน

12 - 14 ก.พ. 62

3 วัน

ผูอํานวยการสํานักงานสถาบัน

5,500

ก.พ.



มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถในแตละตําแหนงหนาที่ของบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2562
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา


11

นางสาวดิสรัตน สุกษมภัทร

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

5,500

ศูนยการเรียนรูและบริการ
วิชาการ เครือขายแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ต. ผา
สิงห อ. เมือง จ. นาน

12 - 14 ก.พ. 62

3 วัน

12

นางสาวพิชญสินี ฉลาดดี

นักบริหารงานทั่วไป

5,500

ศูนยการเรียนรูและบริการ
วิชาการ เครือขายแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ต. ผา
สิงห อ. เมือง จ. นาน

12 - 14 ก.พ. 62

3 วัน

13

นายณัฐวุฒิ เลี่ยมสุวรรณ

ผูอํานวยการสํานักงานสถาบัน

โรงแรมฟูรามา อ.เมือง จ.
เชียงใหม

7 - 8 มี.ค. 62



14

นางสาวกชพร บุญสม

นักบริหารงานบุคคล

โรงแรมฟูรามา อ.เมือง จ.
เชียงใหม

7 - 8 มี.ค. 62



15

นางสาวสุธีรพร เลิศล้ํา

นิติกร

โรงแรมฟูรามา อ.เมือง จ.
เชียงใหม

7 - 8 มี.ค. 62



รวมคาใชจาย

154,000

#REF!



