
1. ขออนุเคราะห์ท าเรื่องเบิกจ่ายการเดินทางไปอบรมต่างประเทศ  
2. ขออนุเคราะห์ท าเรื่องอนุมัติการเดินทางไปต่างประเทศ 

 

ข้อมูลสนับสนุน 

ชื่อโครงการอบรม :AUN-QA International Conference and Chief Quality Officers’ Meeting (3-Day) 

สถานที่จัด : University of Indonesia, กรุงจาการ์ตา , ประเทศอินโดนีเซีย 

ชื่อผู้เข้าอบรม : รองศาสตราจารย์ ดร.จิรประภา อัครบวร รองอธิการบดีฝ่ายรับรองมาตรฐานสากล 

ก าหนดวันเข้าร่วมอบรม : วันที่ 28 – 30 มีนาคม 2559  

- เดินทางขาไป Check in ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2559   
- เดินทางขากลับ Check out วันที่ 31 มีนาคม 2559 

- (รวมจ านวน 4 คืน 5 วัน) 
 

 ค่าที่พัก (847,000 IDR/คืน  ประมาณ  2,338.31 บาท/คืน) จ านวน 4 คืน เป็นเงินประมาณ 10,000 บาท 

 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ชั้นประหยัด ไป-กลับ     ประมาณ   30,000 บาท 

 ค่าเช่ารถในต่างประเทศ      ประมาณ   10,000 บาท 

 ค่าเบี้ยเลี้ยง??????       ประมาณ   xxxxxx บาท 

         รวมค่าใช้จ่าย   50,000 บาท 

 

อัตราแลกเปลี่ยน 1,000 IDR (Indonesia Rupiah) เท่ากับ 2.7607 บาท โดยประมาณ  
(อ้างอิงจาก อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 22 มกราคม 2559  
แหล่งที่มา : 
https://www.bot.or.th/thai/statistics/financialmarkets/exchangerate/_layouts/application/exchangerate/exchangerate.aspx) 

 

ตามที่สถาบันมุ่งเน้นการเข้าสู่การรับรองมาตรฐานสากลโดยสถาบันพิจารณาขับเคลื่อน
คุณภาพระดับหลักสูตรตามกรอบเกณฑ์คุณภาพสากล และเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network 

– Quality Assurance) ซึ่งปัจจุบัน สถาบันได้เป็นสมาชิกของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) นั้น 

โดยสถาบันได้รับเชิญประชุมระดับนานาชาติ “AUN-QA International Conference 

and Chief Quality Officers’ Meeting” จาก ASEAN University Network (AUN) ในวันที่  28 – 30 
มีนาคม 2559 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เพ่ือหารือร่วมกันระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยในด้าน



การด าเนินการตามระบบ AUN - QA เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้ในด้านการประกันคุณภาพสากลและร่วม
แลกเปลี่ยนประสบการณก์ับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  

ในการนี้สถาบันจึงสนับสนุนให้บุคลการเข้าร่วมอบรมประชุมระดับนานาชาติ AUN-QA 

International Conference and Chief Quality Officers’ Meeting โดยมี รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับรองมาตรฐานสากลเป็นตัวแทนสถาบันในการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ 



1. ขออนุเคราะห์ท าเรื่องเบิกจ่ายการเดินทางไปประชุมต่างประเทศ  
2. ขออนุเคราะห์ท าเรื่องอนุมัติการเดินทางไปต่างประเทศ 

 

ข้อมูลสนับสนุน 

ชื่อการประชุม : AUNQA International Conference back-to-back with the AUN-QA Assessors 

Meeting and the AUN-QA Chief Quality Officers’ (CQOs’) (27 – 29 March 2017) 
สถานที่จัด : Universiti Kebangsaan Malaysia, ประเทศมาเลเซีย 

ชื่อผู้เข้าอบรม : รองศาสตราจารย์ ดร.จิรประภา อัครบวร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 

ก าหนดวันเข้าร่วมอบรม : วันที่ 26 – 30  มีนาคม 2560 

- เดินทางขาไป Check in ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2560 (ก าลังสอบถามตารางเที่ยวบิน) 
- เดินทางขากลับ Check out วันที่ 30 มีนาคม 2560 

- (รวมจ านวน 4 คืน 5 วัน) 
 

 ค่าที่พัก (250.8 RM/คืน  ประมาณ  1,992.16 บาท/คืน) จ านวน 4 คืน เป็นเงินประมาณ 7,968.64 บาท 

 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ชั้นประหยัด ไป-กลับ     ประมาณ   30,000 บาท 

 ค่าเช่ารถในต่างประเทศ      ประมาณ   10,000 บาท 

 ค่าเบี้ยเลี้ยง??????       ประมาณ   xxxxxx บาท 

 ค่าอาหาร        ประมาณ   xxxxxx บาท 

         รวมค่าใช้จ่าย   60,000 บาท 

 

อัตราแลกเปลี่ยน 2.52 MR (ริงกิตมาเลเซีย) เท่ากับ 20 บาท โดยประมาณ  
(อ้างอิงจาก อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 25 มกราคม 2560 

แหล่งที่มา : http://th.coinmill.com/MYR_THB.html 

 

ตามที่สถาบันมุ่งเน้นการเข้าสู่การรับรองมาตรฐานสากลโดยสถาบันพิจารณาขับเคลื่อน
คุณภาพระดับหลักสูตรตามกรอบเกณฑ์คุณภาพสากล และเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network 

– Quality Assurance) ซึ่งปัจจุบัน สถาบันได้เป็นสมาชิกของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) นั้น 

โดยสถาบันได้รับเชิญประชุมระดับนานาชาติ “AUNQA International Conference 

back-to-back with the AUN-QA Assessors Meeting and the AUN-QA Chief Quality Officers’ 
(CQOs’)” ในวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2560 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพ่ือหารือร่วมกันระหว่าง
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนในด้านการด าเนินการตามระบบ AUN - QA เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้ในด้าน
การประกันคุณภาพสากลและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  

http://th.coinmill.com/MYR_THB.html


ในการนี้สถาบันจึงสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ “AUNQA 

International Conference back-to-back with the AUN-QA Assessors Meeting and the AUN-QA 

Chief Quality Officers’ (CQOs’)” โดยมี รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
เป็นตัวแทนสถาบันในการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ 



1. ขออนุเคราะห์ท าเรื่องเบิกจ่ายการเดินทางไปประชุมต่างประเทศ  
2. ขออนุเคราะห์ท าเรื่องอนุมัติการเดินทางไปต่างประเทศ 

แหล่งงบประมาณ เงินรายได้  ปีงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาสถาบันสู่การรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล 

ข้อมูลสนับสนุน 

ชื่อการประชุม : AUNQA International Conference 2019 and the AUN-QA Chief Quality Officers’ 
(CQOs’) (4 – 6 March 2019) 

สถานที่จัด : De La Salle University and Dusit Thani Manila, ประเทศฟิลิปปินส์ 
ชื่อผู้เข้าอบรม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาวิษา ศรีธัญรัตน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาคุณภาพ 

ก าหนดวันเข้าร่วมอบรม : วันที่ 4 – 6  มีนาคม 2562 

- เดินทางล่วงหน้า วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 

- เดินทางขาไป Check in วันที่ 4 มีนาคม 2562  

- เดินทางขากลับ Check out วันที่ 7 มีนาคม 2562 

- (รวมจ านวน 3 คืน 5 วัน) 
 

 ค่าที่พัก (6,500 PHP/คืน  ประมาณ  4,030 บาท/คืน) จ านวน 3 คืน      ประมาณ            12,090 บาท 

 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ชั้นประหยัด ไป-กลับ     ประมาณ   20,000 บาท 

 ค่าเช่ารถในต่างประเทศ      ประมาณ   10,000 บาท 

 ค่าเบี้ยเลี้ยง 3 วัน (2,100*3)      ประมาณ     6,300 บาท 

 ค่า Taxi รับ-ส่งภายในประเทศ     ประมาณ       600 บาท 

         รวมค่าใช้จ่าย   48,990 บาท 

 

อัตราแลกเปลี่ยน 1 (PHP)  เปโซฟิลิปปินส์ เท่ากับ 0.62 บาท โดยประมาณ  
(อ้างอิงจาก อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 7 มกราคม 2562 

แหล่งที่มา : https://www.bot.or.th/thai/_layouts/application/exchangerate/exchangerate.aspx 

 

ตามที่สถาบันมุ่งเน้นการเข้าสู่การรับรองมาตรฐานสากลโดยสถาบันพิจารณาขับเคลื่อน
คุณภาพระดับหลักสูตรตามกรอบเกณฑ์คุณภาพสากล และเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network 

– Quality Assurance) ซึ่งปัจจุบัน สถาบันได้เป็นสมาชิกของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) นั้น 

โดยสถาบันได้รับเชิญประชุมระดับนานาชาติ “AUNQA International Conference and 

the AUN-QA Chief Quality Officers’ (CQOs’)” ในวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2562 ณ กรุงมะนิลา ประเทศ
ฟิลิปปินส์ เพ่ือหารือร่วมกันระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนในด้านการด าเนินการตามระบบ AUN - 

QA เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้ ในด้านการประกันคุณภาพสากลและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ  



ในการนี้สถาบันจึงสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ “AUNQA 

International Conference 2019 and the AUN-QA Chief Quality Officers’ (CQOs’)” โดยมี ผศ.ดร.
ดร.ดาวิษา ศรีธัญรัตน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาคุณภาพเป็นตัวแทนสถาบันในการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ 



1. ขออนุเคราะห์ท าเรื่องเบิกจ่ายการเดินทางไปประชุมต่างประเทศ  
2. ขออนุเคราะห์ท าเรื่องอนุมัติการเดินทางไปต่างประเทศ 

แหล่งงบประมาณ  จากงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
งบกลาง  โครงการพัฒนาสถาบันสู่การรับรองมาตรฐานการศึกษา ในระดับสากล 

ข้อมูลสนับสนุน 

ช่ือการประชุม : AUNQA International Conference 2020 and the AUN-QA Chief Quality Officers’ (CQOs’)      
(16 – 18 March 2020) 

สถานท่ีจัด : Institut Teknologi Bandung, Indonesia   
ช่ือผู้เข้าอบรม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดาวิษา ศรีธัญรตัน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาคุณภาพ 

ก าหนดวันเข้าร่วมอบรม : วันท่ี 17 – 18  มีนาคม 2563 (เข้าเฉพาะ session Assessors meeting และ CQO) จึงไมเ่สียคา่ 
Registeration 

- เดินทางล่วงหน้า –ไมม่ี- 
- เดินทางขาไปสายการบิน วันที่ 16 มีนาคม 2563 – กลับ วันที่ 19 มีนาคม 2563 

- เดินทางขาไป Check in โรงแรมวนัท่ี 17 มีนาคม 2563 

- เดินทางขากลับ Check out โรงแรมวันท่ี 19 มีนาคม 2563 

- (รวมจ านวน 3 คืน 3 วัน)+ต้องนอนโรงแรมทีส่นามบินเพื่อรอต่อเครือ่ง เพิ่ม 1 คืน เนื่องจากถึงสิงค์โป 00.40น 

- ก าหนดช าระเงินค่าลงทะเบยีนภายใน 14 กุมภาพันธ์ 2563 (เข้าเฉพาะ session Assessors meeting และ 
CQO) จึงไมเ่สยีค่า Registeration 

-  
- Miss Dawisa Sritanyarat 

- THAI-Royal Orchid Plus number – NH16301 

 

 ค่าลงทะเบียน ส าหรับ International Participants (260USD*35บาท ) ประมาณ     9,000 บาท 

 ค่าที่พัก (4,000 บาท/คืน) จ านวน 3 คืน          ประมาณ            12,000 บาท 

 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ชั้นประหยัด ไป-กลับ     ประมาณ   35,000 บาท 

 ค่าเช่ารถภายในและภายนอกประเทศ     ประมาณ   10,000 บาท 

 ค่าเบี้ยเลี้ยง 3 วัน (2,100*3)      ประมาณ     6,300 บาท 

 ค่า Taxi รับ-ส่งภายในประเทศ     ประมาณ        0    บาท 

         รวมค่าใช้จ่าย   72,300 บาท 

 

อตัราแลกเปล่ียน อินโดนีเซีย (ต่อ 1000 รูเปีย) เท่ากบั …… บาท โดยประมาณ  
(อา้งอิงจาก อตัราแลกเปล่ียนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี ..... มกราคม 2563 

แหล่งท่ีมา : https://www.bot.or.th/thai/_layouts/application/exchangerate/exchangerate.aspx 

 

ตามที่สถาบันมุ่งเน้นการเข้าสู่การรับรองมาตรฐานสากลโดยสถาบันพิจารณาขับเคลื่อนคุณภาพ      
ระดับหลักสูตรตามกรอบเกณฑค์ุณภาพสากล และเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network – Quality Assurance)     
ซึ่งปัจจุบัน สถาบันได้เป็นสมาชิกของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) นั้น 



โดยสถาบันได้รับเชิญประชุมระดับนานาชาติ “AUNQA International Conference 2020 and the 

AUN-QA Chief Quality Officers’ (CQOs’)” ใ น วั น ที่  1 6  – 1 8   มี น า ค ม  2 5 6 3  ณ  Institut Teknologi 

Bandung  ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อหารือร่วมกันระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนในด้านการด าเนินการตามระบบ 
AUN - QA เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในด้านการประกันคุณภาพสากลและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  

ในการนี้สถาบันจึงสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ “AUNQA International 

Conference 2020 and the AUN-QA Chief Quality Officers’ (CQOs’)” โดยมี ผศ.ดร. ดาวิษา ศรีธัญรัตน์ ที่ปรึกษา
ด้านพัฒนาคุณภาพเป็นตัวแทนสถาบันในการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ 

 


