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สรุปรายชื่อบุคลากรที่เขารับการฝกอบรม ประจำเดือนกรกฎาคม ป 2563

1 นางสาวณัฐธิดา

เมืองมา

ฝกอบรม Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory online 23 ก.ค. 63 8.00 - ไดรับ

2 นางสาวณัฐธิดา

เมืองมา

ฝกอบรม “Chemical Waste Management and Laboratory Safety, Chiang

Mai University 2020

online 15 ก.ค. 63 8.00 - ไดรับ

3 นางสาวทศพร

แสนศรีเชาว

พันธ

สัมมนา รวมพลังกาวนำคุณวุฒิวิชาชีพ หองรอยัล จูบิลี่บอลรูม อาคารชาเลนเจอร

เมืองทองธานี อ.ปากเกล็ด จ. นนทบุรี

19 ส.ค. 62

- 21 ส.ค.

63

24.00 - ไดรับ

4 นางสาววรรณธิ

กา จันทรตา

ฝกอบรม Chemical Waste Management and Laboratory Safety, Chiang

Mai University 2020”

online 15 ก.ค. 63 3.00 - ไดรับ

5 นาย

วิทยานิพนธ

แทนทอง

สัมมนา โครงการสัมมนาเครือขายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม 24-26 ก.ค.

63

21.00 2,400.00

บาท

ไมมี

6 นางสาวอรญา

ตันปงเมือง

ฝกอบรม โครงการเครือขายประชาสัมพันธ หองประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 30 ก.ค. 63 3.00 - ไมมี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

     สายงานวิชาการ

1 นางสาวเกวริ

นทร จันทรดำ

อาจารย ฝกอบรม อบรม R for SEM แบบออนไลน 8-9 ก.ค.

63

8.00 - -

2 นางสาวเกวริ

นทร จันทรดำ

อาจารย ฝกอบรม อบรม Path & SEM analysis (Amos trial version) แบบออนไลน 1-2 ก.ค.

63

8.00 - -

3 นายปรัชญา

นวนแกว

อาจารย ฝกอบรม อบรม Data Analytics ดวย Power BI+ R จากเริ่มตน แบบออนไลน 29 ก.ค. 63 8.00 - -

4 นายปรัชญา

นวนแกว

อาจารย ฝกอบรม อบรม Power BI & DAX เทคนิคการสราง Data Visualization แบบ

ออนไลน

29 ก.ค. 63 8.00 - -

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 นางสาวรัตนา

วดี พานทอง

อาจารย ฝกอบรม อบรมออนไลน MSBI-38 Analyzing Data with Power BI 18-19 ก.ค.

63

8.00 - -

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร

1 นายนิติ เอี่ยม

ชื่น

ผูชวย

ศาสตราจารย

ฝกอบรม อบรม การพัฒนาเว็บแผนที่ออนไลนดวยซอฟแวรรหัสเปด 30 มิ.ย.-4

ก.ค. 63

12.00 - -

คณะนิติศาสตร

  สำนักงานคณะ

     สายงานสนับสนุน

1 นางสาวกฤตพร

จุใจ

นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

ฝกอบรม การตัดตอวีดีโอดวย Premiere Pro หอง Self & Training อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 ก.ค. 63 8.00 - ไมมี

2 นางสาวกฤตพร

จุใจ

นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

ฝกอบรม การใชงาน Basic Vue JS (หลักสูตรพื้นฐาน Vue.js) หอง Self & Training อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 14-15 ก.ค.

63

16.00 - ไมมี

3 นางสาวกฤตพร

จุใจ

นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

ฝกอบรม Mobile Application Development (ออนไลน) ออนไลนผาน Ms teams 29-31 ก.ค.

63

18.00 - ไมมี

4 นางสาวกฤตพร

จุใจ

นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

ฝกอบรม โครงการเครือขายประชาสัมพันธและสื่อสารองคกร ปที่ 10 (ครั้งที่

2)

หองประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 30 ก.ค. 63 3.00 - ไมมี

คณะพยาบาลศาสตร

  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

     สายงานวิชาการ

1 นางวิยะดา

รัตนสุวรรณ

อาจารย ฝกอบรม อบรมการออกแบบการจัดการเรียนการสอนดวยสถานการณ

จำลอง โดยใชระบบออนไลน

9 มิ.ย.-11

ก.ค. 63

21.00 - ไมมี

คณะแพทยศาสตร

  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ลำดับ

ที่

ชื่อ - สกุล ตำแหนง ประเภท

การฝก

อบรม

หลักสูตร สถานที่ฝกอบรม ตั้งแตวันที่ จำนวน

ชั่วโมง

งบ

ประมาณ

วุฒิบัตร
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1 นายภาษา สุข

สอน

อาจารย ฝกอบรม ความรูพื้นฐานสำหรับครูแพทยมือใหม ผานระบบออนไลน Google Hangouts meet 20-24 ก.ค.

63

40.00 3,000.00

บาท

ไดรับ

  หนวยบริการสุขภาพปฐมภูมิ

1 นายคามิน สุทธิ

กุลบุตร

อาจารย ฝกอบรม Essential course for Medical Educator ปฐมนิเทศ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอรพอรต กรุงเทพฯ 29-31 ก.ค.

63

74.00 13,250.00

บาท

ไมมี

  สำนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

     สายงานสนับสนุน

1 นายพยนต ดวง

ทิพย

พยาบาล ฝกอบรม การชวยชีวิตขั้นสูง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 18-19 ก.ค.

63

16.00 - ไดรับ

2 นายพยนต ดวง

ทิพย

พยาบาล ฝกอบรม ทีมชวยปฏิบัติการแพทยในภาวะภัยพิบัติ Disaster Medical

Assistance team (DMAT) ๕ วัน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณและโรงเรียนฝกอบรมดับ

เพลิงและกูภัยทาฟตา ลพบุรี

22-26 ก.ค.

63

40.00 11,380.00

บาท

ไดรับ

  สำนักงานกลุมแพทยศาสตร

1 นายณัฐพงษ กี

พงษ

นักวิเคราะห

นโยบายและ

แผน

ฝกอบรม เทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตรและโครงการเพื่อการพัฒนาขับ

เคลื่อนองคกร

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 30-31 ก.ค.

63

16.00 28,100.00

บาท

ไดรับ

คณะเภสัชศาสตร

  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

     สายงานวิชาการ

1 นางสาวคณา

ทิพย สิงหสาย

ผูชวย

ศาสตราจารย

ฝกอบรม โปรแกรมที่ 4 เทคนิคการขอทุนกับ NIA ภายใตกิจกรรม "RDM The

Series" เรียนรูจากพี่เลี้ยง เดอะ ซีรีส

online 2 ก.ค. 63 1.50 - ไดรับ

2 นางสาวคณา

ทิพย สิงหสาย

ผูชวย

ศาสตราจารย

ฝกอบรม โปรแกรมที่ 5-6 เทคนิคการขอทุนกับ บพข. และ บพค. ภายใต

กิจกรรม "RDM The Series" เรียนรูจากพี่เลี้ยง เดอะ ซีรีส

online 16 ก.ค. 63 3.00 - ไดรับ

3 นางสาวคณา

ทิพย สิงหสาย

ผูชวย

ศาสตราจารย

ฝกอบรม Episode II P2 International Publication online 14 ก.ค. 63 1.50 - ไดรับ

4 นางสาวคณา

ทิพย สิงหสาย

ผูชวย

ศาสตราจารย

ฝกอบรม โปรแกรมที่ 7 เทคนิคการขอทุนกับ สวรส. ภายใตกิจกรรม "RDM

The Series" เรียนรูจากพี่เลี้ยง เดอะ ซีรีส

online 29 ก.ค. 63 1.50 - ไดรับ

5 นายนิวัฒน

ศักดิ์สิทธิ์

อาจารย ฝกอบรม อบรม RDM วิจัย Ep4/7 Online 2 ก.ค. 63 1.00 - ไดรับ

6 นายนิวัฒน

ศักดิ์สิทธิ์

อาจารย ฝกอบรม อบรม Reshape to New Normal of Health Services Delivery : One

standard for all

Online 3 ก.ค. 63 4.00 - ไมไดรับ

7 นายนิวัฒน

ศักดิ์สิทธิ์

อาจารย ฝกอบรม จัดการอาการปวดศีรษาอยางถูกวิธี Online 12 ก.ค. 63 1.00 - ไมไดรับ

8 นายนิวัฒน

ศักดิ์สิทธิ์

อาจารย ฝกอบรม Practical use of combined silicone gel and vitamin C for scar in

community pharmacy And Topical steroids revisited: a closer look

at Mometasone

Online 12 ก.ค. 63 1.00 - ไมไดรับ

9 นายนิวัฒน

ศักดิ์สิทธิ์

อาจารย ฝกอบรม อบรม RDM วิจัย EpII program 2 Online 14 ก.ค. 63 1.00 - ไดรับ

10 นายนิวัฒน

ศักดิ์สิทธิ์

อาจารย ฝกอบรม อบรม RDM วิจัย Ep5/7 Online 16 ก.ค. 63 1.00 - ไดรับ

11 นายนิวัฒน

ศักดิ์สิทธิ์

อาจารย ฝกอบรม อบรม RDM วิจัย Ep6/7 Online 16 ก.ค. 63 1.50 - ไดรับ

12 นายนิวัฒน

ศักดิ์สิทธิ์

อาจารย ฝกอบรม Important Considerations of Using Antiepiletic Drugs and COVID-

19 Confirmation

Online 17 ก.ค. 63 1.00 - ไมไดรับ

13 นายนิวัฒน

ศักดิ์สิทธิ์

อาจารย ฝกอบรม Practical points of Probiotics in Chronic Constipation and Gut

Health Confirmation

Online 19 ก.ค. 63 1.00 - ไมไดรับ

14 นายนิวัฒน

ศักดิ์สิทธิ์

อาจารย ฝกอบรม จัดซื้อจัดจางอยางไรใหผูปวยและเภสัชกรจัดซื้อปลอดภัยในชวงโค

วิด-19 (EP1 continue)

Online 23 ก.ค. 63 3.00 - ไมไดรับ

15 นายนิวัฒน

ศักดิ์สิทธิ์

อาจารย ฝกอบรม Telemedicine TelePharmacy Online 25 ก.ค. 63 1.50 - ไมไดรับ

16 นายนิวัฒน

ศักดิ์สิทธิ์

อาจารย ฝกอบรม อบรม RDM วิจัย Ep7/7 Online 29 ก.ค. 63 1.50 - ไดรับ

17 นายนิวัฒน

ศักดิ์สิทธิ์

อาจารย ฝกอบรม หลักการและแนวปฏิบัติทางจริยธรรมของปญญาประดิษฐใน

ทางการแพทย

Online 30 ก.ค. 63 2.00 - ไมไดรับ

18 นางสาวพัชร

วรรณ ตัน

อมาตยรัตน

ผูชวย

ศาสตราจารย

ฝกอบรม เทคนิคการเขียนบทความวิทยาศาสตรสุขภาพ ออนไลน มหาวิทยาลัยพะเยา 14 ก.ค. 63 3.00 - ไดรับ

ลำดับ

ที่

ชื่อ - สกุล ตำแหนง ประเภท

การฝก

อบรม

หลักสูตร สถานที่ฝกอบรม ตั้งแตวันที่ จำนวน

ชั่วโมง

งบ

ประมาณ

วุฒิบัตร
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19 นางสาวพัชร

วรรณ ตัน

อมาตยรัตน

ผูชวย

ศาสตราจารย

ฝกอบรม เทคนิคการขอทุนหนวยบริหารและการจัดการทุน บพข. ออนไลน มหาวิทยาลัยพะเยา 16 ก.ค. 63 3.00 - ไดรับ

20 นางสาวพัชร

วรรณ ตัน

อมาตยรัตน

ผูชวย

ศาสตราจารย

ฝกอบรม เทคนิคการเขียนบทความวิจัยกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ออนไลน มหาวิทยาลัยพะเยา 21 ก.ค. 63 3.00 - ไดรับ

21 นางสาวมาลี

รักษ อัตตสิน

ทอง

ผูชวย

ศาสตราจารย

สัมมนา กลยุทธสำหรับประเมินผลการเรียนออนไลนที่ดี ออนไลน ผานทาง ZOOM 6 ก.ค. 63 2.00 - ไดรับ

22 นางสาวมาลี

รักษ อัตตสิน

ทอง

ผูชวย

ศาสตราจารย

สัมมนา Herbal Medicine in Covid-19 "Immunological Aspect for

Treatment and Prevention"

ออนไลน ผานทาง Cisco Webex 21 ก.ค. 63 1.50 - ไมมี

23 นางสาวมาลี

รักษ อัตตสิน

ทอง

ผูชวย

ศาสตราจารย

ฝกอบรม โครงการอบรมจัดทำยาหมองสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ศูนยการเรียนรูผูสูงวัยวัดแมกาหวยเคียน ตำบลแม

กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

18 ก.ค. 63 2.50 - ไมมี

24 นางสาวมาลี

รักษ อัตตสิน

ทอง

ผูชวย

ศาสตราจารย

สัมมนา 10 หัวใจสำคัญในการออกแบบบรรจุภัณฑสำหรับยาและยาจาก

สมุนไพร

ออนไลน ผานทาง ZOOM 21 ก.ค. 63 1.00 - ไมมี

25 นางสาวมาลี

รักษ อัตตสิน

ทอง

ผูชวย

ศาสตราจารย

สัมมนา แนวโนมการตลาดของผลิตภัณฑสมุนไพรและความทาทาย ออนไลน ผานทาง ZOOM 22 ก.ค. 63 1.00 - ไมมี

26 นางสาวมาลี

รักษ อัตตสิน

ทอง

ผูชวย

ศาสตราจารย

สัมมนา บรรจุภัณฑสำหรับผูสูงอายุในประเทศไทย ออนไลน ผานทาง ZOOM 23 ก.ค. 63 1.00 - ไมมี

27 นางสาวมาลี

รักษ อัตตสิน

ทอง

ผูชวย

ศาสตราจารย

ฝกอบรม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตภัณฑไลยุงปองกันไขเลือดออก อาคารอเนกประสงค เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัด

พะเยา

24 ก.ค. 63 3.00 - ไมมี

28 นางสาวมาลี

รักษ อัตตสิน

ทอง

ผูชวย

ศาสตราจารย

ฝกอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑไลยุงปองกันไขเลือดออกดวย

ผลิตภัณฑสุขภาพ (ผลิตเจลตะไครหอมกันยุง)

อาคารอเนกประสงค เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัด

พะเยา

24 ก.ค. 63 3.00 - ไมมี

29 นางสาวอัจฉรา

ปญโญศักดิ์

ผูชวย

ศาสตราจารย

ฝกอบรม Overview of Lyophilization and Importance of Scaling up from

Manufacturers Perspective

การอบรมออนไลน 17 ก.ค. 63 3.00 - ไดรับ

30 นางสาวอัจฉรา

ปญโญศักดิ์

ผูชวย

ศาสตราจารย

ฝกอบรม MYTHS & FACTS Pharmaceutical Quality Impact of Antibiotic

Packaging Science and Design

การอบรมออนไลน 24 ก.ค. 63 2.00 - ไดรับ

31 นางสาวอัจฉรา

ปญโญศักดิ์

ผูชวย

ศาสตราจารย

ฝกอบรม Ethics Medical Innovation การอบรมออนไลน 30 ก.ค. 63 3.00 - -

32 นางสาวอัจฉรา

ปญโญศักดิ์

ผูชวย

ศาสตราจารย

ฝกอบรม CRISPR/Cas9 Screens to Investigate Mechanisms of Cancer Drug

Resistance

การอบรมออนไลน 28 ก.ค. 63 3.00 - ไมมี

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสำอาง

1 นางสาวภณิ

กชา วิชยปรีชา

อาจารย ฝกอบรม เทคนิคการเขียนบทความวิจัยกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 14 ก.ค. 63 1.30 - ไดรับ

2 นางสาวภณิ

กชา วิชยปรีชา

อาจารย ฝกอบรม เทคนิคการเขียนขอทุนกับหนวยบริหารและจัดการทุน บพข. 16 ก.ค. 63 1.30 - ไดรับ

3 นางสาวรณิศ

เจริญจิตติชัย

อาจารย ฝกอบรม การตัดตอวีดีโอดวย Premiere Pro (ออนไลน) ออนไลน และหอง TRAINING & SELF LEARNING

ROOM ชั้น 2 ตึก ICT

9 ก.ค. 63 6.00 - ไมมี

4 นางสาวรณิศ

เจริญจิตติชัย

อาจารย ฝกอบรม RDM The Series เรียนรูจากพี่เลี้ยงเดอะซีรีส, Episode I: โปรแกรม

ที่ 4 เทคนิคการขอทุนกับสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (NIA)

Zoom 2 ก.ค. 63 1.50 - ไดรับ

5 นางสาวรณิศ

เจริญจิตติชัย

อาจารย ฝกอบรม RDM The Series เรียนรูจากพี่เลี้ยงเดอะซีรีส, Episode I: โปรแกรม

ที่ 5 เทคนิคการขอทุนกับหนวยบริหารและจัดการทุน บพข. (PMU

“C”)

Zoom 16 ก.ค. 63 1.50 - ไดรับ

6 นางสาวรณิศ

เจริญจิตติชัย

อาจารย ฝกอบรม RDM The Series เรียนรูจากพี่เลี้ยงเดอะซีรีส, Episode II: โปรแกรม

ที่ 2 เทคนิคการเขียนบทความวิจัยกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ

Zoom 14 ก.ค. 63 1.50 - ไดรับ

7 นางสาวรณิศ

เจริญจิตติชัย

อาจารย ฝกอบรม RDM The Series เรียนรูจากพี่เลี้ยงเดอะซีรีส, Episode I: โปรแกรม

ที่ 6 เทคนิคการขอทุนกับหนวยบริหารและจัดการทุน บพค. (PMU

“B”)

Zoom 16 ก.ค. 63 1.50 - ไดรับ

8 นางสาวรณิศ

เจริญจิตติชัย

อาจารย ฝกอบรม RDM The Series เรียนรูจากพี่เลี้ยงเดอะซีรีส, Episode I: โปรแกรม

ที่ 7 เทคนิคการขอทุนกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

Zoom 29 ก.ค. 63 1.50 - ไดรับ

9 นางสาวรณิศ

เจริญจิตติชัย

อาจารย สัมมนา CPhI SEA Webinar week : 10 Key things for packaging design for

pharmaceutical and herbal products"

Zoom 21 ก.ค. 63 1.00 - ไมมี

ลำดับ

ที่

ชื่อ - สกุล ตำแหนง ประเภท

การฝก

อบรม

หลักสูตร สถานที่ฝกอบรม ตั้งแตวันที่ จำนวน

ชั่วโมง

งบ

ประมาณ

วุฒิบัตร
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10 นางสาวรณิศ

เจริญจิตติชัย

อาจารย สัมมนา CPhI SEA webinar week: Market trends for herbal product and

challenges (แนวโนมการตลาดของผลิตภัณฑสมุนไพรและความ

ทาทาย)

Zoom 22 ก.ค. 63 1.00 - ไมมี

11 นางสาวรณิศ

เจริญจิตติชัย

อาจารย สัมมนา CPhI SEA webinar week: Packaging for elderly in Thailand (บรรจุ

ภัณฑสำหรับผูสูงอายุในประเทศไทย)

Zoom 23 ก.ค. 63 1.00 - ไมมี

  สำนักงานคณะ

     สายงานสนับสนุน

1 นางสาวดารุณี

วังเสาร

นัก

วิทยาศาสตร

ฝกอบรม “Chemical Waste Management and Laboratory Safety, Chiang

Mai University 2020

online 15 ก.ค. 63 8.00 - ไดรับ

2 นางสาวดารุณี

วังเสาร

นัก

วิทยาศาสตร

ฝกอบรม Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory online 23 ก.ค. 63 8.00 - ไดรับ

3 นางสาววินิตตา

ลือชัย

นักวิชาการ

ศึกษา

ฝกอบรม โครงการเครือขายประชาสัมพันธฯ ปที่ 10 ครั้งที่ 2 หองประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 30 ก.ค. 63 3.00 - ไมมี

4 นางสาวสาวิตรี

ชางประดิษฐ

นัก

วิทยาศาสตร

ฝกอบรม Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory มหาวิทยาลัยพะเยา 23 ก.ค. 63 8.00 - ไดรับ

5 นางสาวสาวิตรี

ชางประดิษฐ

นัก

วิทยาศาสตร

ฝกอบรม Chemical Waste Management and Laboratory Safety Online 15 ก.ค. 63 8.00 - ไดรับ

6 นางสาวอัจฉรา

ภรณ ปามาละ

นัก

วิทยาศาสตร

ฝกอบรม Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory online 23 ก.ค. 63 8.00 - ไดรับ

คณะวิศวกรรมศาสตร

  สำนักงานคณะ

1 นางกตัญชลี วัน

แกว

นักวิชาการ

พัสดุ

ฝกอบรม การดำเนินการจัดซื้อจัดจาง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

หองประชุมกองคลัง สำนักงานอธิการบดี 9 ก.ค. 63 8.00 - ไมมี

คณะสหเวชศาสตร

  หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต

     สายงานวิชาการ

1 นางสาวพนิดา

หาญพิทักษ

พงศ

อาจารย ฝกอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสื่อสารเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ” อาคารศาลากวนอิม มหาวิทยาลัยรังสิต จ.ปทุมธานี 15-16 ก.ค.

63

11.00 - -

2 นางสาวสุพร

รณิการ

ลดาวัลย

อาจารย ฝกอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักกายภาพบำบัดสราง

เสริมสุขภาพ (กสส. รุนที่ 1)

20 ก.ค.-6

ก.ย. 63

168.00 - -

  สำนักงานคณะ

     สายงานสนับสนุน

1 นางสาวพัชริ

นทร พรหมเผา

นัก

กายภาพบำบัด

ฝกอบรม อบรมเชิงวิชาการออนไลน เรื่อง Functional approach for neck pain 20-23 ก.ค.

63

12.00 - -

วิทยาลัยการจัดการ

  สำนักงานวิทยาลัย

1 นายพิษณุ ตัน

บุญยศิริเดช

เจาหนาที่

บริหารงาน

ทั่วไป

ฝกอบรม การเปดใชระบบการบริหารจัดการดานงบประมาณและแผนงาน

(Budget)

หองประชุม L807 วิทยาลัยการจัดการ 1 มี.ค.-29

ก.ค. 63

4.00 - ไมมี

กองกิจการนิสิต

  งานธุรการ

1 นางสาว

ลัญฉกร เสมอ

เชื้อ

นักวิชาการ

ศึกษา

ฝกอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการดานการเงินและพัสดุ กิจกรรมครั้งที่ 3 หองประชุมวรรัตนประสิทธิ์ 14 ก.ค. 63 3.00 - -

กองบริหารงานวิจัย

  งานธุรการ

1 นางสาวฐิติรัตน

ทองคำเปลว

เจาหนาที่

บริหารงาน

ทั่วไป

ฝกอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการเงินและพัสดุ (KM) ครั้งที่ 3 หองประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

14 ก.ค. 63 3.00 - ไมมี

2 นางสาวพรทิพย

สืบโม

นักวิชาการ

พัสดุ

ฝกอบรม ประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการเงินและการคลัง (KM)

ครั้งที่ 3

หองประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ 14 ก.ค. 63 4.00 - ไมมี

3 นางสาววิจิตรา

แกวปุก

เจาหนาที่

บริหารงาน

ทั่วไป

ฝกอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการเงินและพัสดุ (KM) กิจกรรม

ครั้งที่ 3

หองประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 14 ก.ค. 63 3.00 - ไมมี

ลำดับ

ที่

ชื่อ - สกุล ตำแหนง ประเภท

การฝก

อบรม

หลักสูตร สถานที่ฝกอบรม ตั้งแตวันที่ จำนวน

ชั่วโมง

งบ

ประมาณ

วุฒิบัตร
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สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

  

1 นางสาวมนธิรา

กันธะคำ

เจาหนาที่

บริหารงาน

ทั่วไป

ฝกอบรม โครงการสงเสริมสุขภาพปองกันเชิงรุก ประจำป 2563 หองประชุมศาสตราจารยพิเศษ ดร.มณฑล สงวน

เสริมศรี ศูนยการแพทยและโรงพยาล ม.พะเยา

29 ก.ค. 63 6.00 - ไมมี

  งานธุรการ

1 วาที่รอยตรีอัคร

พล ดวงพัตรา

เจาหนาที่

บริหารงาน

ทั่วไป

ฝกอบรม อบรมโครงการเครือขายประชาสัมพันธฯ ปที่ 10 ครั้งที่ 2 หองประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ 30 ก.ค. 63 3.00 - ไมมี

คณะทันตแพทยศาสตร

  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

     สายงานวิชาการ

1 นายณฐพงศ

พิบูลชัยสิทธิ์

ผูชวยสอน ฝกอบรม โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่110 โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชั่น

เซ็นเตอร

21-23 ก.ค.

63

18.00 - ไดรับ

2 นางสาวแพรว

พรรณราย

เครือสาร

ผูชวยสอน ฝกอบรม ประชุมวิชาการครั้งที่ 110 (1/2563) โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชั่น

เซ็นเตอร

21-23 ก.ค.

63

18.00 - ไมมี

3 นายภูมิทรัพย

สายวงศ

ผูชวยสอน ฝกอบรม การประชุมวิชาการ ครั้งที่110ทันตแพทยสมาคมแหงประเทศไทยใน

พระบรมราชูปถัมภ

เซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซนตเตอร

เซ็นทรัลเวริด

21-23 ก.ค.

63

19.30 - ไมมี

4 นางสาวรวงขาว

พิมลศรี

ผูชวยสอน ฝกอบรม การประชุมวิชาการ ครั้งที่110ทันตแพทยสมาคมแหงประเทศไทยใน

พระบรมราชูปถัมภ

บางกอกคอนเวนช่ันเซ็นเตอร ชั้น22 โรงแรมเซ็นทา

ราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร แอท

เซนทรัลเวิลด

21-23 ก.ค.

63

18.00 40,400.00

บาท

ไมมี

5 นางสาวอรอุมา

อริวรรณา

ผูชวยสอน สัมมนา การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 10 ทันตแพทยสมาคมแหงประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ

เซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร

เซ็นทรัลเวิรล

21-23 ก.ค.

63

18.00 - ไดรับ

  สำนักงานคณะ

     สายงานสนับสนุน

1 นายเจษฎา เพ็ง

สาย

ชางเทคนิค ฝกอบรม โครงการปฐมนิเทศบุคลากร ประจำป งบประมาณ 2562 โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล จังหวัดเชียงใหม 15 ส.ค. 62

- 17 ส.ค.

63

32.50 - ไดรับ

คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร

  สำนักงานคณะ

1 นายชัยวัฒน ชู

เชิด

บุคลากร ฝกอบรม สงเสริมสุขภาพปองกันโรคเชิงรุก ประจำป 2563 หองประชุม ศ.พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ศูนย

การแพทยฯ ม.พะเยา

29 ก.ค. 63 6.00 - ไมไดรับ

คณะสาธารณสุขศาสตร

  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน

     สายงานวิชาการ

1 นายสมคิด จู

หวา

ผูชวย

ศาสตราจารย

ฝกอบรม อบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร และโครงการเพิ่ม

การพัฒนาขับเคลื่อนองคกร ณ มช.เชียงใหม

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

จ.เชียงใหม

29-31 ก.ค.

63

.00 5,980.00

บาท

ไดรับ

     สายงานสนับสนุน

1 นางน้ำทิพย

วรรณโวหาร

นักวิเคราะห

นโยบายและ

แผน

ฝกอบรม การจัดทำแผนยุทธศาสตร สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 30-31 ก.ค.

63

12.00 28,100.00

บาท

ไดรับ

2 นายภาณุวัฒน

ทวีกุล

นักวิชาการ

ศึกษา

ฝกอบรม อบรมหลักสูตรการจัดทำแผนยุทธศาสตร สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 30-31 ก.ค.

63

12.00 28,100.00

บาท

ไดรับ

3 นางรัฎติกาล

ศรีชัยอินทร

นักวิชาการ

ศึกษา

ฝกอบรม หลักสูตรหลักเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตรและโครงการเพื่อ

การพัฒนาขับเคลื่อนองคกร

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 30-31 ก.ค.

63

12.00 28,100.00

บาท

ไดรับ

ขอมูล ณ วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธ 2565 เวลา 13:38 น.

ลำดับ

ที่

ชื่อ - สกุล ตำแหนง ประเภท

การฝก

อบรม

หลักสูตร สถานที่ฝกอบรม ตั้งแตวันที่ จำนวน

ชั่วโมง

งบ

ประมาณ

วุฒิบัตร


