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สรุปรายชื่อบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ประจำเดือนตุลาคม ปี 2563

สรุปรายชื่อบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ประจำเดือนตุลาคม ปี 2563
ลำดับ ชื่อ - สกุล
ที่
1 ว่าที่ร้อยตรีไชย
วุฒิ ปัญญา
คณะแพทยศาสตร์

ตำแหน่ง ประเภท
หลักสูตร
การฝึก
อบรม
ฝึกอบรม ฝึกอบรมการใช้งานระบบ e-Budget ด้านการจัดตั้งคำของบ
ประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

สถานที่ฝึกอบรม

ตั้งแต่วัน จำนวน งบ วุฒิบัตร
ที่ ชั่วโมง ประมาณ

ห้องเรียนออนไลน์ ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลทันตกรรม
(อาคาร2)

1 ต.ค. 63 3.00

-

ไม่มี

ฝึกอบรม ประชุมราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ ครั้งที่ 36

โรงแรมรอยัลคลิฟ พัทยา จังหวัดชลบุรี

29-31 24.00 33,080.00 ไม่มี
ต.ค. 63
บาท

อาจารย์

ฝึกอบรม ประชุมราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 36

โรงแรมรอยัลคลิฟ พัทยา จังหวัดชลบุรี

อาจารย์

ฝึกอบรม Essential Course for Medicine Educator Assessment Toolbox โรงแรมอมารี ดอนเมือง
Part 1

29-31 72.00 33,080.00 ไม่มี
ต.ค. 63
บาท
7-9 ต.ค. 72.00 12,600.00 ไม่มี
63
บาท

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
สายงานวิชาการ
1 นายวสุชล ชัย
ชาญ

อาจารย์

หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
1 นายคามิน สุทธิ
กุลบุตร
2 นายคามิน สุทธิ
กุลบุตร
คณะเภสัชศาสตร์

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
1 นางสาวอัจฉรา
ผู้ช่วย ฝึกอบรม (Online) อัพเดทการดูแลและรักษาริดสีดวงและปวดท้องแบบ การอบรมออนไลน์
ปัญโญศักดิ์ ศาสตราจารย์
ต่างๆ ที่พบได้บ่อย
2 นางสาวอัจฉรา
ผู้ช่วย ฝึกอบรม (Online) Returning to the new normal with proper dry eye การอบรมออนไลน์
ปัญโญศักดิ์ ศาสตราจารย์
care practices
3 นางสาวอัจฉรา
ผู้ช่วย ฝึกอบรม "Telepharmacy in Practice and Experience Sharing from the ออนไลน์
ปัญโญศักดิ์ ศาสตราจารย์
Experts เภสัชกรรม?ทางไกล?เชิงปฏิบัติ? ประสบการณ์?จริง?
จาก?ผู้?เชี่ยวชาญ"
4 นางสาวอัจฉรา
ผู้ช่วย ฝึกอบรม เรื่อง Trends in Oncology : A Pharmacy Perspective
การอบรมออนไลน์
ปัญโญศักดิ์ ศาสตราจารย์
5 นางสาวอัจฉรา
ผู้ช่วย ฝึกอบรม การประชุมวิชาการ เรื่อง “การใช้ยาในโรคระบบประสาทสำหรับ การอบรมออนไลน์
ปัญโญศักดิ์ ศาสตราจารย์
เภสัชกรร้านยา”
6 นางสาวอัจฉรา
ผู้ช่วย ฝึกอบรม การประชุมวิชาการออนไลน์ (WEBINAR) เรื่อง NEW DECADE การอบรมออนไลน์
ปัญโญศักดิ์ ศาสตราจารย์
OF HARD TO HEAL WOUND MANAGEMENT BY PHARMACIST
7 นางสาวอัจฉรา
ผู้ช่วย
สัมมนา AAPS Live Web Event: Nanosuspensions Downstream
การประชุมออนไลน์
ปัญโญศักดิ์ ศาสตราจารย์
Processing - Strategiesand Key Facts for Oral Dosage Forms
8 นางสาวอัจฉรา
ผู้ช่วย
สัมมนา Accelerating Vaccine Development Using a Next Generation สัมมนาออนไลน์
ปัญโญศักดิ์ ศาสตราจารย์
Microfluidic CE Platform
9 นางสาวอัจฉรา
ผู้ช่วย ฝึกอบรม Future Skill courses Python + Data Sciences
อบรมออนไลน์
ปัญโญศักดิ์ ศาสตราจารย์
10 นางสาวอัจฉรา
ผู้ช่วย
สัมมนา “Transforming Vaccination Globally&Regionally”series: Focus สัมมนาออนไลน์
ปัญโญศักดิ์ ศาสตราจารย์
on workforce & education needs to support pharmacy
vaccination
11 นางสาวอัจฉรา
ผู้ช่วย
สัมมนา Enabling our workforce: Supporting ongoing competence
สัมมนาออนไลน์
ปัญโญศักดิ์ ศาสตราจารย์
12 นางสาวอัจฉรา
ผู้ช่วย
สัมมนา Medicines use and quality assurance in Spain, Belgium and สัมมนาออนไลน์
ปัญโญศักดิ์ ศาสตราจารย์
Haiti
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
1 นางสาวรณิศ
อาจารย์ สัมมนา Propak Asia 2020: The 28th International Procession and
เจริญจิตติชัย
Packing Exhibition for Asia
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

BITEC Bangkok

3 ต.ค. 63 2.00

-

ได้รับ

6 ต.ค. 63 2.00

-

ได้รับ

8 ต.ค. 63 3.00

-

ได้รับ

2.00

-

ได้รับ

2.00

-

ได้รับ

2.00

-

ได้รับ

3.00

-

ไม่มี

3.00

-

ไม่มี

10.00

-

ได้รับ

3.00

-

ไม่มี

15 ต.ค. 3.00
63
13 ต.ค. 3.00
63

-

ไม่มี

-

-

15 ต.ค.
63
17 ต.ค.
63
18 ต.ค.
63
21 ต.ค.
63
22 ต.ค.
63
21
ก.ย.-10
ธ.ค. 63
14 ต.ค.
63

20-23 20.00 7,555.00 ไม่มี
ต.ค. 63
บาท

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
1 นางสา
วกานต์พิชชา
กองคนขวา

อาจารย์

สัมมนา TFEX Trading Challenge 2020: เทคนิคการทำกำไรด้วย Elliott Facebook Live
wave และ Fibonacci

hr.up.ac.th/index.php/sch/report_training/get_data

3-4 ต.ค. 5.00
63

-

ไม่มี
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ลำดับ ชื่อ - สกุล
ที่
2 นางสา
วกานต์พิชชา
กองคนขวา
3 นางสา
วกานต์พิชชา
กองคนขวา
4 นายสมคิด ยา
เคน
5 นายสมคิด ยา
เคน

สรุปรายชื่อบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ประจำเดือนตุลาคม ปี 2563

ตำแหน่ง ประเภท
หลักสูตร
การฝึก
อบรม
อาจารย์ สัมมนา TFEX Trading Challenge 2020: หาจุด Long มองจุด Short
SET50 Index Futures

สถานที่ฝึกอบรม

ตั้งแต่วัน จำนวน งบ วุฒิบัตร
ที่ ชั่วโมง ประมาณ

Facebook Live

7 ต.ค. 63 2.00

-

ไม่มี

อาจารย์

สัมมนา โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: การเขียนบทความวิจัยเชิง
นวัตกรรมเพื่อชุมชนและสังคม

Facebook Live

19 ต.ค. 6.00
63

-

ไม่มี

อาจารย์

ฝึกอบรม หลักสูตรผู้ประกอบการ

เรียนผ่านระบบ e-learning ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

-

ได้รับ

อาจารย์

ฝึกอบรม การเขียนบทความวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสังคม

Facebook Live เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอน
บน

17
16.00
ก.ย.-19
ต.ค. 63
19 ต.ค. 6.00
63

-

ไม่ได้รับ

1 ต.ค. 63 7.00

-

ไม่มี

1 ต.ค. 63 7.00

-

ไม่มี

19-21 24.00
ต.ค. 63

-

ไม่มี

5 ต.ค. 63 4.00

-

ไม่มี

7 ต.ค. 63 3.00

-

ไม่ได้รับ

29 ต.ค. 7.00
63

-

ไม่ได้รับ

10 ต.ค. 6.00
63

-

ได้รับ

ห้องประชุม ชั้น4 อาคารโรงพยาบาลทันตกรรม (อาคาร 1 ก.ย. 63 7.00
2)
- 1 มี.ค.
64

-

ไม่มี

27 ต.ค. 3.00
63

-

ไม่มี

29 ต.ค. 6.00
63

-

ไม่มี

คณะสหเวชศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
1 นายสรายศ
ร่าเริงใจ

อาจารย์

ฝึกอบรม โครงการพัฒนาคลังข้อสอบวัดความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนฯ ตาม ห้องประชุมนิเวศ ประยูรเธียร ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพ
สมรรถนะเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2563 สภาเทคนิคการแพทย์ ปากซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ถนน
ติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี
2 นางสาวสาวิตรี
ผู้ช่วย ฝึกอบรม โครงการพัฒนาคลังข้อสอบวัดความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนฯ ตาม ห้องประชุมนิเวศ ประยูรเธียร ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพ
นะงอลา
ศาสตราจารย์
สมรรถนะเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2563 สภาเทคนิคการแพทย์ ปากซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ถนน
ติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี
วิทยาลัยการจัดการ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม
1 นางสาวณัฐริ
นทร์ ปริวงศ์กุล
ธร
2 นางสาวณัฐริ
นทร์ ปริวงศ์กุล
ธร
กองกิจการนิสิต

อาจารย์

สัมมนา โครงการสัมมนาค่ายวิชาการ

โรงแรมนารา อัมพวา สมุทรสงคราม

อาจารย์

สัมมนา งานเสวนา"ทิศทางการท่องเที่ยวภาคเหนือแปี 2564"

ห้องป่าสักน้อย ชั้น 2 โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว
เชียงใหม่

งานธุรการ
สายงานสนับสนุน
1 ว่าที่ร้อยตรีหญิง นักวิชาการ ฝึกอบรม อบรมกระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้างในระบบ e-budget
ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์
ปาริฉัตร
ศึกษา
ปัญญาสงค์
2 ว่าที่ร้อยตรีหญิง นักวิชาการ ฝึกอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา ICT 1104
ปาริฉัตร
ศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
ปัญญาสงค์
งานกิจกรรมนิสิต
1 นางสาวสรณี
เกิดทอง
กองแผนงาน

นักกิจการ ฝึกอบรม การสอนงาน(6 ชั่วโมงการเรียนรู้)
นักศึกษา

แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตลอดชีวิต

งานพัฒนาคุณภาพองค์กร
1 นางสาวปริญา
พร สันตะจิตต์

เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม ความตระหนักในการประยุกตร์ใช้มาตรฐาน ISO 9001
บริหารงาน
ทั่วไป

กองบริหารงานวิจัย
งานธุรการ
1 นางสาววิจิตรา เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม อบรมการใช้ระบบe-Budget ด้านกระบวนการเดินทางไปปฏิบัติ ICT 1102 มหาวิทยาลัยพะเยา
แก้วปุก
บริหารงาน
งาน โครงการและการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ทั่วไป
2 นางสาววิจิตรา เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม โครงการ"การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย ICT 1104 มหาวิทยาลัยพะเยา
แก้วปุก
บริหารงาน
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
ทั่วไป
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

hr.up.ac.th/index.php/sch/report_training/get_data
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สรุปรายชื่อบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ประจำเดือนตุลาคม ปี 2563

ลำดับ ชื่อ - สกุล
ที่

ตำแหน่ง ประเภท
หลักสูตร
สถานที่ฝึกอบรม
การฝึก
อบรม
1 นางสาวมนธิรา เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา ห้อง ICT 1104 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
กันธะคำ
บริหารงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สื่อสาร
ทั่วไป

ตั้งแต่วัน จำนวน งบ วุฒิบัตร
ที่ ชั่วโมง ประมาณ
29 ต.ค. 6.00
63

-

ไม่มี

คณะทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
สายงานวิชาการ
1 นายทศพล อิน อาจารย์ ฝึกอบรม LADIES IN PROSTHODONTICS
ประโคน
2 นายพรพัฒน์ ธีร ผู้ช่วย ฝึกอบรม การตรวจติดตามภายใน
โสภณ
ศาสตราจารย์

โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ

9 ต.ค. 63 6.00 3,500.00 ได้รับ
บาท
ห้องประชุม ชั้น4 อาคารโรงพยาบาลทันตกรรม (อาคาร 2 ก.ย. 63 14.00
ได้รับ
2)
- 3 มี.ค.
64

สำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม
สายงานสนับสนุน
1 นางสาวบุษราภ นักวิชาการ ศึกษาดู ศึกษาดุงานระบบการบริหารงานโรงพยาบาลทันตกรรม การใช้ โรงพยาบาลเชียงคำ
9 ต.ค. 63
รณ์ เวชศาสตร์ เงินและบัญชี งาน งานโปรแกรม BMS-HOSxP PE
2 นางสาวปนัดดา นักวิชาการ ฝึกอบรม ฝึกอบรมการใช้งานระบบ e-Budget ด้านการจัดตั้งคำของบ ห้องเรียนออนไลน์ ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลทันตกรรม 1 ต.ค. 63
คำสีวาส
พัสดุ
ประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
(อาคาร2)
- 1 มี.ค.
64
3 นางสาวปุณณ เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม การใช้ระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) ห้องเรียนบรรยายชั้น 4 อาคาร 2
1-10 ต.ค.
กา ฟูแสงสกุล บริหารงาน
63
ทั่วไป
4 นางสาวปุณณ เจ้าหน้าที่ ศึกษาดู ศึกษาดุงานระบบการบริหารงานโรงพยาบาลทันตกรรม การใช้ โรงพยาบาลเชียงคำ
9 ต.ค. 63
กา ฟูแสงสกุล บริหารงาน งาน งานโปรแกรม BMS-HOSxP PE
ทั่วไป
5 นางสาวภัทรศ ผู้ปฏิบัติงาน ฝึกอบรม ฝึกอบรมการใช้งานระบบ e-Budget ด้านการจัดตั้งคำของบ ห้องเรียนออนไลน์ ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลทันตกรรม 1 ต.ค. 63
ยา หอมหวาน ทันตกรรม
ประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
(อาคาร2)
6 นางสาววราภ
เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม ฝึกอบรมการใช้งานระบบ e-Budget ด้านการจัดตั้งคำของบ ห้องเรียนออนไลน์ ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลทันตกรรม 1 ต.ค. 63
รณ์ อ่อนนวล บริหารงาน
ประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
(อาคาร2)
ทั่วไป
สำนักงานคณะ
1 นางจรูญรัตน์
อุดมศรีไพบูลย์
2 นางสาวชรินทร์
ทิพย์ ศุภโชติ
โภคิณ
3 นางสาวดวงใจ
ใจกล้า
4 นางสาวดวงใจ
ใจกล้า
5 นางสาววิจิตรา
สุขมี
6 ว่าที่ร้อยตรีหญิง
ศศิธร ดีจ้อย
7 นางสาวอร
วรรณ ตันวงค์
8 นางสาวอัจฉรา
ผูกมณีคง

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป
เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป
นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน
นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน
เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป
เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป
นักวิชาการ
ศึกษา
เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป

5.00 300.00
บาท
3.00
-

ไม่มี

3.00

ไม่มี

-

ไม่มี

5.00 300.00
บาท

ไม่มี

3.00

-

ไม่มี

3.00

-

ไม่มี

ฝึกอบรม ฝึกอบรมการใช้งานระบบ e-Budget ด้านการจัดตั้งคำของบ
ประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ห้องเรียนออนไลน์ ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลทันตกรรม
(อาคาร2)

1 ต.ค. 63 3.00

-

ไม่มี

ฝึกอบรม ฝึกอบรมการใช้งานระบบ e-Budget ด้านการจัดตั้งคำของบ
ประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ห้องเรียนออนไลน์ ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลทันตกรรม
(อาคาร2)

1 ต.ค. 63 3.00

-

ไม่มี

ฝึกอบรม ฝึกอบรมการใช้งานระบบ e-Budget ด้านกระบวนการเดินทาง ห้อง ICT 1102 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปปฏิบัติงานโครงการและการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

27 ต.ค. 3.00
63

-

ไม่มี

ฝึกอบรม ฝึกอบรมการใช้งานระบบ e-Budget ด้านการจัดตั้งคำของบ
ประมาณของหน่วยงาน

ห้องเรียนออนไลน์ ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลทันตกรรม
(อาคาร2)

1 ต.ค. 63 3.00

-

ไม่มี

ฝึกอบรม ฝึกอบรมการใช้งานระบบ e-Budget ด้านการจัดตั้งคำของบ
ประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ห้องเรียนออนไลน์ ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลทันตกรรม
(อาคาร2)

1 ต.ค. 63 3.00

-

ไม่มี

ฝึกอบรม ฝึกอบรมการใช้งานระบบ e-Budget ด้านการจัดตั้งคำของบ
ประมาณของหน่วยงาน

ห้องเรียนออนไลน์ ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลทันตกรรม
(อาคาร2)

1 ต.ค. 63 3.00

-

ไม่มี

ฝึกอบรม ฝึกอบรมการใช้งานระบบ e-Budget ด้านการจัดตั้งคำของบ
ประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
ฝึกอบรม ฝึกอบรมการใช้งานระบบ e-Budget ด้านการจัดตั้งคำของบ
ประมาณของหน่วยงาน

ห้องเรียนออนไลน์ ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลทันตกรรม
(อาคาร2)
ห้องเรียนออนไลน์ ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลทันตกรรม
(อาคาร2)

1 ต.ค. 63 3.00

-

ไม่มี

1 ต.ค. 63 3.00

-

ไม่มี

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:41 น.
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