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สรุปรายชื่อบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ประจำเดือนมีนาคม ปี 2564
ลำดับ ชื่อ - สกุล
ที่

ตำแหน่ง ประเภท
หลักสูตร
การฝึก
อบรม
1 นางสาววรรณ
ฝึกอบรม Chemical Management and Laboratory Safety
ธิกา จันทร์ตา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สถานที่ฝึกอบรม

ตั้งแต่วันที่ จำนวน งบ วุฒิบัตร
ชั่วโมง ประมาณ

online

24 มี.ค.-24 3.00
พ.ค. 64

-

ได้รับ

เชียงราย

27 พ.ย. 63
- 30 ก.ย.
64

3,990.00 ไม่ได้รับ
บาท

14 ธ.ค. 63
- 30 ก.ย.
64

3,290.00 ไม่ได้รับ
บาท

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายงานวิชาการ
1 นายยืนยง
กันทะเนตร

อาจารย์

ฝึกอบรม อบรมหลักสูตร KRUDEW ติว TOEIC 2020 แบบออนไลน์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
1 นายณัฐพล
หาญสมุทร

อาจารย์

ฝึกอบรม อบรมหลักสูตร Complete UX/UI Design แบบออนไลน์

สำนักงานคณะ
สายงานสนับสนุน
1 นางสาวดลทิช
ครู
ฝึกอบรม อบรมเตรียมความพร้อมประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office
า เชี่ยวสุวรรณ
2 นายวรินทร
นักวิชาการ ฝึกอบรม Advanced Microsoft Excel PivotTable and PivotChart
ซอกหอม
คอมพิวเตอร์
คณะแพทยศาสตร์

อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยพะเยา

11 ก.พ.-11 3.00
พ.ค. 64
25 มี.ค. 64 6.00

-

ไม่ได้รับ

-

ไม่มี

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
สายงานวิชาการ
1 นายวรัญญู
เหงี่ยมไพศาล
คณะเภสัชศาสตร์

อาจารย์

ฝึกอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูงในเด็กและผู้ใหญ่
(BLS/ACLS/PALS provider course)

โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพฯ

31 มี.ค.-3 75.00 17,092.00 ได้รับ
เม.ย. 64
บาท

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
1 นางสาวคณา
ผู้ช่วย
สัมมนา การรายงานความก้าวหน้า Super KPI การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
ทิพย์ สิงห์สาย ศาสตราจารย์
และการรายงานความก้าวหน้าโครงการหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ
(Unit of Excellence; UoE)
2 นางสาวนภเก อาจารย์ สัมมนา การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2564 Theme: From the
ตน์ สิงห์คำ
New Normal to the New Future
3 นางสาวพัชร
ผู้ช่วย
สัมมนา ความก้าวหน้าของนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยา เพื่อขับเคลื่อนความ
วรรณ ตัน
ศาสตราจารย์
มั่นคงทางสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจไทย
อมาตยรัตน์
4 นางสาวมาลี
ผู้ช่วย
สัมมนา การควบคุมคุณภาพสมุนไพร
รักษ์ อัตต์สิน ศาสตราจารย์
ทอง
5 นางสาวมาลี
ผู้ช่วย
สัมมนา ประเภทของเครื่องวัดสีและวิธีการเลือกใช้งานให้เหมาะกับตัวอย่าง
รักษ์ อัตต์สิน ศาสตราจารย์
ทอง
6 นางสาวมาลี
ผู้ช่วย
สัมมนา การจัดการสารเคมี ของเสียอันตราย
รักษ์ อัตต์สิน ศาสตราจารย์
ทอง
7 นางสาว
ผู้ช่วย
สัมมนา Human Epigenome Map Reveals Genetic Circuitry
อัจฉรา ปัญโญ ศาสตราจารย์
ศักดิ์
8 นางสาว
ผู้ช่วย
สัมมนา Human Epigenome Map Reveals Genetic Circuitry
อัจฉรา ปัญโญ ศาสตราจารย์
ศักดิ์
9 นางสาว
ผู้ช่วย
สัมมนา New Treatment for Botulism
อัจฉรา ปัญโญ ศาสตราจารย์
ศักดิ์
hr.up.ac.th/index.php/sch/report_training/get_data

ห้องประชุม Utopia Ballroom โรงแรมเลอเมอริเดียน 11-12 มี.ค. 12.00
เชียงราย รีสอร์ท
64
ออนไลน์

-

ไม่ได้รับ

ออนไลน์

31 มี.ค.-2 24.00 2,000.00 ไม่มี
เม.ย. 64
บาท
25 มี.ค. 64 4.00
ได้รับ

ผ่าน webex

3 มี.ค. 64 1.00

-

ได้รับ

ผ่านทาง zoom

18 มี.ค. 64 1.50

-

ได้รับ

ผ่านทาง zoom meeting

24 มี.ค. 64 1.00

-

ได้รับ

Online seminar

1 มี.ค. 64 3.00

-

ไม่มี

Online seminar

1 มี.ค. 64 4.00

-

ไม่มี

Online seminar

2 มี.ค. 64 3.00

-

ไม่มี
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ลำดับ ชื่อ - สกุล
ที่

ตำแหน่ง ประเภท
หลักสูตร
การฝึก
อบรม
10 นางสาว
ผู้ช่วย
สัมมนา Lipidomics and Lipidomics in Research
อัจฉรา ปัญโญ ศาสตราจารย์
ศักดิ์
11 นางสาว
ผู้ช่วย
สัมมนา Drug Discovery & Development 2021
อัจฉรา ปัญโญ ศาสตราจารย์
ศักดิ์
12 นางสาว
ผู้ช่วย
สัมมนา Why Are Some Coronavirus Strains More Infectious Than Others?
อัจฉรา ปัญโญ ศาสตราจารย์
ศักดิ์
13 นางสาว
ผู้ช่วย ฝึกอบรม (Online) Practical Points of Probiotics in IBS โพรไบโอติกกับภาวะ
อัจฉรา ปัญโญ ศาสตราจารย์
ลำไส้แปรปรวน...ใช้อย่างไรให้เหมาะสม?
ศักดิ์
14 นางสาว
ผู้ช่วย ฝึกอบรม (Online) New probiotic, Bacillus Clausii and Gut health
อัจฉรา ปัญโญ ศาสตราจารย์
ศักดิ์
15 นางสาว
ผู้ช่วย ฝึกอบรม Online) แนวทางการดูแลผู้ป่วย ภาวะย่อยอาหารผิดปกติไร้เหตุทาง
อัจฉรา ปัญโญ ศาสตราจารย์
กาย สำหรับเภสัชกรชุมชน
ศักดิ์
16 นางสาว
ผู้ช่วย ฝึกอบรม การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง How Hyaluronic Acid
อัจฉรา ปัญโญ ศาสตราจารย์
Eyedrops Fit Into Dry Eye Treatment
ศักดิ์
17 นางสาว
ผู้ช่วย ฝึกอบรม Online) Introducing New Wakefulness promoting agent, a paradigm
อัจฉรา ปัญโญ ศาสตราจารย์
shift in excessive sleepiness management
ศักดิ์
18 นางสาว
ผู้ช่วย ฝึกอบรม (Online) What’s new in new Thailand GERD Guideline 2020
อัจฉรา ปัญโญ ศาสตราจารย์
ศักดิ์
19 นางสาว
ผู้ช่วย ฝึกอบรม (Online) หลักการดูแลผู้ป่วยท้องผูกที่พบบ่อยในร้านยา
อัจฉรา ปัญโญ ศาสตราจารย์
ศักดิ์
20 นางสาว
ผู้ช่วย ฝึกอบรม (Online) Allergy and Pain Management
อัจฉรา ปัญโญ ศาสตราจารย์
ศักดิ์
21 นางสาว
ผู้ช่วย ฝึกอบรม (Online) Managing concomitted disease airway and skin allergy
อัจฉรา ปัญโญ ศาสตราจารย์
(Case study)” การจัดการโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้ที่พบร่วมกันในทางเดิน
ศักดิ์
หายใจและผิวหนัง
22 นางสาว
ผู้ช่วย ฝึกอบรม การบริหารจัดการเรียนรู้แบบ "Effective Blended Learning"
อัจฉรา ปัญโญ ศาสตราจารย์
Implementing Technology for Next Normal Education.
ศักดิ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
1 นางสาวรณิศ
เจริญจิตติชัย
สำนักงานคณะ

อาจารย์

สัมมนา NAC 2021: 16th NSTDA Annual Conference การประชุมวิชาการ
ประจำปี สวทช. ครั้งที่ 16

สถานที่ฝึกอบรม

ตั้งแต่วันที่ จำนวน งบ วุฒิบัตร
ชั่วโมง ประมาณ

Online seminar

2 มี.ค. 64 3.00

-

ไม่มี

Online seminar

3 มี.ค. 64 3.00

-

ไม่มี

Online seminar

3 มี.ค. 64 3.00

-

ไม่มี

Online

6 มี.ค. 64 3.00

-

ได้รับ

Online

7 มี.ค. 64 3.00

-

ได้รับ

ออนไลน์

14 มี.ค. 64 3.00

-

ได้รับ

ออนไลน์

17 มี.ค. 64 1.30

-

ได้รับ

ออนไลน์

19 มี.ค. 64 3.00

-

ได้รับ

ออนไลน์

20 มี.ค. 64 3.00

-

ได้รับ

ออนไลน์

21 มี.ค. 64 3.00

-

ได้รับ

ออนไลน์

21 มี.ค. 64 3.00

-

ได้รับ

ออนไลน์

25 มี.ค. 64 3.00

-

ได้รับ

ออนไลน์

25 มี.ค. 64 2.00

-

ได้รับ

Cisco Webex Meetings

26 มี.ค. 64 7.00

-

ไม่มี

online

24 มี.ค. 64 8.00

-

ได้รับ

online

24 มี.ค. 64 8.00

-

ได้รับ

งานฝึกอบรมสารสนเทศ ศูนย์บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25 มี.ค. 64 6.00

-

ได้รับ

24 มี.ค. 64 1.50

-

ได้รับ

สายงานสนับสนุน
1 นางสาวดารุณี
นัก
สัมมนา “Chemical Management and Laboratory Safety”
วังเสาร์
วิทยาศาสตร์
2 นางสาวอัจฉ
นัก
สัมมนา “Chemical Management and Laboratory Safety”
ราภรณ์ ปามา วิทยาศาสตร์
ละ
3 นายอิทธิฤทธิ์
นัก
ฝึกอบรม Advanced Microsoft Excel PivotTable and PivotChart
มูลเมือง
วิทยาศาสตร์
4 นายอิทธิฤทธิ์
นัก
ฝึกอบรม การอบรมการจัดการสารเคมี ของเสียอันตราย
มูลเมือง
วิทยาศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
สายงานวิชาการ
1 นางสา
วกานต์พิชชา
กองคนขวา

อาจารย์

ฝึกอบรม สถิติเพื่อการวิจัยที่ใช้ได้จริง 2021 หลักสูตร 3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ZOOM Meeting Video Conferencing
โปรแกรม R

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

31 มี.ค. 64 6.00 1,500.00 ไม่มี
บาท
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ลำดับ ชื่อ - สกุล
ที่
2 นางสา
วกานต์พิชชา
กองคนขวา
3 นางสา
วกานต์พิชชา
กองคนขวา
4 นางสา
วกานต์พิชชา
กองคนขวา
5 นางสา
วกานต์พิชชา
กองคนขวา
6 นายสมคิด ยา
เคน
7 นายสมคิด ยา
เคน
สำนักงานคณะ

ตำแหน่ง ประเภท
หลักสูตร
การฝึก
อบรม
อาจารย์ สัมมนา Advanced Microsoft Excel Pivot Table and PivotChart

MS Team งานฝึกอบรมสารสนเทศ CITCOM UP

25 มี.ค. 64 6.00

-

ได้รับ

อาจารย์

สัมมนา การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐกับการรับมือข้อมูลข่าวสารที่
บิดเบือนในโลดิจิทัล

Facebook Live

26 มี.ค. 64 3.00

-

ไม่มี

อาจารย์

สัมมนา โครงการเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านวิชาชีพและพัฒนาการตลาดทุน

Webex

27 มี.ค. 64 4.00

-

ไม่มี

อาจารย์

สัมมนา Meet the Elsevier Finance Editors and find out about our Finance
Journals Ecosystem

ZOOM Meeting Elsevier

17 มี.ค. 64 6.00

-

ไม่มี

อาจารย์

ฝึกอบรม Meet the Elsevier Finance Editors and find out about our Finance
Journals Ecosystem
ฝึกอบรม 4 เรื่องใหม่ ในตลาดทุน New Normal

ผ่านระบบ Zoom ของ Elsevier Finance Editors

17 มี.ค. 64 6.00

-

ไม่ได้รับ

ผ่านระบบ Cisco Webex ที่ดำเนินการโย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

27 มี.ค.-3 8.00
เม.ย. 64

-

ไม่มี

ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

3-5 มี.ค. 18.00 7,000.00 ได้รับ
64
บาท

อาจารย์

สถานที่ฝึกอบรม

ตั้งแต่วันที่ จำนวน งบ วุฒิบัตร
ชั่วโมง ประมาณ

สายงานสนับสนุน
1 นางสาวจารุ นักวิชาการ ฝึกอบรม TQA Criteria
วรรณ เขตขัน เงินและบัญชี
หล้า
กองกิจการนิสิต
งานธุรการ
1 นายณัฐวุฒิ
ดาวทอง
2 นายณัฐวุฒิ
ดาวทอง
งานกิจกรรมนิสิต
1 นายจักร์พันธ์
เสมอวงศ์ติ๊บ
2 นายจักร์พันธ์
เสมอวงศ์ติ๊บ

นักวิชาการ ฝึกอบรม Advanced Microsoft Excel PivotTable and PivotChart
Teams
คอมพิวเตอร์
นักวิชาการ ฝึกอบรม Word Advanced Documents and Techniques (รวมสุดยอดเทคนิคงาน Teams
คอมพิวเตอร์
เอกสารอัตโนมัติขั้นสูง)

25 มี.ค. 64 6.00

-

ได้รับ

11 มี.ค. 64 6.00

-

ได้รับ

เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม Advanced Microsoft Excel PivotTable and PivotChart
ออนไลน์
บริหารงาน
ทั่วไป
เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม Word Advanced Documents and Techniques (รวมสุดยอดเทคนิคงาน ออนไลน์
บริหารงาน
เอกสารอัตโนมัติขั้นสูง)
ทั่วไป

25 มี.ค. 64 6.00

-

ได้รับ

11 มี.ค. 64 6.00

-

ได้รับ

1 ก.ย. 63 - 7.00
1 มี.ค. 64

-

ไม่มี

แมลงปอ ฮอล แอนด์ การ์เด้น อำเภอเชียงคำ
จังหวัดพะเยา

1-2 มี.ค. 48.00
64

-

ได้รับ

แมลงปอ ฮอล แอนด์ การ์เด้น อ.เชียงคำ จ.พะเยา

1-2 มี.ค. 48.00
64

-

ได้รับ

แมลงปอ ฮอล แอนด์ การ์เด้น

1-2 มี.ค. 48.00
64

-

-

19 มี.ค. 64 3.00

-

ได้รับ

กองแผนงาน
งานพัฒนาคุณภาพองค์กร
1 นางสาวปริญา เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม ความตระหนักในการประยุกตร์ใช้มาตรฐาน ISO 9001
พร สันตะจิตต์ บริหารงาน
ทั่วไป

ห้องประชุม ชั้น4 อาคารโรงพยาบาลทันตกรรม
(อาคาร 2)

กองบริหารงานวิจัย
งานธุรการ
1 นางสาวฐิติ
รัตน์ ทองคำ
เปลว
2 นายสมภพ
ธุระพ่อค้า

เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม โครงการปฐมนิเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา
บริหารงาน
ทั่วไป
เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม โครงการปฐมนิเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา
บริหารงาน
ทั่วไป
งานมาตรฐานการวิจัยและสารสนเทศ
1 นายธนพงษ์
โพธิ์แจ่ม

เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม โครงการปฐมนิเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา
บริหารงาน
ทั่วไป

กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ
1 นางสาว
นักวิชาการ ฝึกอบรม การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer)
อำนวยพร ขัติ
ศึกษา
วงศ์
งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตนิสิต
hr.up.ac.th/index.php/sch/report_training/get_data
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สรุปรายชื่อบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ประจำเดือนมีนาคม ปี 2564

ลำดับ ชื่อ - สกุล
ที่

ตำแหน่ง ประเภท
หลักสูตร
สถานที่ฝึกอบรม
การฝึก
อบรม
1 นายณัฐชัย
นักวิชาการ ฝึกอบรม การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่(Syntesizer)
ห้องประชุมอุบาลี 3 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณู
อ่อนนวล
ศึกษา
ปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 นายตฤณ ธุระ นักวิชาการ ฝึกอบรม การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่(synthesizer)
ณ ห้องประชุมอุบาลี 3 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณู
พ่อค้า
ศึกษา
ปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 นายนิรุตต์ ใฝ่ นายช่าง ฝึกอบรม โครงการอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่
ณ ห้องประชุมอุบาลี 3 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณู
จิต
เทคนิค
ประจำปีงบประมาณ 2564
ปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 นายสมพงษ์ นักวิชาการ ฝึกอบรม การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราห์ความถี่
ณ ห้องประชุมอุบาลี 3 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณู
จันทร์พิมพ์
ศึกษา
ปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 นายสุวัฒน์
นักวิชาการ ฝึกอบรม โครงการอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่
ณ ห้องประชุมอุบาลี 3 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณู
ธเนศ ใจมิภักดิ์ ศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2564
ปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 นายอำนวย
นายช่าง ฝึกอบรม การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ ประจำปีงบประมาณ ณ ห้องประชุมอุบาลี 3 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณู
เฉพาะธรรม
เทคนิค
2564
ปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
งานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ
1 นายอภิเชษฐ
ดูใจ
2 นายอภิเชษฐ
ดูใจ

นักวิชาการ ฝึกอบรม การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer)
ห้องประชุม UB 001 มหาวิทยาลัยพะเยา
ศึกษา
นักวิชาการ ฝึกอบรม ภาษามือไทยขั้นพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้ปฏิบัติงานให้บริการ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
ศึกษา
นักศึกษาพิการทางการได้ยินในระดับอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และโรงแรม
Pullman Pattaya Hotel G
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ตั้งแต่วันที่ จำนวน งบ วุฒิบัตร
ชั่วโมง ประมาณ
19 มี.ค. 64 4.00

-

ได้รับ

19 มี.ค. 64 4.00

-

ได้รับ

19 มี.ค. 64 4.00

-

ได้รับ

19 มี.ค. 64 4.00

-

ได้รับ

19 มี.ค. 64 4.00

-

ได้รับ

19 มี.ค. 64 4.00

-

ได้รับ

19 มี.ค. 64 8.00

-

ได้รับ

22-27 40.00 7,064.00 ได้รับ
มี.ค. 64
บาท

งานธุรการ
1 นางสาวการะ เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม การใช้ระบบบริหารจัดการเอกสาร (UP-DMS)
เกศ จันณะคำ บริหารงาน
ทั่วไป

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยพะเยา

31 มี.ค. 64 3.00

-

ไม่มี

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ SMART TRAINING 29 มี.ค. 64 8.00
ROOM CITCOMS ชั้น 4 อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

-

ไม่มี

ห้องประชุม ชั้น4 อาคารโรงพยาบาลทันตกรรม
(อาคาร 2)

2 ก.ย. 63 14.00
- 3 มี.ค.
64

-

ได้รับ

1 ต.ค. 63 3.00
- 1 มี.ค. 64

-

ไม่มี

งานประชุม
1 นายอาทิตย์
การดื่ม

เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงาน ด้วย WordPress”
บริหารงาน
ทั่วไป
คณะทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
สายงานวิชาการ
1 นายพรพัฒน์
ผู้ช่วย ฝึกอบรม การตรวจติดตามภายใน
ธีรโสภณ
ศาสตราจารย์
สำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม
สายงานสนับสนุน
1 นางสาว
ปนัดดา คำสี
วาส
สำนักงานคณะ

นักวิชาการ ฝึกอบรม ฝึกอบรมการใช้งานระบบ e-Budget ด้านการจัดตั้งคำของบประมาณ ห้องเรียนออนไลน์ ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลทันต
พัสดุ
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
กรรม (อาคาร2)

1 นายปรีชา อ่วม นักวิชาการ ฝึกอบรม การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามระเบียบพัสดุและการ โรงแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยา 19 ธ.ค. 63 14.00 8,429.34 ได้รับ
นาค
พัสดุ
บันทึกข้อมูลในระบบ e-GPสำหรับนักพัสดุมือใหม่ ประจำ
ปาร์ค กรุงเทพฯ
- 20 มี.ค.
บาท
ปีงบประมาณ 64
64
2 นางสาววิจิตรา เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ"Advanced Microsoft Excel Pivat Table and
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
25 มี.ค. 64 6.00
ได้รับ
สุขมี
บริหารงาน
PivotChart"
ทั่วไป
คณะสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน
สายงานวิชาการ
1 นางสาวเกษ
รอง
ฝึกอบรม การฝึกอบรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพ ณ โรงแรมอมารม วอเตอรรเกท กรุงเทพมหานคร 23-27 24.00 7,020.00 ได้รับ
แก้ว เสียง
ศาสตราจารย์
แห่งชาติ ประจำปี 2564 หลักสูตร TQA Criter รุ่น 5
มี.ค. 64
บาท
เพราะ
2 นายณรงค์ ใจ อาจารย์ ฝึกอบรม โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2564 กทม.และระบบออนไลน์
10-12 มี.ค. 30.00 3,000.00 ได้รับ
เที่ยง
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2564
64
บาท
3 นายพงศธร
อาจารย์ ฝึกอบรม TQA Criteria
โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท
24-26 24.00 11,424.00 ได้รับ
ศิลาเงิน
มี.ค. 64
บาท
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4/5

2/9/22, 1:49 PM

ลำดับ ชื่อ - สกุล
ที่

สรุปรายชื่อบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ประจำเดือนมีนาคม ปี 2564

ตำแหน่ง ประเภท
หลักสูตร
สถานที่ฝึกอบรม
การฝึก
อบรม
อาจารย์ ฝึกอบรม การฝึกอบรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัล คุณภาพ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร
แห่งชาติ ประจำปี 2564 หลักสูตร TQA Criteria รุ่น 5

4 นางสาวศศิ
วิมล บุตรสี
เขียว
5 นางสาวอรัณย์ อาจารย์
ภัค พิทักษ์พงษ์

ฝึกอบรม Food Defense การป้องกันการก่อการร้าย การกลั่นแกล้ง การก่อ
อาชญากรรมทางอาหาร

ออนไลน์

ตั้งแต่วันที่ จำนวน งบ วุฒิบัตร
ชั่วโมง ประมาณ
23-27 18.00 12,196.00 ได้รับ
มี.ค. 64
บาท
25 มี.ค. 64 6.00 1,500.00 ได้รับ
บาท

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:49 น.
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