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สรุปรายชื่อบุคลากรที่เขารับการฝกอบรม ประจำเดือนกุมภาพันธ ป 2563

คณะแพทยศาสตร

  สาขาวิชาแพทยศาสตร

     สายงานบริการ

1 นางสาวภัทรภร

กุมภวิจิตร

นายแพทย ฝกอบรม อบรมระยะสั้น 2 สัปดาห วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 40 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 27 ม.ค.-7

ก.พ. 63

60 18,200.00

บาท

ไดรับ

     สายงานวิชาการ

1 นางสาวพรทิพย

วัฒนศิริ

อาจารย ฝกอบรม บริหารคลีนิคแวนตาโดยจักษุแพทยอยางคุมคา อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ป หองประชุมสยามมงกุฏราช

กุมาร

6-7 ก.พ. 63 12 10,420.00

บาท

ไดรับ

2 นางสาวเพ็ญพรรณ

กัณฑะษา

อาจารย สัมมนา Pediatric Critical Care: Challenges and Pitfalls โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม 4-8 ก.พ. 63 24 9,260.00

บาท

ไดรับ

  สาขาวิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา

1 นางสาว

เบญจวรรณ ตา

แกว

ผูชวยสอน ศึกษาดูงาน ศึกษาดูงานกลุมงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลนครพิงคและคณะแพทยศาตร มหาวิทยาลัย

เชียงใหม

3-25 ก.พ.

63

132 11,090.00

บาท

ไมมี

2 นางสาวสโรชินี

สถิตเลิศสกุล

ผูชวยสอน ฝกอบรม 1st announcement CCOG 2020 โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว 11-15 ก.พ.

63

24 10,080.00

บาท

ไดรับ

คณะสหเวชศาสตร

  

     สายงานบริการ

1 นายชนะพล จันทรา

กาศ

เจาหนาที่บริหาร

งานท่ัวไป

ฝกอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน รุนที่ 3 และการทำงานเชิงวิเคราะหและเชิงสังเคราะหจากงานประจำของ

ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุนที่ 4

โรงแรมเชียงใหมฮิลล 2000 จ.เชียงใหม 11-14 ก.พ.

63

28 - -

  สำนักงานคณะ

1 นางคัทรียา วันโน นักวิชาการเงิน

และบัญชี

ฝกอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน รุนที่ 3 และการทำงานเชิงวิเคราะหและเชิงสังเคราะหจากงานประจำของ

ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุนที่ 4

โรงแรมเชียงใหมฮิลล 2000 จ.เชียงใหม 11-14 ก.พ.

63

28 - -

2 นางสาวธิชาพร พูล

สวัสดิ์

นักวิชาการศึกษา ฝกอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน รุนที่ 3 และการทำงานเชิงวิเคราะหและเชิงสังเคราะหจากงานประจำของ

ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุนที่ 4

โรงแรมเชียงใหมฮิลล 2000 จ.เชียงใหม 11-14 ก.พ.

63

28 - -

3 นางสาวนุชนาถ

ไชยมงคล

เจาหนาที่บริหาร

งานท่ัวไป

ฝกอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน รุนที่ 3 และการทำงานเชิงวิเคราะหและเชิงสังเคราะหจากงานประจำของ

ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุนที่ 4

โรงแรมเชียงใหมฮิลล 2000 จ.เชียงใหม 11-14 ก.พ.

63

28 - -

4 นางสาวสายสุนีย

คนสนิท

นัก

กายภาพบำบัด

ฝกอบรม เทคนิคการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน รุนที่ 3 และ การทำงานเชิงวิเคราะหและเชิงสังเคราะหจากงานประจำของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย

สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุนที่ 4

โรงแรมเชียงใหมฮิลล 2000 จ.เชียงใหม 11-14 ก.พ.

63

28 - -

  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย

     สายงานวิชาการ

ลำดับ

ที่

ชื่อ - สกุล ตำแหนง ประเภทการ

ฝกอบรม

หลักสูตร สถานที่ฝกอบรม ตั้งแตวันที่ จำนวน

ชั่วโมง

งบ

ประมาณ

วุฒิบัตร
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1 นายกรุง ผิวพรรณ ผูชวย

ศาสตราจารย

ฝกอบรม การเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บมเพาะแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม หอง MR214 – MR217 ชั้น 2 ศูนยนิทรรศการและการ

ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

4-6 ก.พ. 63 21 10,000.00

บาท

-

2 นายจิรพัฒน คลอย

ปาน

อาจารย ฝกอบรม โครงการอบรมระยะสั้นจีโนมิกสประเทศไทย (Genomics Thailand) โรงแรมริชมอนด จ.นนทบุรี 11-14 ก.พ.

63

28 - -

3 นายณรงค นวล

เมือง

อาจารย ฝกอบรม โครงการอบรมระยะสั้นจีโนมิกสประเทศไทย (Genomics Thailand) โรงแรมริชมอนด จ.นนทบุรี 11-14 ก.พ.

63

28 - -

4 ดร.เบญจมาศ สุระ

เดช

อาจารย ฝกอบรม โครงการอบรมระยะสั้นจีโนมิกสประเทศไทย (Genomics Thailand) โรงแรมริชมอนด จ.นนทบุรี 11-14 ก.พ.

63

28 - -

5 นายเอกพจน พรม

พันธ

อาจารย ฝกอบรม โครงการอบรมระยะสั้นจีโนมิกสประเทศไทย (Genomics Thailand) โรงแรมริชมอนด จ.นนทบุรี 11-14 ก.พ.

63

28 - -

ขอมูล ณ วันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 11:00 น.

ลำดับ

ที่

ชื่อ - สกุล ตำแหนง ประเภทการ

ฝกอบรม

หลักสูตร สถานที่ฝกอบรม ตั้งแตวันที่ จำนวน

ชั่วโมง

งบ

ประมาณ

วุฒิบัตร


