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สรุปรายชื่อบุคลากรที่เขารับการฝกอบรม ประจำเดือนพฤศจิกายน ป 2562

1 นางสาวรุงฤดี พรมแกวงาม ฝกอบรม วิชา ความฉลาดทางอารมณ (EQ) หลักสูตร 3 ชั่วโมง HRD:e-Learning 1 ต.ค.-31

ธ.ค. 62

3 - ไดรับ

คณะแพทยศาสตร

  สาขาวิชาแพทยศาสตร

     สายงานบริการ

1 นางสาวภัทรภร กุมภวิจิตร นายแพทย ศึกษาดูงาน ศึกษาดูงานแผนกโรคผิวหนัง รพ.พระมงกุฎเกลา แผนกโรคผิวหนัง รพ.พระมงกุฎเกลา 4-14 พ.ย. 62 60 12,417.00

บาท

ไมมี

2 นางสาวภัทรภร กุมภวิจิตร นายแพทย ศึกษาดูงาน ฝกปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 21 ต.ค.-1

พ.ย. 62

66 13,200.00

บาท

ไมมี

  สาขาวิชาอนามัยชุมชน

     สายงานวิชาการ

1 นายกฤษฎา สารทอง อาจารย สัมมนา The International Conference on Advancement in Health Sciences Education and Professions 2019:

Synergy and Reform for Better Health

The Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok, Thailand 11-13 พ.ย.

62

18 10,000.00

บาท

ไดรับ

  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1 นางสาวศศิวิมล บุตรสีเขียว อาจารย สัมมนา “The 4th ANOH Conference 2019 ” โดยใชหัวขอวา ” A Brighter Future for Occupational Hygiene in

Asia”

โรงแรม Best Western Plus Wanda Grand 9-12 พ.ย. 62 18 20,500.00

บาท

ไดรับ

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร

  สำนักงานคณะ

     สายงานบริการ

1 นางสาวธนกร สุขเกษม เจาหนาที่บริหาร

งานท่ัวไป

ศึกษาดูงาน ศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการวารสารและที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หอภาพถาย ม.เชียงใหม 29 พ.ย. 62 7 2,490.00

บาท

ไมมี

  สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

     สายงานวิชาการ

1 นายทวี เสรีวาศ อาจารย ศึกษาดูงาน ศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการวารสารและที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หอภาพถาย ม.เชียงใหม 29 พ.ย. 62 7 2,490.00

บาท

ไมมี

2 นายนิธิศ วนิชบูรณ อาจารย ศึกษาดูงาน ศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการวารสารและที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หอภาพถาย ม.เชียงใหม 29 พ.ย. 62 7 2,490.00

บาท

ไมมี

3 นางสาวปรียาชนก เกษ

สุวรรณ

อาจารย ศึกษาดูงาน ศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการวารสารและที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หอภาพถายลานนา ม.เชียงใหม 29 พ.ย. 62 7 2,450.00

บาท

ไมมี

4 นางสาววีรดา บัวบังใบ ผูชวย

ศาสตราจารย

ศึกษาดูงาน ศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการวารสารและที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หอภาพถายลานนา ม.เชียงใหม 29 พ.ย. 62 7 - ไมมี

ลำดับ

ที่

ชื่อ - สกุล ตำแหนง ประเภทการฝก

อบรม

หลักสูตร สถานที่ฝกอบรม ตั้งแตวันที่ จำนวน

ชั่วโมง

งบ

ประมาณ

วุฒิบัตร
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  สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร

1 นายเกียรติศักดิ์ ใสสอาด อาจารย ศึกษาดูงาน ศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการวารสารและที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หอภาพถายลานนา ม.เชียงใหม 29 พ.ย. 62 7 2,490.00

บาท

ไมมี

2 นายสุธี เมฆบุญสงลาภ อาจารย ศึกษาดูงาน ศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการวารสารและที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หอภาพถาย ม.เชียงใหม 29 พ.ย. 62 7 2,490.00

บาท

ไมมี

3 นายอัมเรศ เทพมา อาจารย ศึกษาดูงาน ศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการวารสารและที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หอภาพถายลานนา ม.เชียงใหม 29 พ.ย. 62 7 2,490.00

บาท

ไมมี

  สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน

1 นางนิลุบล ปุระพรหม ผูชวย

ศาสตราจารย

ศึกษาดูงาน ศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการวารสารและที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หอภาพถายลานนา ม.เชียงใหม 29 พ.ย. 62 7 2,490.00

บาท

ไมมี

คณะสหเวชศาสตร

  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย

1 นายณรงค นวลเมือง อาจารย ฝกอบรม การประยุกตใชเครื่องมือขั้นสูงที่เหมาะสมในการวิเคราะหธาตุตางๆ UP-Space สำนักงานนวัตกรรมและถายทอดเทคโนโลยี ชั้น G อาคาร 99 ป คุณู

ปมาจารย มหาวิทยาลัยพะเยา

28 พ.ย. 62 7 - -

2 นายยุทธนา หม่ันดี ผูชวย

ศาสตราจารย

สัมมนา การประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการระดับชาติ (Thailand LA forum 2019) ครั้งที่

8 ประจำป 2562

อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 24-26 พ.ย.

62

20 11,220.00

บาท

-

3 นายยุทธนา หม่ันดี ผูชวย

ศาสตราจารย

สัมมนา การประชุมวิชาการจีโนมิกส ไทยแลนด สัญจร ภาคเหนือ โรงแรมเชียงใหมออรคิด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 4-5 พ.ย. 62 12 - -

4 นายสรายศ ราเริงใจ อาจารย สัมมนา ประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 “การประกันคุณภาพเชิงสรางสรรค สูคุณภาพการศึกษา” โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ 25-26 พ.ย.

62

14 - ไมมี

5 นายสุรชาติ พุทธิษา อาจารย สัมมนา ประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 “การประกันคุณภาพเชิงสรางสรรค สูคุณภาพการศึกษา” โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ 25-26 พ.ย.

62

14 - ไมมี

  สาขาวิชากายภาพบำบัด

1 นางสาวปาจรีย มานอย อาจารย สัมมนา ประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 “การประกันคุณภาพเชิงสรางสรรค สูคุณภาพการศึกษา” โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ 25-26 พ.ย.

62

14 - ไมมี

2 นางสาวศิรินทิพย คำฟู ผูชวย

ศาสตราจารย

สัมมนา ประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 “การประกันคุณภาพเชิงสรางสรรค สูคุณภาพการศึกษา” โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ 25-26 พ.ย.

62

14 - ไมมี

กองกิจการนิสิต

  งานธุรการ

     สายงานบริการ

1 นายณัฐวุฒิ ดาวทอง นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

ฝกอบรม วิชา Data Visualization หลักสูตร 3 ช่ัวโมง HRD:e-Learning สำนักงาน กพ. 1 ต.ค.-31

ธ.ค. 62

3 - ไดรับ

2 วาที่รอยตรีหญิงปาริฉัตร

ปญญาสงค

นักวิชาการศึกษา ฝกอบรม วิชาการบริหารความเสียง(Risk Management) หลักสูตร 3 ช่ัวโมง สำนักงาน กพ. 1 ต.ค.-31

ธ.ค. 62

3 - ไดรับ

3 นางสาวลัญฉกร เสมอเชื้อ นักวิชาการศึกษา ฝกอบรม วิชาการประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักสูตร 3 ช่ัวโมง สำนักงาน กพ. 1 ต.ค.-31

ธ.ค. 62

3 - ไดรับ

4 นางสาวลัญฉกร เสมอเชื้อ นักวิชาการศึกษา ฝกอบรม วิชา มนุษยสัมพันธในการทำงาน หลักสูตร 3 ช่ัวโมง HRD:e-Learning 1 ต.ค.-31

ธ.ค. 62

3 - ไดรับ

ลำดับ

ที่

ชื่อ - สกุล ตำแหนง ประเภทการฝก

อบรม

หลักสูตร สถานที่ฝกอบรม ตั้งแตวันที่ จำนวน
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วุฒิบัตร
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5 นางสาวลัญฉกร เสมอเชื้อ นักวิชาการศึกษา ฝกอบรม วิชา การสื่อสารเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน หลักสูตร 3 ช่ัวโมง HRD:e-Learning 1 ต.ค.-31

ธ.ค. 62

3 - ไดรับ

6 นางสาวลัญฉกร เสมอเชื้อ นักวิชาการศึกษา ฝกอบรม วิชา การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักสูตร 3 ช่ัวโมง HRD:e-Learning 1 ต.ค.-31

ธ.ค. 62

3 - ไดรับ

7 นางสาวลัญฉกร เสมอเชื้อ นักวิชาการศึกษา ฝกอบรม วิชา กระบวนการวิเคราะหปญหา และการแกไขปญหา หลักสูตร 3 ช่ัวโมง HRD:e-Learning 1 ต.ค.-31

ธ.ค. 62

3 - ไดรับ

8 นางสาวลัญฉกร เสมอเชื้อ นักวิชาการศึกษา สัมมนา วิชา การสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการทำงาน หลักสูตร 3 ช่ัวโมง HRD:e-Learning 1 ต.ค.-24

ธ.ค. 62

3 - ไดรับ

9 นางสาวศิราณี กันทาศรี นักวิชาการศึกษา ฝกอบรม การเขียนหนังสือราชการ วิชาที่ 1 หนังสือราชการและหนังสือติดตอราชการ หลักสูตร 9 ชั่วโมง HRD:e-Learning สำนักงาน กพ. 1 ต.ค.-31

ธ.ค. 62

9 - ไดรับ

10 นางสาวศิราณี กันทาศรี นักวิชาการศึกษา ฝกอบรม การเขียนหนังสือรายการ วิชาที่ 2 การเขียนขอความในหนังสือติดตอราชการ หลักสูตร 9 ชั่วโมง HRD:e-Learning สำนักงาน กพ. 1 ต.ค.-31

ธ.ค. 62

9 - ไดรับ

  งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต

1 นางสาวณัฐญาณี ธนาฤทธิ์ นักวิชาการศึกษา ฝกอบรม วิชา การบริการที่เปนเลิศ หลักสูตร 3 ช่ัวโมง HRD:e-Learning สำนักงาน กพ. 1 ต.ค.-31

ธ.ค. 62

3 - ไดรับ

2 นางสาวสรณี เกิดทอง นักกิจการนักศึกษา ฝกอบรม วิชา การใช Microsoft Excel เพื่อการบริหารขอมูล หลักสูตร 3 ช่ัวโมง HRD:e-Learning สำนักงาน กพ. 1 ต.ค.-31

ธ.ค. 62

3 - ไดรับ

ขอมูล ณ วันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 11:24 น.
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