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สรุปรายชื่อบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ประจำเดือนธันวาคม ปี 2563

สรุปรายชื่อบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ประจำเดือนธันวาคม ปี 2563
ลำดับ ชื่อ - สกุล
ที่

ตำแหน่ง

ประเภท
การฝึก
อบรม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตร

สถานที่ฝึกอบรม

ตั้งแต่วันที่ จำนวน งบ วุฒิบัตร
ชั่วโมง ประมาณ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายงานวิชาการ
1 นายยืนยง
กันทะเนตร

อาจารย์

ฝึกอบรม อบรมหลักสูตร KRUDEW ติว TOEIC 2020 แบบออนไลน์

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

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
1 นายณัฐพล
หาญสมุทร

อาจารย์

ฝึกอบรม อบรมหลักสูตร Complete UX/UI Design แบบออนไลน์

สำนักงานคณะ
สายงานสนับสนุน
1 นางสาวดลทิช
ครู
า เชี่ยวสุวรรณ
2 นางสาวดลทิช
ครู
า เชี่ยวสุวรรณ
3 นายทิวากร สม
ครู
วรรณ
4 นายภานุวัฒน์ นักวิชาการ
โลมากุล
โสตทัศนศึกษา
5 นางสาวมยุเรศ
นัก
แสงสว่าง
ประชาสัมพันธ์
6 นายรณชัย
บุคลากร
ทิพย์มณฑา
7 นายรณชัย
บุคลากร
ทิพย์มณฑา
8 นางศิรินทรา
เจ้าหน้าที่
บุญมา
บริหารงาน
ทั่วไป
9 นางสาวสุธิดา นักวิชาการเงิน
เดชะตา
และบัญชี
10 ว่าที่ร้อยตรี
นักวิชาการ
หญิงหนึ่งฤทัย
พัสดุ
เตชะ
คณะนิติศาสตร์

ฝึกอบรม กิจกรรมอบรม ICT Secretary Short course Training Series

ict1318

25 ธ.ค. 63 1.00

-

ได้รับ

ห้องศึกษาค้นคว้า 1 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยี 14 ธ.ค. 63 1.00
สารสนเทศและการสื่อสาร
ฝึกอบรม ICT Secretary Short course Training Series Topic : “Security เบื้องต้น” คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 25 ธ.ค. 63 2.00
มหาวิทยาลัยพะเยา
ฝึกอบรม ICT Secretary Short course Training Series
มหาวิทยาลัยพะเยา
25 ธ.ค. 63 1.00

-

ไม่มี

-

ได้รับ

-

ได้รับ

ฝึกอบรม กิจกรรม ICT Secretary Short course Training Series Topic : “Security
เบื้องต้น”
ฝึกอบรม อบรมการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน (Green
Office)
ฝึกอบรม ICT Secretary Short course Training Series (1. Ransomware 2. Virus 3.
Spam 4. Phishing Mail)
ฝึกอบรม อบรม ICT Secretary Short course Training Series สัปดาห์นี้เป็น คอร์ส
Security เบื้องต้น

ฝึกอบรม ICT Secretary Official Short course Training Series

ณ ห้อง ICT 1318 (Cidtec เก่า)

25 ธ.ค. 63 1.00

-

ได้รับ

คณะ ICT

8-9 ธ.ค. 63 16.00

-

ไม่มี

คณะ ICT

25 ธ.ค. 63 1.00

-

ได้รับ

ICT 1318 (Cidtec เก่า)

25 ธ.ค. 63 1.00

-

ได้รับ

25 ธ.ค. 63 1.00

-

ได้รับ

25 ธ.ค. 63 1.00

-

ได้รับ

ฝึกอบรม ICT Secretary Short course Training Series (1.Ransomware 2.Virus
Cidtec เก่า
3.Spam 4.Phushing Mall
ฝึกอบรม ICT Secretary Short course Training Series Topic : “Security เบื้องต้น” ณ ห้อง ICT 1318 (Cidtec เก่า)

สำนักงานคณะ
1 นางสาวมัสยา นักวิชาการ ฝึกอบรม เทคนิคการทำวิจัย การทำงานวิเคาระห์ การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
ชาวบ้านกร่าง
พัสดุ
คณะแพทยศาสตร์

ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

8-10 ธ.ค. 18.00 3,500.00 ได้รับ
63
บาท

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
สายงานวิชาการ
1 นางสาว
ผู้ช่วยสอน ศึกษาดูงาน ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน MFM-CMU conference 2020 เรื่อง Update in
เบญจวรรณ
maternal fetal medicine ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตาแก้ว
2 นางสาวลภัส
อาจารย์
สัมมนา The International congress of perioperative medicine bangkok 2020
กรณ์ ยะปะนัน
3 นางสาวลภัส
อาจารย์ ฝึกอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการการให้รหัสโรค Basic ICD-10, ICD-10-TM ประจำปี
กรณ์ ยะปะนัน
2020
4 นายวรัญญู
อาจารย์
สัมมนา The International congress of perioperative medicine bangkok 2020
เหงี่ยมไพศาล
hr.up.ac.th/index.php/sch/report_training/get_data

ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18 ธ.ค. 63 9.00 2,784.00 ไม่มี
บาท
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว
โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ กรุงเทพ
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว

11-14 ธ.ค. 28.00 12,542.00 ได้รับ
63
บาท
2-4 ธ.ค. 63 26.00 12,924.00 ได้รับ
บาท
11-13 ธ.ค. 24.00 11,442.00 ไม่มี
63
บาท
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ลำดับ ชื่อ - สกุล
ที่

สรุปรายชื่อบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ประจำเดือนธันวาคม ปี 2563

ตำแหน่ง

ประเภท
การฝึก
อบรม

หลักสูตร

สถานที่ฝึกอบรม

ตั้งแต่วันที่ จำนวน งบ วุฒิบัตร
ชั่วโมง ประมาณ

สำนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
สายงานสนับสนุน
1 นายธราดล
เภสัชกร ฝึกอบรม การทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนใน
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8-10 ธ.ค. 23.00 10,384.00 ได้รับ
โพธิษา
สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 8
63
บาท
2 นางนันทกานต์ พยาบาล ฝึกอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการให้นหัสโรค Basic ICD-10, ICD-10-TM โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ
2-4 ธ.ค. 63 24.00 4,500.00 ได้รับ
แสนรักษ์
บาท
3 นายยศพล นัน เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม อบรมเชิงปฎิบัติการการให้รหัสโรค Basic ICD-10
โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ
2-4 ธ.ค. 63 24.00 4,500.00 ได้รับ
ตาลิต
บริหารงาน
บาท
ทั่วไป
คณะเภสัชศาสตร์
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
สายงานวิชาการ
1 นายนิวัฒน์
อาจารย์ ฝึกอบรม The Fundamentals of Warfarin Clinic Management (EP.2)
ศักดิ์สิทธิ์
2 นายนิวัฒน์
อาจารย์ ฝึกอบรม สถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางเภสัชกรรมไทยในศตวรรษที่ 21 (Current
ศักดิ์สิทธิ์
Issues and Trends of Pharmacy in Thailand in 21st Century)
3 นางสาวอัจฉรา ผู้ช่วย
ฝึกอบรม Future Skill courses Python + Data Sciences
ปัญโญศักดิ์ ศาสตราจารย์
4 นางสาวอัจฉรา ผู้ช่วย
สัมมนา Pluripotent stem cell research: fundamentals of cultivation and
ปัญโญศักดิ์ ศาสตราจารย์
differentiation
5 นางสาวอัจฉรา ผู้ช่วย
สัมมนา Coronavirus Virtual Event Series
ปัญโญศักดิ์ ศาสตราจารย์
6 นางสาวอัจฉรา ผู้ช่วย
สัมมนา Regional needs and drivers for transforming vaccination
ปัญโญศักดิ์ ศาสตราจารย์
7 นางสาวอัจฉรา ผู้ช่วย
สัมมนา CKD Web Broadcast With Drs. Fishbane and St. Peter
ปัญโญศักดิ์ ศาสตราจารย์
8 นางสาวอัจฉรา ผู้ช่วย
สัมมนา Drug Discovery and Development
ปัญโญศักดิ์ ศาสตราจารย์
9 นางสาวอัจฉรา ผู้ช่วย
สัมมนา JAX Webinar | Efficacy and Safety of Immunomodulatory Therapeutics
ปัญโญศักดิ์ ศาสตราจารย์
- A New Assay for Cytokine Release Syndrome
10 นางสาวอัจฉรา ผู้ช่วย
ฝึกอบรม การวิจัยและนวัตกรรมการบริหารการศึกษาในยุคดิจิตอล
ปัญโญศักดิ์ ศาสตราจารย์
11 นางสาวอัจฉรา ผู้ช่วย
สัมมนา From regional to global: Common priorities for action to transform
ปัญโญศักดิ์ ศาสตราจารย์
vaccination
12 นางสาวอัจฉรา ผู้ช่วย
สัมมนา Bioinformatics
ปัญโญศักดิ์ ศาสตราจารย์
13 นางสาวอัจฉรา ผู้ช่วย
สัมมนา CWIE ร่วมผลิตหลักสูตร
ปัญโญศักดิ์ ศาสตราจารย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
1 นางสาวภณิ
กชา วิชยปรีชา

อาจารย์

ฝึกอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
หลักสูตร “New Innovation of Oral Care and Home Care Product”

Online

3 ธ.ค. 63 1.50

-

ไม่ได้รับ

Online

9 ธ.ค. 63 3.00

-

ไม่ได้รับ

อบรมออนไลน์

-

ได้รับ

สัมมนาออนไลน์

21 ก.ย.-10 10.00
ธ.ค. 63
2 ธ.ค. 63 3.00

-

ไม่มี

สัมมนาออนไลน์

13 ธ.ค. 63 3.00

-

ไม่มี

สัมมนาออนไลน์

1 ธ.ค. 63 3.00

-

ไม่มี

สัมมนาออนไลน์

8 ธ.ค. 63 3.00

-

ไม่มี

สัมมนาออนไลน์

10 ธ.ค. 63 3.00

-

ไม่มี

สัมมนาออนไลน์

11 ธ.ค. 63 3.00

-

ไม่มี

อบรมออนไลน์

13 ธ.ค. 63 6.00

-

ไม่มี

อบรมออนไลน์

15 ธ.ค. 63 3.00

-

ไม่มี

สัมมนาออนไลน์

16 ธ.ค. 63 3.00

-

ไม่มี

ห้องประชุมเมืองพะเยา

18 ธ.ค. 63 3.00

-

ไม่มี

ห้องบรรยายภูกามยาว 3 (PKY3) คณะ
บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์และคณะ
เภสัชศาสตร์

18-19 ธ.ค. 14.00
63

-

ไม่มี

ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและ
นิเทศศาสตร์

24-25 ธ.ค. 12.00
63

-

ไม่มี

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 18 ธ.ค. 63 7.00
ห้องประชุมเมืองพะเยา
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 18 ธ.ค. 63 7.00
ห้องประชุมเมืองพะเยา

-

ได้รับ

-

ได้รับ

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
สำนักงานคณะ
สายงานสนับสนุน
1 นางสาวจารุ นักวิชาการเงิน ฝึกอบรม การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
วรรณ เขตขัน และบัญชี
หล้า
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
สายงานวิชาการ
1 นางนิลุบล ปุระ ผู้ช่วย
ฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง แนวทางการจัดทำหลักสูตร
พรหม
ศาสตราจารย์
ร่วมผลิตระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก
2 นางสาวเมธิศา อาจารย์ ฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง แนวทางการจัดทำหลักสูตร
ถวิลวงค์
ร่วมผลิตระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก
คณะสหเวชศาสตร์
hr.up.ac.th/index.php/sch/report_training/get_data
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ลำดับ ชื่อ - สกุล
ที่
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ตำแหน่ง

ประเภท
การฝึก
อบรม

หลักสูตร

สถานที่ฝึกอบรม

ตั้งแต่วันที่ จำนวน งบ วุฒิบัตร
ชั่วโมง ประมาณ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
1 นายเกษม สม อาจารย์ ฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินสมรรถนะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการด้านการ
ทะนะ
ตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรีย ด้วยกล้องจุลทรรศน์ระดับประเทศ
2 นายจิรพัฒน์
อาจารย์ ฝึกอบรม อบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทาง
คล้อยปาน
ชีวภาพ รุ่นที่ 6
3 นางสาวสาวิตรี ผู้ช่วย
ฝึกอบรม อบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทาง
นะงอลา
ศาสตราจารย์
ชีวภาพ รุ่นที่ 6

The Legacy Hotel จ.นนทบุรี

30 พ.ย.-4 35.00
ธ.ค. 63
ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ 19-20 ธ.ค. 14.00
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV CMU)
63
ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ 19-20 ธ.ค. 14.00
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV CMU)
63

-

ไม่มี

-

ไม่มี

-

ไม่มี

หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
1 นางสาวณิชา
ผู้ช่วย
ฝึกอบรม Making Professional Video Lesson for Online Learning
ภา พาราศิลป์ ศาสตราจารย์

Online

1 ธ.ค. 63 7.00 1,000.00 ไม่มี
บาท

สำนักงานคณะ
สายงานสนับสนุน
1 นางปิลันธนา
เสรเมธากุล
กองกิจการนิสิต

นักวิชาการ ฝึกอบรม โครงการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายศิษย์เก่า ม.พะเยา ห้องประชุมฟ้ามุ่ย อาคารสงวนเสริมศรี
ศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา

28-29 ธ.ค. 14.00
63

-

ไม่มี

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์

แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตลอด
ชีวิต https://lms.thaimooc.org/
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

9 ธ.ค. 63 10.00

-

ได้รับ

9 ธ.ค. 63 6.00

-

ได้รับ

9 ธ.ค. 63 10.00

-

ได้รับ

ฝึกอบรม Digital Code of Merit

แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตลอด
ชีวิต
ระบบ HRD : e-learning

11 ธ.ค. 63 3.00

-

ได้รับ

ฝึกอบรม Digital Literacy

ระบบ HRD : e-learning

10 ธ.ค. 63 3.00

-

ได้รับ

9 ธ.ค. 63 10.00

-

ได้รับ

9 ธ.ค. 63 6.00

-

ได้รับ

1 ก.ย. 63 - 7.00
1 มี.ค. 64

-

ไม่มี

งานธุรการ
1 นายณัฐวุฒิ
ดาวทอง
2 นายณัฐวุฒิ
ดาวทอง
3 นายณัฐวุฒิ
ดาวทอง
4 นายณัฐวุฒิ
ดาวทอง
5 นายณัฐวุฒิ
ดาวทอง
6 นายณัฐวุฒิ
ดาวทอง
7 นายณัฐวุฒิ
ดาวทอง
กองแผนงาน

ฝึกอบรม การสร้างหน้าเว็บเบื้องต้นด้วย HTML และ CSS(10 ชั่วโมงการเรียนรู้)
ฝึกอบรม วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น (6 ชั่วโมงการเรียนรู้)
ฝึกอบรม คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน (10 ชั่วโมงการเรียนรู้)

ฝึกอบรม สู่การเป็นนักพัฒนาเว็บ : การสร้างหน้าเว็บเบื้องต้นด้วย HTML และ CSS
(10 ชั่วโมงการเรียนรู้)
ฝึกอบรม วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น | Fundamentals of Data Science
Online

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

ห้องประชุม ชั้น4 อาคารโรงพยาบาลทันต
กรรม (อาคาร 2)

งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย
1 นางสาวสุพร
สุริยะ

นักเอกสาร ฝึกอบรม ห้องสมุดกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจากวิสัยทัศน์สู่แนวปฏิบัติ (SDG อาคารสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์ 17-19 ธ.ค. 14.00 4,385.50 ได้รับ
สนเทศ
from Vision to Librarian Action)
มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
63
บาท

กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ
1 นางสาวอำนวย นักวิชาการ ฝึกอบรม ทักษะการพูดและการนำเสนอ
พร ขัติวงศ์
ศึกษา
งานธุรการ
1 นางสาวสุภา
พร บัวผัด

เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม เทคนิคการทำวิจัย การทำงานวิเคราะห์ การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

ศูนย์อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา

16 ธ.ค. 63 6.00

-

ได้รับ

กรีนนิมมานท์ ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ (Green
Nimman CMU Residence) จ.เชียงใหม่

8-10 ธ.ค. 15.00 5,783.21 ได้รับ
63
บาท

ศูนย์อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา

16 ธ.ค. 63 6.00

งานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ
1 นางสาวปริตา นักวิชาการ ฝึกอบรม ทักษะการพูดและการนำเสนองาน
เจริญสิน
ศึกษา
ศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ

-

ได้รับ

1 นางธัญ
นักวิชาการ ฝึกอบรม ค่ายการฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสาย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8-10 ธ.ค. 24.00 5,783.21 ได้รับ
ญ์พิชฌา สิงห์
ศึกษา
สนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 8
63
บาท
สถิตย์
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สรุปรายชื่อบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ประจำเดือนธันวาคม ปี 2563

ลำดับ ชื่อ - สกุล
ที่

ตำแหน่ง

ประเภท
หลักสูตร
สถานที่ฝึกอบรม
การฝึก
อบรม
2 นางธัญ
นักวิชาการ ฝึกอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมสำหรับการดูแล ห้องประชุมสารภี โรงแรมคีรีธารา บูติค
ญ์พิชฌา สิงห์
ศึกษา
สุขภาพจิตนักเรียน-นิสิต-นักศึกษา CBT for Student Mental Health
รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงใหม่
สถิตย์
Workshop
3 นางสาวภิญญ นักวิชาการ ฝึกอบรม เทคนิคการทำวิจัย การทำงานวิเคราะห์ การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน กรีนนิมมานท์ ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์
ดา ไชยยศ
ศึกษา
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
1 นางสาวมนธิรา เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม อบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วย วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา
กันธะคำ
บริหารงาน
งานภาครัฐ (ITA)
ทั่วไป

ตั้งแต่วันที่ จำนวน งบ วุฒิบัตร
ชั่วโมง ประมาณ
21-23 ธ.ค. 24.00 9,675.75 ได้รับ
63
บาท
8-10 ธ.ค. 15.00 5,783.21 ได้รับ
63
บาท

13 พ.ย.-13 3.00 1,140.00
ธ.ค. 63
บาท

ไม่มี

2 ก.ย. 63 - 14.00
3 มี.ค. 64

-

ได้รับ

นักวิชาการ ฝึกอบรม ฝึกอบรมการใช้งานระบบ e-Budget ด้านการจัดตั้งคำของบประมาณของ ห้องเรียนออนไลน์ ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาล 1 ต.ค. 63 - 3.00
พัสดุ
หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
ทันตกรรม (อาคาร2)
1 มี.ค. 64

-

ไม่มี

คณะทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
สายงานวิชาการ
1 นายพรพัฒน์
ผู้ช่วย
ฝึกอบรม การตรวจติดตามภายใน
ธีรโสภณ
ศาสตราจารย์
สำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม

ห้องประชุม ชั้น4 อาคารโรงพยาบาลทันต
กรรม (อาคาร 2)

สายงานสนับสนุน
1 นางสาว
ปนัดดา คำสี
วาส
สำนักงานคณะ

1 นายปรีชา อ่วม นักวิชาการ ฝึกอบรม การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามระเบียบพัสดุและการ โรงแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอก
นาค
พัสดุ
บันทึกข้อมูลในระบบ e-GPสำหรับนักพัสดุมือใหม่ ประจำปีงบประมาณ เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
64

19 ธ.ค. 63 14.00 8,429.34 ได้รับ
- 20 มี.ค.
บาท
64

คณะสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
สายงานวิชาการ
1 นางสาวอรัณย์
ภัค พิทักษ์พงษ์

อาจารย์

ฝึกอบรม การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน (Green Office)

อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา

8-9 ธ.ค. 63 16.00 3,000.00 ได้รับ
บาท

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:43 น.
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