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สรุปรายชือบุคลากรทีเข ้ารับการฝึ กอบรม ประจําเดือนตุลาคม ปี 2562

สรุปรายชื่อบุคลากรที่เขารับการฝกอบรม ประจำเดือนตุลาคม ป 2562
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
1 นางสาวรุงฤดี พรมแกวงาม

ตำแหนง

ประเภทการฝก
อบรม
ฝกอบรม วิชา ความฉลาดทางอารมณ (EQ) หลักสูตร 3 ชั่วโมง

หลักสูตร

สถานที่ฝกอบรม
HRD:e-Learning

ตั้งแตวันที่

จำนวน งบประมาณ วุฒิบัตร
ชั่วโมง
1 ต.ค.-31 ธ.ค.
3
ไดรับ
62

คณะแพทยศาสตร
สาขาวิชาแพทยศาสตร
สายงานบริการ
1 นางสาวภัทรภร กุมภวิจิตร

นายแพทย

ศึกษาดูงาน

ฝกปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล

21 ต.ค.-1 พ.ย.
62

66

13,200.00
บาท

1 นางสาวปุณยวีร คำไทย

อาจารย

2 นางสาววรางคณา กลาจริง

ไมมี

ฝกอบรม

One belt and One Road

17-30 ต.ค. 62

78

อาจารย

ฝกอบรม

One belt and One Road

มหาวิทยาลัยครุศาสตรไหหนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
มหาวิทยาลัยครุศาสตรไหหนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

17-30 ต.ค. 62

78

20,000.00 ไดรับ
บาท
20,000.00 ไดรบั
บาท

อาจารย

สัมมนา

The 10th Congress of The Asian Society for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (ASCAPAP)

โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม

9-11 ต.ค. 62

18

1 นางนลินธรณ กุลพัฒนเศรษฐ

บุคลากร

ฝกอบรม

ออกแบบการทำงานและการใช IT มาชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

หองสืบคน

11 ต.ค. 62

6

-

-

2 นางนลินธรณ กุลพัฒนเศรษฐ

บุคลากร

ฝกอบรม

Km (Knowledge Management) การเงินและพัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร

18 ต.ค. 62

3

-

-

3 นางนลินธรณ กุลพัฒนเศรษฐ

บุคลากร

ศึกษาดูงาน

24 ต.ค. 62

3

3.00 บาท

-

20-22 ต.ค. 62

13

-

ไมมี

1-2 ต.ค. 62

9

-

ไมมี

สาขาวิชาการแพทยแผนจีน
สายงานวิชาการ

สาขาวิชาจิตเวชศาสตร
1 นางสาวมนิสสรา เกตุแกว

16,800.00 ไดรับ
บาท

คณะวิศวกรรมศาสตร
สำนักงานคณะ
สายงานบริการ

ระบบกรอกขอมูลภาระงานออนไลนของพนักงานสายบริการ

คณะศิลปศาสตร

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร
สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
สายงานวิชาการ
1 นายปณิธาน ประมูล

อาจารย

ฝกอบรม

โครงการการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชุมชนผานกลไกองคกรปกรองสวนทองถิ่นและประชาสังคมเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่

เทศบาลเมืองทุงสง จ.นครศรีธรรมราช

ผูชวยศาสตราจารย

สัมมนา

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการบริหารงานระหวางสวนงาน

เอ สตาร ภูแล วัลเลย รีสอรท จ.เชียงราย

คณะสหเวชศาสตร
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย
1 นายยุทธนา หมั่นดี
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ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
2 นายสมโภช เสารอิน

สรุปรายชือบุคลากรทีเข ้ารับการฝึ กอบรม ประจําเดือนตุลาคม ปี 2562

ตำแหนง
อาจารย

ประเภทการฝก
หลักสูตร
อบรม
สัมมนา
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Systemic Autoimmune Disease (SARD)Distribution in North of Thailand: From Laboratory
Perspective to Clinical Perspective

สถานที่ฝกอบรม
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ตั้งแตวันที่
11 ต.ค. 62

จำนวน งบประมาณ วุฒิบัตร
ชั่วโมง
6
ไมมี

กองกิจการนิสิต
งานธุรการ
สายงานบริการ
1 นายณัฐวุฒิ ดาวทอง

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร
นักวิชาการศึกษา

ฝกอบรม

วิชา Data Visualization หลักสูตร 3 ชั่วโมง

HRD:e-Learning สำนักงาน กพ.

ฝกอบรม

วิชาการบริหารความเสียง(Risk Management) หลักสูตร 3 ชั่วโมง

สำนักงาน กพ.

นักวิชาการศึกษา

ฝกอบรม

วิชาการประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักสูตร 3 ชั่วโมง

สำนักงาน กพ.

4 นางสาวลัญฉกร เสมอเชื้อ

นักวิชาการศึกษา

ฝกอบรม

วิชา การสื่อสารเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน หลักสูตร 3 ชั่วโมง

HRD:e-Learning

5 นางสาวลัญฉกร เสมอเชื้อ

นักวิชาการศึกษา

ฝกอบรม

วิชา การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักสูตร 3 ชั่วโมง

HRD:e-Learning

6 นางสาวลัญฉกร เสมอเชื้อ

นักวิชาการศึกษา

ฝกอบรม

วิชา กระบวนการวิเคราะหปญหา และการแกไขปญหา หลักสูตร 3 ชั่วโมง

HRD:e-Learning

7 นางสาวลัญฉกร เสมอเชื้อ

นักวิชาการศึกษา

สัมมนา

วิชา การสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการทำงาน หลักสูตร 3 ชั่วโมง

HRD:e-Learning

8 นางสาวลัญฉกร เสมอเชื้อ

นักวิชาการศึกษา

ฝกอบรม

วิชา มนุษยสัมพันธในการทำงาน หลักสูตร 3 ชั่วโมง

HRD:e-Learning

9 นางสาวศิราณี กันทาศรี

นักวิชาการศึกษา

ฝกอบรม

การเขียนหนังสือราชการ วิชาที่ 1 หนังสือราชการและหนังสือติดตอราชการ หลักสูตร 9 ชั่วโมง

HRD:e-Learning สำนักงาน กพ.

10 นางสาวศิราณี กันทาศรี

นักวิชาการศึกษา

ฝกอบรม

การเขียนหนังสือรายการ วิชาที่ 2 การเขียนขอความในหนังสือติดตอราชการ หลักสูตร 9 ชั่วโมง

HRD:e-Learning สำนักงาน กพ.

1 นางสาวณัฐญาณี ธนาฤทธิ์

นักวิชาการศึกษา

ฝกอบรม

วิชา การบริการที่เปนเลิศ หลักสูตร 3 ชั่วโมง

HRD:e-Learning สำนักงาน กพ.

2 นางสาวสรณี เกิดทอง

นักกิจการนักศึกษา

ฝกอบรม

วิชา การใช Microsoft Excel เพื่อการบริหารขอมูล หลักสูตร 3 ชั่วโมง

HRD:e-Learning สำนักงาน กพ.

1 นางสาววลัยลักษณ ออนนวล นักวิชาการเงินและ
บัญชี

ฝกอบรม

การประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหมดวย KPI และ Competency

ณ โรงแรมอไรซ กรุงเทพมหานคร

2 วาที่รอยตรีหญิงปาริฉัตร
ปญญาสงค
3 นางสาวลัญฉกร เสมอเชื้อ

1 ต.ค.-31 ธ.ค.
62
1 ต.ค.-31 ธ.ค.
62
1 ต.ค.-31 ธ.ค.
62
1 ต.ค.-31 ธ.ค.
62
1 ต.ค.-31 ธ.ค.
62
1 ต.ค.-31 ธ.ค.
62
1 ต.ค.-24 ธ.ค.
62
1 ต.ค.-31 ธ.ค.
62
1 ต.ค.-31 ธ.ค.
62
1 ต.ค.-31 ธ.ค.
62

3

-

ไดรับ

3

-

ไดรับ

3

-

ไดรับ

3

-

ไดรับ

3

-

ไดรับ

3

-

ไดรับ

3

-

ไดรับ

3

-

ไดรับ

9

-

ไดรับ

9

-

ไดรับ

1 ต.ค.-31 ธ.ค.
62
1 ต.ค.-31 ธ.ค.
62

3

-

ไดรับ

3

-

ไดรับ

24 ต.ค. 62

6

11,480.00
บาท

ไดรับ

งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต

กองคลัง

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