ประวัติ และผลงาน
ชื่อ-สกุล
วัน-เดือน-ปี เกิด
อายุ
ตําแหน่งงาน
ตําแหน่งบริหาร
สังกัด

:
:
:
:
:
:

นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์
16 กรกฎาคม 2514
45 ปี
พนักงานปฏิบัติงาน
หัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ
งานบริการและประกันคุณภาพ สํานักงานสํานัก สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษา

: 2545.
2538.
2536.
2534.

ประวัติการฝึกอบรม
(ที่สําคัญ)

: 2545.
2554.

2556.
2558.
2558.

ประวัติการประชุม อบรม
สัมมนา ดูงาน
ประวัติการทํางาน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากสถาบันราชภัฏเชียงใหม่
(เกรดเฉลี่ย 2.92)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ จากสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ (เกรดเฉลี่ย
2.50)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) จากวิทยาลัยอาชีวะศึกษาเชียงใหม่
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น (ปวช.) (พณิชยการบัญชี)
หลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม - 28 กันยายน 2545 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เชียงใหม่
หลักสูตรระบบบัญชีที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแผน สําหรับนักการเงินและบัญชีและ
นักบริหารในมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ระหว่างวันที่ 25 - 27 มกราคม 2554 จัดโดย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น (พบ.ป.)
ระหว่างวันที่ 25 - 29 มีนาคม และ 1 เมษายน 2556 จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับหัวหน้างาน
ระหว่างวันที่ 27 - 31 มีนาคม และ 1 - 4 เมษายน 2558 จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรการอ่านและคิดวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี สําหรับผู้บริหารอย่างมืออาชีพ
ระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2558 จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2538 - 2559 ตามเอกสารดังแนบ

: 2538 - 2547 ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา
สังกัด สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2548 - 2553 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2553 - 2559 ตําแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน
สังกัด สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ตําแหน่งบริหารระดับต้น : 2556 - 2559 หัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ
2555 - 2556 รักษาการแทนหัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ
ผลประเมินการปฏิบัติงาน
(ย้อนหลัง 5 ปี)

2560.
2559.
2558.

ดีมาก (ดีเด่น)
ดีเด่น
ดีเด่น
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2557.
2556.

ดีเด่น
ดีเด่น
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การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน และการเป็นกรรมการต่างๆ
ชื่อ - สกุล :
ตําแหน่ง :
ตําแหน่งบริหารระดับต้น :
สังกัด :
ระยะเวลาในการรายงานข้อมูล :

นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์
พนักงานปฏิบัติงาน
หัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ สํานักงานสํานัก
สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
27 มกราคม 2540 - 31 กรกฎาคม 2559

วันที่เริ่ม
1/7/2559
22/6/2559

วันที่สิ้นสุด
31/12/2559
24/6/2559

สถานะการอบรม
ชื่อหัวข้ออบรม
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน ฟังบรรยาย ด้านงานนโยบายและแผน
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรอาหารท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 22 - 24
มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม มล.ปิ่น มาลากุล
อาคารยุทธศาสตร์ สํานักงานมหาวิทยาลัย

15/6/2559

15/6/2559

11/6/2559

12/6/2559

ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้แทนผู้อํานวยการสํานักฯ ในการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟัง CMU-EdPEx:
Review Main Process หมวด 2.2 และหมวด 3 โดย นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล
วิทยากรที่ปรึกษา ในวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์
อาคารยุทธศาสตร์ มช.

24/5/2559

24/5/2559

ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อศึกษาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว และสํารวจ
ความต้องการในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ สํานักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มช.

19/4/2559

19/4/2559

12/4/2559

12/4/2559

ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมประชุมโครงการ QA Family ครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา
10.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สํานักงานมหาวิทยาลัย มช.
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากร (CMU-HR) ในวันที่ 25 เมษายน
2559 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 201 สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช.

16/3/2559

18/3/2559

ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ระหว่าง
วันที่ 16 - 18 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมดิอิมพีเรียลแม่ปิง จ.
เชียงใหม่

12/3/2559

12/3/2559

17/2/2559

20/2/2559

ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมสัมมนา "การบริหารจัดการปัญหาหมอกควันเพื่อลดภัยพิบัติ" ในวันที่ 12 มีนาคม
2559 เวลา 08.00-16.30 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มช.
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กร และการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ จ.นครราชสีมา
และลพบุรี

7/2/2559

8/2/2559

ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร e-CMU
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมฟูราม่า อ.เมือง จ.
เชียงใหม่

3/2/2559

3/2/2559

ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมประชุมโครงการสภาพนักงานสัญจร ครั้งที่ 1 (การขอตําแหน่งชํานาญการ)
ประจําปี 2559 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม Mini
MBA คณะบริหารธุรกิจ มช.

27/1/2559

29/1/2559

26/1/2559

26/1/2559

22/1/2559

25/1/2559

ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรรู้และเข้าใจนักท่องเที่ยวอาเซียน +3 ในวันที่ 27 - 29 มกราคม
2559 ณ โรงแรมดิอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมโครงการ QA Family ในวันที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 10.00 - 13.00 น. ณ
ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สํานักงานมหาวิทยาลัย มช.
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา หัวหน้าโครงการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรมชาติพันธุ์
และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 22 - 25 มกราคม
2559 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ข้อมูลการเข้าร่ วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และการเป็ นกรรมการ
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วันที่เริ่ม
22/1/2559

วันที่สิ้นสุด
25/1/2559

สถานะการอบรม
ชื่อหัวข้ออบรม
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา หัวหน้าโครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา
และกลุ่มชาติพันธุ์ ระหว่างวันที่ 22 - 25 มกราคม 2559 ณ จ.แม่ฮ่องสอน
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปี 2559 ในวันที่ 18
มกราคม 2559 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สํานักงาน
มหาวิทยาลัย มช.

18/1/2559

18/1/2559

9/10/2558

10/10/2558

ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนโยบายและแผน ในวันที่ 9 - 10 ตุลาคม
2558 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

6/10/2558

6/10/2558

ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ มช.
ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมบัวเรศ คําทอง สํานักงาน
มหาวิทยาลัย

26/9/2558

27/9/2558

17/9/2558

17/9/2558

11/9/2558

11/9/2558

27/8/2558

28/8/2558

14/8/2558

14/8/2558

13/8/2558

13/8/2558

ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมการวิพากษ์การนําเสนอการบ้าน CMU-EdPEx ครั้งที่ 3 ในวันที่ 26 - 27
กันยายน 2558 ณ ห้องทองกวาว สํานักบริการวิชาการ มช.
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการล้านนาคดีศึกษา มช. ครั้งที่ 3/2558 ใน
วันที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสํานักฯ
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ มช. ครั้งที่
1/2558 ในวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ มช.
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีสําหรับผู้บริหารอย่างมืออาชีพ ใน
วันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2558 ณ สํานักบริการวิชาการ มช.
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในวันที่ 14
สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การทํา Happy University ไม่ยากอย่าง
ที่คิด ในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมฟูรามา อ.เมือง จ.
เชียงใหม่

1/7/2558

3/7/2558

ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมอบรมการจัดการท่องเที่ยวสําหรับคนพิการ ในวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2558 เวลา
09.00 - 16.00 น. ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

13/6/2558

14/6/2558

ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2558
เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องอินทนิล สํานักบริการวิชาการ มช.

29/5/2558

29/5/2558

ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสนับสนุนงานนโยบายและแผน และ
งบประมาณ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ A - B สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช.

27/5/2558

27/1/2558

26/5/2558

26/5/2558

ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมประชุมโครงการ Happy University : นักสร้างสุขมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่
27 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมบัวเรศ คําทอง สํานักงานมหาวิทยาลัย
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมอบรมกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร HRD Strategy ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558
เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องป่าสักน้อย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

20/5/2558

22/5/2558

ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรอาหารไทยและอาหารตะวันตกเพื่อนักท่องเที่ยว ในวันที่ 20 - 22
พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอิมพีเรียล 3 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

18/5/2558

18/5/2558

ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2557
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล สํานัก
บริการวิชาการ มช.

18/5/2558

18/5/2558

ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2557
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล สํานัก
บริการวิชาการ มช.

ข้อมูลการเข้าร่ วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และการเป็ นกรรมการ

หน้า 4/11

วันที่เริ่ม
6/5/2558

วันที่สิ้นสุด
8/5/2558

สถานะการอบรม
ชื่อหัวข้ออบรม
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรรูปแบบสถาปัตยกรรมโรงแรมขนาดเล็กและแบบประหยัด
ค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แก
รนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

22/4/2558

22/4/2558

ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมประชุม เรื่อง "Action Plan ของการทํา Happy University" ในวันที่ 22
เมษายน 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมบัวเรศ คําทอง สํานักงาน
มหาวิทยาลัย

16/4/2558

17/4/2558

ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมอบรม เรื่อง "การพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในวันที่ 16 - 17 เมษายน 2558 ณ สํานักบริการวิชาการ
มช.

27/3/2558

4/4/2558

25/3/2558

27/3/2558

25/3/2558

27/3/2558

20/3/2558

20/3/2558

ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับหัวหน้างาน ระหว่างวันที่ 27
มีนาคม - 4 เมษายน 2558 ณ สํานักบริการวิชาการ มช.
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมอบรม เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในธุรกิจ MICE +E" ในระหว่างวันที่ 25
- 27 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าอบรม เรื่อง ฏารพัฒนาศักยภาพบุคลากรในธุรกิจ MICE +E" ระหว่างวันที่ 25-27
มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร มุ่งสู่ทีมงานคุณภาพ หลักสูตร Better Together
ในวันที่ 20 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมปราชญ์รีสอร์ทแอนด์สปา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

6/3/2558

6/3/2558

ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมประชุม เรื่อง "การบริหารจัดการงานงบประมาณ การเงิน คณะมนุษยศาสตร์
ด้วยระบบสารสนเทศ: e-Budget และ e-Project" ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 13.00
- 16.30 น. ณ ห้องประชุม HB 7211 คณะมนุษยศาสตร์ มช.

2/3/2558

13/7/2558

25/2/2558

27/2/2558

18/2/2558

18/2/2558

ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา กรรมการและเลขานุการโครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 25
คณะมนุษยศาสตร์ มช. ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมอบรม เรื่อง "รู้และเข้าใจนักท่องเที่ยวอาเซียน" ในวันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์
2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา วิทยากรบรรยายการจัดการความรู้ (KM) ในหัวข้อ "การบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ แบบฟอร์มโครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัย และ
แบบฟอร์มคําขอครุภัณฑ์" ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 - 14.30 น. ณ ห้อง
ประชุม สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

18/2/2558

18/2/2558

18/2/2558

18/2/2558

ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมอบรม KM เรื่อง "ขั้นตอนการดําเนินการก่อนการจัดซื้อและจัดจ้าง" ในวันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

13/2/2558

13/2/2558

ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมอบรม เรื่อง "การปรับปรุงข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยในระบบ CMU HR" ใน
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช.

3/2/2558

4/2/2558

27/1/2558

27/1/2558

ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "การเข้าถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอาเซียนในศตวรรษที่ 21" ใน
วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรม The Imperial Mae Ping จ.เชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การออกแบบของที่ระลึกเพื่อนักท่องเที่ยว" ระหว่าง
วันที่ 25-27 มกราคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องสันป่าเลียง โรงแรมโลตัส
ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

24/1/2558

26/1/2558

วิทยากร

วิทยากรบรรยาย KM หัวข้อ "การบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ แบบฟอร์มโครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัย และแบบฟอร์มคําขอ
ครุภัณฑ์" ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 - 14.30 น. ณ ห้องประชุมสํานัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการออกแบบของที่ระลึกเพื่อนักท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 24 - 26
มกราคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องสันป่าเลียง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.
เมือง จ.เชียงใหม่

ข้อมูลการเข้าร่ วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และการเป็ นกรรมการ

หน้า 5/11

วันที่เริ่ม
16/1/2558

วันที่สิ้นสุด
16/1/2558

สถานะการอบรม
ชื่อหัวข้ออบรม
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมประชุม เรื่อง "ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปี 2558 และ
รายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร" ในวันที่ 16 มกราคม
2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมบัวเรศ คําทอง สํานักงานมหาวิทยาลัย

15/1/2558

15/1/2558

ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมอบรม KM เรื่อง "การป้องกันและแก้ไขไวรัสคอมพิวเตอร์" ในวันที่ 15 มกราคม
2558 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

9/1/2558

9/1/2558

ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมอบรม KM เรื่อง "เทคนิคการใช้โปรแกรม Adobe Phoshop" ในวันที่ 9
มกราคม 2558 เวลา 15.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

5/1/2558

5/1/2558

16/12/2557

16/12/2557

ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าอบรม KM เรื่อง "ล้านนาคดีศึกษา" ในวันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2558 เวลา
10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมสํานักฯ
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมอบรมและฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "กลยุทธ์การสื่อสารองค์กรเพื่อการพัฒนา
งานวิเทศสัมพันธ์เชิงรุก" ในวันที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ สํานัก
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช.

26/11/2557

26/11/2557

ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา เข้าร่วมอบรม เรื่อง "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทําโครงร่างองค์กร และผลลัพธ์
องค์กร หมวด 7 ตามแนวทาง CMU-EdPEx (TQA)" ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เวลา
09.00 - 12.00 น. ณ สํานักบริการวิชาการ มช.

19/11/2557

21/11/2557

ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรความรู้สู่อาชีพสายการบิน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 - 21
พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องสันป่าเลียง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

11/11/2557

11/11/2557

ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง "การจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน" ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม
สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

24/10/2557

24/10/2557

ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมประชุม เรื่อง "ชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ในวันที่ 24 ตุลาคม 2557 เวลา 08.45-16.00 น. ณ ห้องทิพย์
พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

1/10/2557

1/10/2557

ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมประชุม เรื่อง "ชี้แจงการดําเนินงานพัฒนาระบบงบประมาณในระบบบัญชีสามมิติ
และการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558" ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมเล็ก มช.

23/9/2557

23/9/2557

ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง "การประเมินผลการตรวจสอบและประเมินระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงาน ประจําปีการศึกษา 2556" ในวันที่ 23 กันยายน
2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่

15/9/2557

16/9/2557

15/9/2557

16/9/2557

ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบริหารจัดการองค์ความรู้" ในวันที่ 15 - 16
กันยายน 2557 ณ โรงแรมสวนอะเวย์รีสอร์ท อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขใน
การทํางาน: Routine to Happiness: R2H)" ระหว่างวันที่ 15 - 16 กันยายน 2557 ณ
อะเวย์สวนสวรรค์รีสอร์ท อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

10/9/2557

10/9/2557

29/8/2557

29/8/2557

4/8/2557

4/8/2557

4/8/2557

4/8/2557

22/7/2557

22/7/2557

ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมสัมนนา เรื่อง "ก้าวย่างสู่ความเป็นเลิศอย่างมั่นใจไปกับ TQA" ในวันที่ 10
กันยายน 2557 ณ โรงแรม The Empress อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมเสวนา เรื่อง "ดนตรีกลุ่มชนเผ่าในล้านนา" ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ หอ
นิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ศิลปวัฒนธรรมไทยวน" ในวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.พะเยา
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ศิลปวัฒนธรรมไทยวน" ในวันที่ 4 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.พะเยา
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมอบรม เรื่อง "ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Document)" ในวันที่ 22
กรกฎาคม 2557 ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลการเข้าร่ วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และการเป็ นกรรมการ
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วันที่เริ่ม
22/7/2557

วันที่สิ้นสุด
22/7/2557

สถานะการอบรม
ชื่อหัวข้ออบรม
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมอบรม เรื่อง "ระบบ e-Document มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ในวันที่ 22
กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผู้ประสานงานการอบรม/ประชุม/ หัวหน้าโครงการ "อบรมความรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตล้านนา และกลุ่มชาติ
สัมมนา
พันธุ์" ในวันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2557 ณ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27/5/2557

31/5/2557

4/4/2557

4/4/2557

ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทํางานเป็นทีมเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งาน” ในวันที่ 4 เมษายน 2557 ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1/4/2557

1/4/2557

28/3/2557

28/3/2557

ผู้ประสานงานการอบรม/ประชุม/
สัมมนา
ผู้ประสานงานการอบรม/ประชุม/
สัมมนา

12/3/2557

12/3/2557

8/3/2557

26/9/2557

26/2/2557

28/2/2557

ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กร และการปฏิบัติงานของ
บุคลากร สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจําปี 2557 ในวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2557
ณ จ.อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และสุโขทัย

17/2/2557

17/2/2557

3/2/2557

3/2/2557

ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารประจําส่วนงาน ครั้งที่ 2/2557 ในวันที่ 17
กุมภาพันธ์ 2557 ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษากับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคเหนือ ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา (MOU)" ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

20/1/2557
14/1/2557
9/1/2557
23/12/2556

20/1/2557
14/1/2557
9/1/2557
23/12/2556

23/12/2556
11/12/2556

23/12/2556
11/12/2556

4/12/2556

4/12/2556

3/12/2556
5/11/2556
25/10/2556
8/10/2556
1/10/2556

3/12/2556
5/11/2556
25/10/2556
8/10/2556
30/9/2557

1/10/2556

30/9/2557

1/10/2556
1/10/2556
1/10/2556

30/9/2557
30/9/2557
30/9/2557

ผู้เข้าร่วมอบรม เรื่อง "เจาะประเด็นการประกันคุณภาพการศึกษา (QA สัญจร)" ในวันที่ 1
เมษายน 2557 ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและด้านศิลปวัฒนธรรม
ในวันที่ 28 มีนาคม 2557 ณ ไร่บุญรอด, วัดร่องขุ่น, พิพิธภัณฑ์บ้านดํา และสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารประจําส่วนงาน ครั้งที่ 3/2557 ในวันที่ 12 มีนาคม
2557 ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ประสานงานการอบรม/ประชุม/ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในโครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
สัมมนา
รุ่นที่ 24 ในระหว่างวันที่ 8 มีนาคม - 26 กันยายน 2557 ณ สํานักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยากร
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา

วิทยากรบรรยาย KM เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงการ
ประชุมรับฟังระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปี 2557
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสํานักฯ ครั้งที่ 1/2557
ผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "Smart IT for Executives" ในวันที่ 23 ธันวาคม 2556 ณ สํานัก
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา การสัมมนา เรื่อง Smart IT for Executives
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา อบรม EdPEx เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทําโครงร่างองค์กร และผลลัพธ์องค์กร

ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา อบรม EdPEx เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสํานักฯ ครั้งที่ 12/2556
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสํานักฯ ครั้งที่ 11/2556
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา อบรม Thailand Quality Award (TQA)
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารประจําสํานักฯ ครั้งที่ 10/2556
ผู้เตรียมสถานที่การอบรม/ประชุม/ โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา
สัมมนา
ผู้ประสานงานการอบรม/ประชุม/ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
สัมมนา
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ประชุมระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา เป็นวิทยากรบรรยายการจัดการความรู้ (KM) ในส่วนของงานนโยบายและแผน

ข้อมูลการเข้าร่ วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และการเป็ นกรรมการ
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วันที่เริ่ม
1/10/2556
27/9/2556

วันที่สิ้นสุด
25/10/2556
27/9/2556

16/9/2556
21/8/2556

16/9/2556
21/8/2556

10/8/2556

1/9/2556

17/7/2556
9/7/2556

17/7/2556
9/7/2556

9/6/2556

9/6/2556

27/5/2556
27/5/2556
8/5/2556
11/4/2556

1/6/2556
1/6/2556
10/5/2556
11/7/2556

9/4/2556
5/4/2556

9/4/2556
5/4/2556

25/3/2556
1/3/2556

1/4/2556
2/8/2556

27/2/2556
22/2/2556

27/2/2556
24/7/2556

1/2/2556

1/2/2556

30/1/2556

30/1/2556

29/11/2555

30/11/2555

19/11/2555
15/11/2555
15/10/2555
12/10/2555
26/9/2555
17/9/2555
3/9/2555
21/8/2555
6/8/2555
16/7/2555
13/7/2555
3/5/2555
2/5/2555
5/4/2555
22/3/2555

19/11/2555
15/11/2555
15/10/2555
12/10/2555
26/9/2555
17/9/2555
3/9/2555
21/8/2555
7/8/2555
16/7/2555
13/7/2555
3/5/2555
2/5/2555
28/9/2555
22/3/2555

สถานะการอบรม
ชื่อหัวข้ออบรม
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา KM การประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ประชุมสัมมนาประเมินผลการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในส่วนงาน ประจําปีการศึกษา 2555
วิทยากร
เทคนิคการเขียนและประเมินผลโครงการ
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการล้านนาศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2556
ผู้ประสานงานการอบรม/ประชุม/ หัวหน้าโครงการอบรมความรู้ประวัติศาสตร์ และล้านนาคดี
สัมมนา
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ประชุมระดม เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การบริหารงานมหาวิทยาลัยด้านวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่
1/2556
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ประชุมเจรจาคํารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 2557
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา อบรมผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวแบบพํานักระยะยาว (Long Stay)
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา อบรมผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวแบบพํานักระยะยาว (Long Stay)
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาแนวความคิด และเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากร
ผู้เตรียมสถานที่การอบรม/ประชุม/ ผู้ปฏิบัติงานการจัดบรรยาย เรื่อง "ประเพณีสงกรานต์ล้านนา"
สัมมนา
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 - 2557
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับปฏิบัติการ (พบป.)
ผู้ประสานงานการอบรม/ประชุม/ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 23
สัมมนา
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา อบรม เรื่อง "การใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G อย่างฉลาด"
ผู้ประสานงานการอบรม/ประชุม/ ผู้จัดเสวนาและสาธิต "ละครหุ่นตระการตาอาเซียน: ASEAN Enchanting Puppets 2013
สัมมนา
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ผู้เข้าอบรมคลินิกสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับตัวบ่งชี้และการรายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา อบรม เรื่อง "ประชาคมอาเซียน" ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (สําหรับหัวหน้างาน)
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา อบรม Module 18: Gap Analysis / Goal Setting / C&E Analysis และ Module 19:
SWOT Analysis Matrix
วิทยากร
อบรมความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ มช. ครั้งที่ 3/2555
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ มช. ครั้งที่ 2/2555
วิทยากร
วิทยากรบรรยาย KM เรื่อง เทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft Word
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา อบรม เรื่อง "ความรู้เรื่องเรือนโบราณกับวิถีชีวิตล้านนา"
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ มช. ครั้งที่ 1/2555
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา อบรม Module 17: Process SIPOC Model (3:kpi)
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา อบรม Module 16: Process Key Factor
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา อบรมหลักสูตร "ศิลปะการบริหารงานสําหรับหัวหน้างานสมัยใหม่"
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา อบรม Module 15: Process SIPOC Model (1-2)
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา อบรม เรื่อง "ฐานข้อมูลไมโครฟิล์มคัมภีร์ล้านนา (Database and Microfilm)"
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา อบรม เรื่อง "ศิลปะการพูดแบบผู้นํา"
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา อบรม Module 14: Process Step: Service Blueprint (As is)
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา อบรม "การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สําหรับบุคลการสายสนับสนุน"
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา อบรม Module 11: การวิพากษ์แผน

ข้อมูลการเข้าร่ วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และการเป็ นกรรมการ
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วันที่เริ่ม
21/3/2555
19/3/2555
2/3/2555
14/2/2555
18/1/2555
13/1/2555
20/5/2554
9/5/2554

วันที่สิ้นสุด
21/3/2555
19/3/2555
2/3/2555
14/2/2555
18/1/2555
14/1/2555
20/5/2554
16/9/2554

9/5/2554

9/5/2554

30/4/2554

22/5/2554

11/4/2554

11/4/2554

22/3/2554
2/3/2554
25/2/2554

22/3/2554
2/3/2554
27/2/2554

3/2/2554

3/2/2554

1/2/2554

4/2/2554

17/1/2554

17/1/2554

13/1/2554
11/11/2553

14/1/2554
11/11/2553

9/11/2553

9/11/2553

4/11/2553
2/11/2553
12/10/2553
29/9/2553
15/9/2553

5/11/2553
2/11/2553
13/10/2553
30/9/2553
30/9/2553

27/8/2553
24/8/2553
24/8/2553

29/8/2553
24/8/2553
24/8/2553

10/8/2553

10/8/2553

6/8/2553
4/8/2553
4/8/2553

6/8/2553
4/8/2553
4/8/2553

สถานะการอบรม
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา
ผู้ประสานงานการอบรม/ประชุม/
สัมมนา
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา

ชื่อหัวข้ออบรม
อบรม เรื่อง "พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่"
อบรม Module 13: Work Process / Subprocess
อบรม Module 10: Action Plan
อบรม Module 12: Work System / Management Concept
อบรม เรื่อง "ถิ่นฐานคนไตในรัฐฉาน"
อบรม Module 9: Balanced Scorecard
อบรม เรื่อง "การใช้ระบบ CMU-MIS ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา"
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 22
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หัวหน้าโครงการอบรมความรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมล้านนา

ผู้ประสานงานการอบรม/ประชุม/
สัมมนา
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา อบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและตัวบ่งชี้คุณภาพสําหรับการประเมิน
คุณภาพภายในตามแนวทาง สกอ. และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่ 3
ของ สมศ.
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา อบรม Module 11 : การวิพากษ์แผน
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา อบรม Module 10 : Action Plan
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา อบรมโครงการพัฒนาความรู้ ประสบการณ์บุคลากรด้านการบริหารจัดการและการพึ่งพา
ตนเอง (จ.สุพรรณบุรี - กรุงเทพฯ)
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา อบรม เรื่อง "ระบบบัญชีสมัยใหม่ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแผน สําหรับ
นักการเงินและบัญชีและนักบริหารในมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ"
ผู้ประสานงานการอบรม/ประชุม/ กรรมการและผู้ปฏิบัติงานในโครงการลานสรวง ข่วงศิลป์ ครั้งที่ 5
สัมมนา
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา รับฟังแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและแผนการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจําปี 2554 และร่วมฟังหลักเกณฑ์และรายละเอียดตัวบ่งชี้สําหรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ 3 ของ สมศ.
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา อบรม Module 9 : Balanced Scorecard
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ตัวบ่งชีก้ ารประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานอุดมศึกษา โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา ปรึกษาหารือ/พิจารณาแนวทางการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2553
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา อบรม Module 8 : Strategy Map
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา อบรม เรื่อง "การบริหารจัดการด้านการวางแผนกลยุทธ์การเงินและงบประมาณ"
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา อบรม Modue 7: SWOT Analysis
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา เข้าร่วมอบรม Module 7 : SWOT Analysis
ผู้เตรียมสถานที่การอบรม/ประชุม/ ผู้จัดโครงการอบรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism)
สัมมนา
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา อบรม เรื่อง "การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพหุภาษา"
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา อบรม Mudule 6 : Result Matrix
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา เข้าร่วมอบรมอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนํา
แนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2553 ครั้งที่ 3 : Module 6 เรื่อง Result Matrix
ผู้เตรียมสถานที่การอบรม/ประชุม/
สัมมนา
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา

ผู้ปฏิบัติงานในกิจกรรมการฝึกอบรมหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนา สําหรับนักเรียนโรงเรียน
พุทธิโศภณ สพฐ.
ประชุม เรื่อง "การวิพากษ์โครงร่างองค์กร"
อบรม เรื่อง "โฉมหน้าใหม่ของสังคมชนบทภาคเหนือ"
อบรม เรื่อง "KM Day สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

ข้อมูลการเข้าร่ วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และการเป็ นกรรมการ
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วันที่เริ่ม
21/7/2553

วันที่สิ้นสุด
21/7/2553

14/7/2553
30/6/2553
22/6/2553
17/6/2553

14/7/2553
30/6/2553
22/6/2553
17/6/2553

3/5/2553
31/3/2553

3/5/2553
31/3/2553

27/1/2553
24/12/2552
20/11/2552

28/1/2553
25/12/2552
20/11/2552

11/11/2552
21/10/2552
18/10/2552

11/11/2552
22/10/2552
25/10/2552

17/9/2552
10/8/2552
18/6/2552

18/9/2552
11/8/2552
19/6/2552

18/5/2552
11/5/2552
27/3/2552
15/9/2551
12/5/2551

22/5/2552
15/5/2552
29/3/2552
15/9/2551
16/5/2551

3/4/2551

4/4/2551

10/3/2551

10/3/2551

8/8/2550

11/8/2550

16/4/2550
16/4/2550

20/9/2550
20/4/2550

7/8/2549

11/8/2549

4/8/2549
2/8/2549

4/8/2549
2/8/2549

26/7/2549

26/7/2549

19/12/2548

19/12/2548

14/12/2548

16/12/2548

สถานะการอบรม
ชื่อหัวข้ออบรม
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา การบรรยายเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา อบรม เรื่อง "การพัฒนาบุคลากรโดยใช้ Competency Model"
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา เข้าร่วมอบรม เรื่อง "วัฒนธรรมกับการสืบสานนาฏยศิลป์"
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา เข้าร่วมอบรม เรื่อง "ช่อและตุง ศิลป์แห่งศรัทธา ภูมิปัญญาท้องถิ่น"
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา เสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ประกอบการและผู้มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
จังหวัดเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา Module 1 : Value Chain, Strategic Planning (รอบที่ 2)
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา CMU-MIS เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองประจําปี 2553 และวิธีการ
บันทึกข้อมูลในระบบ CMU-MIS
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา เข้าร่วมอบรม Module 5 : เครื่องมือการบริหารจัดการ
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา Module 4 : Best Practice
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา การเตรียมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และการ
ติดตามตัวชี้วัดของผลผลิต/ผลลัพธ์
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา อบรม เรื่อง "เทคนิคการบริหารการเงินส่วนบุคคล"
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา เข้าร่วมอบรม Module 3 : การประเมินตนเองตามเกณฑ์
ผู้เตรียมสถานที่การอบรม/ประชุม/ กรรมการในโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ 15
สัมมนา
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา อบรม Module 2 : การวิเคราะห์เกณฑ์ในเชิงการจัดการ ครั้งที่ 2
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา อบรม Module 2 : การวิเคราะห์เกณฑ์ในเชิงการจัดการ ครั้งที่ 1
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา อบรมการประกันคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
Module 1 : Value Chain, Strategic Planning
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "สถาปัตยกรรมล้านนาเพื่อการท่องเที่ยว"
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา อบรม Low Cost Hotel
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา เข้าร่วมอบรม เรื่อง "การท่องเที่ยวทางโบราณคดี ตามรอยติโลกราช"
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา อบรมความรู้เกี่ยวกับ Thailand Quality Award, TQA
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา การอบรมการพัฒนาขีดความสามารถกลุ่ม Hotel de Charm เพื่อสนองตอบการเป็น
Quality Destination ของจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการทําผลงานของข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน รุ่นที่ 3
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา การสัมมนาฝึกอบรมให้คําปรึกษาการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง หมวด 3, 5 และ 6
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา การอบรมภาษาสําหรับธุรกิจ MICE : ส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรเพื่อ
รองรับธุรกิจ MICE
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา การอบรมความรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา กรรมการและผู้ปฏิบัติงานในโครงการอบรมความรู้ด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา โครงการการพัฒนาขีดความสามารถกลุ่ม Hotel de Charm เพื่อสนองตอบการเป็น
Quality Destination ของ จ.เชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา เข้าร่วมอบรม เรื่อง "โปรแกรม Photoshop มืออาชีพ"
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา แนวทางการเขียนโครงการวิจัยในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ – มนุษยศาสตร์ เพื่อขอทุน
สกว.
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา เข้าร่วมอบรม เรื่อง "กลยุทธ์การจัดการเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (GMS)"
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทําแผนงานงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ประจําปี
2550"
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 8"

ข้อมูลการเข้าร่ วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และการเป็ นกรรมการ
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วันที่เริ่ม
3/8/2545

วันที่สิ้นสุด
16/11/2545

4/2/2545
3/2/2540
27/1/2540

8/3/2545
5/2/2540
29/1/2540

สถานะการอบรม
ชื่อหัวข้ออบรม
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา เลขานุการในโครงการอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) และการจัดการ
ธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น" รุ่นที่ 1
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา อบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะของบัณฑิต เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพทรัพยากรบุคคลของชาติ
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา อบรมโปรแกรม Power Point
ผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนา อบรมโปรแกรม Internet

ข้อมูลการเข้าร่ วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และการเป็ นกรรมการ
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