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สรุปรายชื่อบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ประจำเดือนกันยายน ปี 2564

สรุปรายชื่อบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ประจำเดือนกันยายน ปี 2564
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ประเภท
ที่
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

คณะแพทยศาสตร์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
1 นางสาวสรัส อาจารย์ ฝึกอบรม Diploma in Clinical Epidemiology
วดี เถลิงศก
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

online

4-19 ก.ย. 112.00 20,000.00 ไม่มี
64
บาท

อาจารย์ สัมมนา การเขียนบทความวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์

Facebook live/ Zoom Meeting

2 ก.ย. 64 6.00

-

ไม่มี

อาจารย์ สัมมนา การฟื้นตัวอย่างมั่นคง ก้าวต่ออย่างยั่งยืน

Facebook Live

8-9 ก.ย. 13.00
64

-

ไม่มี

อาจารย์ สัมมนา The New Road to Capital Market

Facebook live

14 ก.ย. 64 6.50

-

ไม่มี

อาจารย์ ฝึกอบรม Research Zoon: Phase 169

Zoom Cloud Meeting

20-23 ก.ย. 24.00
64

-

ไม่มี

อาจารย์ สัมมนา BOT Symposium 2021

Facebook live

30 ก.ย. 64 6.00

-

ไม่ได้รับ

อาจารย์ ฝึกอบรม การจัดทำ และบริหารงบประมาณ

ผ่านระบบ Zoom Clouding Meeting

1 ก.ย. 64 6.00 4,200.00 ไม่มี
บาท

ออนไลน์

7 ก.ย. 64 8.00

-

ได้รับ

ผ่านระบบออนไลน์

20
10.00
เม.ย.-22
ก.ย. 64

-

ได้รับ

23 ก.ย. 64 3.00

-

ไม่ได้รับ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
1 นางสา
วกานต์พิชชา
กองคนขวา
2 นางสา
วกานต์พิชชา
กองคนขวา
3 นางสา
วกานต์พิชชา
กองคนขวา
4 นางสา
วกานต์พิชชา
กองคนขวา
5 นางสา
วกานต์พิชชา
กองคนขวา
6 นายสมคิด ยา
เคน
กองกิจการนิสิต
งานกิจกรรมนิสิต
สายงานสนับสนุน
1 นางสาวสรณี นัก ฝึกอบรม สันติศึกษา สันติสนทนาวิชาการพัวพันกับชุมชน หัวข้อ รูปแบบการวิจัยเชิง
เกิดทอง
กิจการ
พัฒนา (R&D)
นักศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา
1 นางสาวกิติยา นัก ฝึกอบรม เทคนิคการจัดการความเครียด | Stress Management Techniques
เขียวงาม
วิชาการ
ศึกษา
กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ
งานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ
1 นางสาวปริตา นัก สัมมนา การพัฒนานักศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19
เจริญสิน
วิชาการ
ศึกษา
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ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Zoom
Meeting
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ประเภท
ที่
การฝึก
อบรม
2 นายอภิเชษฐ
นัก ฝึกอบรม
ดูใจ
วิชาการ
ศึกษา
3 นายอภิเชษฐ
นัก ฝึกอบรม
ดูใจ
วิชาการ
ศึกษา

สรุปรายชื่อบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ประจำเดือนกันยายน ปี 2564

หลักสูตร

โครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเผยแพร่มาตรฐานการใช้อักษรเบรลล์ใน
ประเทศไทยให้แก่บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตาบอดและหน่วยงาน
ทางการศึกษาในประเทศไทย

สถานที่ฝึกอบรม

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยพะเยา
ณ โรงแรม แสน โฮเทล จังหวัดเชียงราย

ตั้งแต่วันที่ จำนวน งบ วุฒิบัตร
ชั่วโมง ประมาณ
16 ส.ค.-24 40.00
ต.ค. 64

-

ได้รับ

22-26 ก.ย. 40.00
64

-

ได้รับ

ศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ
1 นางธัญ
นัก ฝึกอบรม การประชุมวิชาการ Evidance-based child psychiatry: CBT for children and
ญ์พิชฌา สิงห์ วิชาการ
families ครั้งที่ 4 หัวข้อ "CBT for emerging issues in adolescent" Hybrid
สถิตย์
ศึกษา
program
2 นางพัชรินทร์ นัก ฝึกอบรม การประชุมวิชาการ Evidence based child psychiatry :CBT for children and
ขุ่ยคำ
จิตวิทยา
family ครั้งที่ 4 หัวข้อ "CBT for emerging issues in adolescent" Hybrid
คลินิก
program

ห้องประชุมสยามฯ 1-3 ชั้น 7 อาคารสยาม
8-10 ก.ย. 24.00 1,000.00 ได้รับ
บรมราชกุมารีฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
64
บาท
มหาราชินี
ณ ห้องประชุมสยามฯ 1-3 ชั้น 7 อาคารสยาม 8-10 ก.ย. 24.00 1,000.00 ได้รับ
บรมราชกุมารีฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
64
บาท
มหาราชินี

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:51 น.

hr.up.ac.th/index.php/sch/report_training/get_data

2/2

