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สรุปรายชื่อบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ประจำเดือนตุลาคม ปี 2564

สรุปรายชื่อบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ประจำเดือนตุลาคม ปี 2564
ลำดับ ชื่อ - สกุล
ที่
คณะแพทยศาสตร์

ตำแหน่ง ประเภทการ
ฝึกอบรม

หลักสูตร

สถานที่ฝึกอบรม

ตั้งแต่วันที่ จำนวน งบ วุฒิบัตร
ชั่วโมง ประมาณ

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
สายงานวิชาการ
1 นายกฤติน นารา อาจารย์ ฝึกอบรม
เวชสกุล
2 นางสาวกิตติยา อาจารย์ ฝึกอบรม
ไทยธวัช
3 นายชลวัชร ชัย อาจารย์ ฝึกอบรม
ชาญ
4 นายพชรพล อุดม อาจารย์ สัมมนา
ลักษณ์
5 นางสาวรัษฎา
อาจารย์ สัมมนา
ประภาสะวัต
6 นางสาวลภัสกรณ์ อาจารย์ ฝึกอบรม
ยะปะนัน
7 นายวรกันต์ วร อาจารย์ ศึกษาดูงาน
ธำรงผไท
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

TQA application report writing รุ่นที่ 2
การจัดทำสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
TQA application report writing
ประชุมวิชาการทางศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
The 11th National conference on toxicology
TQA application report writing รุ่นที่ 2
RCOST 2021

กทม

5-6 ต.ค.
64
online
14-15 ต.ค.
64
online
5-6 ต.ค.
64
ศูนย์การประชุมพีชโรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา 21-23 ต.ค.
64
Virtual Conference บนแพลตฟอร์มออนไลน์
27-28 ต.ค.
64
ระบบออนไลน์
5-6 ต.ค.
64
Royal cliff hotel, Pattaya, Chonburi, Thailand
20-24 ต.ค.
64

16.00 5,300.00
บาท
16.00 1,500.00
บาท
16.00 5,300.00
บาท
24.00 1,700.00
บาท
12.00 1,600.00
บาท
16.00 5,300.00
บาท
40.00 7,204.00
บาท

ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
ไม่มี
ได้รับ
ได้รับ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
1 นางสาวกานต์พิช อาจารย์
ชา กองคนขวา
2 นางสาวกานต์พิช อาจารย์
ชา กองคนขวา
คณะสหเวชศาสตร์

สัมมนา Bangkok Fintech Fair 2021

Facebook live

สัมมนา Research Zoon: Phase 170

Zoom Cloud Meeting

18-19 ต.ค. 13.00
64
25-28 ต.ค. 24.00
64

-

ไม่มี

-

ไม่มี

หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
1 นางสาวมณฑินี
วัฒนสุวกุล
2 นางสาวมณฑินี
วัฒนสุวกุล
กองกิจการนิสิต

อาจารย์
อาจารย์

ฝึกอบรม How to Apply The DNS Techniques for the Best Physical Online
Movement&Performance
ฝึกอบรม Clinical Reasoning and Decision Making of PostureOnline
Breath Technique in Lumbopelvic and Hip Pain

2 ต.ค. 64 3.00 490.00
บาท
2 ต.ค. 64 3.00 490.00
บาท

ไม่มี

30-29 ต.ค. 3.00
64

-

ได้รับ

20-27 ต.ค. 10.00
64
28 ต.ค.-1 5.00
พ.ย. 64

-

ได้รับ

-

ได้รับ

25 ต.ค. 64 8.00

-

ได้รับ

16 ส.ค.-24 40.00
ต.ค. 64

-

ได้รับ

ไม่มี

งานธุรการ
สายงานสนับสนุน
1 นางสาวลัญฉกร นักวิชาการ ฝึกอบรม วิชา ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา
เสมอเชื้อ
ศึกษา
งานวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศ

ออนไลน์

1 นางสาวณัฏฐนันท์ นักวิชาการ ฝึกอบรม จิตวิทยาประยุกต์ในการทำงาน เพื่อความสำเร็จ ความสุข www.thaimooc.org/
ธรรมสอน
ศึกษา
และความมั่งคั่ง
2 นางสาวณัฏฐนันท์ นักวิชาการ ฝึกอบรม การสื่อสารและการประสานงาน
www.thaimooc.org/
ธรรมสอน
ศึกษา
งานกิจกรรมนิสิต
1 นางสาวสรณี เกิด นักกิจการ ฝึกอบรม รูปแบบการพัฒนาโค้ชผู้นำต้นแบบสันติภาพโดยพุทธสันติ ออนไลน์
ทอง
นักศึกษา
วิธี
กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ
งานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ
1 นายอภิเชษฐ ดูใจ นักวิชาการ ฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ศึกษา

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

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

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

1/1

