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สรุปรายชื่อบุคลากรที่เขารับการฝกอบรม ประจำเดือนธันวาคม ป 2564

คณะพยาบาลศาสตร

  สำนักงานคณะ

     สายงานสนับสนุน

1 นางสาวกัลยกร รับ

งาน

เจาหนาที่

บริหารงาน

ท่ัวไป

ฝกอบรม การเขียนคูมือปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายสนับสนุน ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ระบบ Microsoft Teams 14 ธ.ค.

64

6.30 - ไดรับ

คณะแพทยศาสตร

  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

     สายงานวิชาการ

1 นายชลวัชร ชัยชาญ อาจารย ฝกอบรม TQA internal organization assessment รุน 3 online 1-3 ธ.ค.

64

24.00 7,000.00

บาท

ไดรับ

2 นายวรกันต วรธำรง

ผไท

อาจารย สัมมนา Thai hip knee society 2021 Sheraton Hua Hin resort and spa 2-6

ธ.ค. 64

24.00 8,044.00

บาท

ไมมี

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร

  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

1 นางสาวกานตพิชชา

กองคนขวา

อาจารย สัมมนา บพท. ชี้แจงเปาหมายและวัตถุประสงคกรอบการวิจัยป 2565 Zoom Cloud Meeting 14 ธ.ค.

64

8.00 - ไมมี

2 นางสาวกานตพิชชา

กองคนขวา

อาจารย สัมมนา SSF & RMF FAIR 2021: ลงทุนทั้งทีตองมีอนาคต แถมไดลด

ภาษี

Facebook live 18 ธ.ค.

64

3.00 - ไมมี

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร

  สำนักงานคณะ

     สายงานสนับสนุน

1 นายกฤตยชญ วงษ

หาญ

บุคลากร ฝกอบรม โครงการอบรมการเขียนคูมือปฏิบัติงานของบุคลากรสาย

สนับสนุน

MS Team 14 ธ.ค.

64

7.00 - ไดรับ

2 นางสาวณษิภา เมา

คำลี

นักวิชาการเงิน

และบัญชี

ฝกอบรม โครงการอบรมการเขียนคูมือปฏิบัติงานของบุคลากรสาย

สนับสนุน

MS Team 14 ธ.ค.

64

7.00 - ไดรับ

3 นางสาวปยะนุช

แสงจันทร

เจาหนาที่

บริหารงาน

ท่ัวไป

ฝกอบรม การอบรมการเขียนคูมือปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน MS Team 14 ธ.ค.

64

7.00 - ไดรับ

คณะสหเวชศาสตร

  หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต

     สายงานวิชาการ

1 นางสาวชลธิชา แกว

จอหอ

อาจารย ฝกอบรม Exercise prescription for healthy aging; multi perspective

approach

Online 18-19

ธ.ค. 64

14.00 2,000.00

บาท

ไมมี

2 นางสาวมคมาศ คำ

เพราะ

อาจารย ฝกอบรม Exercise prescription for healthy aging; multi perspective

approach

Online 18-19

ธ.ค. 64

14.00 1,200.00

บาท

ไมมี

3 นางสาวสุดารัตน

สังฆะมณี

อาจารย ฝกอบรม Exercise prescription for healthy aging; multi perspective

approach

Online 18-19

ธ.ค. 64

14.00 1,200.00

บาท

ไมมี

กองกิจการนิสิต

  งานธุรการ

     สายงานสนับสนุน

1 วาที่รอยตรีหญิง

ปาริฉัตร ปญญาสงค

นักวิชาการ

ศึกษา

ฝกอบรม อบรมการวางแผนกลยุทธและการเขียนโครงการอยางมี

ประสิทธิภาพ

Zoom 9-24

ธ.ค. 64

12.00 - ไมไดรับ

2 วาที่รอยตรีหญิง

ปาริฉัตร ปญญาสงค

นักวิชาการ

ศึกษา

ฝกอบรม การเขียนคูมือปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ออนไลน 14 ธ.ค.

64

7.30 - ไดรับ

3 นางสาวลัญฉกร

เสมอเชื้อ

นักวิชาการ

ศึกษา

ฝกอบรม อบรมการวางแผนกลยุทธและการเขียนโครงการอยางมี

ประสิทธิภาพ

ออนไลน 9-24

ธ.ค. 64

7.30 - ไมไดรับ

  งานกิจกรรมนิสิต

1 นายเกรียงไกร แถบ

คำ

นักกิจการ

นักศึกษา

ฝกอบรม ผูฝกสอนกีฬามวยไทย ในระดับ CLicense จังหวัดเชียงราย 7-16

ธ.ค. 64

- ไดรับ

ลำดับ

ที่

ชื่อ - สกุล ตำแหนง ประเภทการ

ฝกอบรม

หลักสูตร สถานที่ฝกอบรม ตั้งแต

วันที่

จำนวน

ชั่วโมง

งบ

ประมาณ

วุฒิบัตร
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2 นางสาวสรณี เกิด

ทอง

นักกิจการ

นักศึกษา

ฝกอบรม เสวนาวิชาการ STOP Bullying "หยุดการกลั่นแกลง หยุดความ

รุนแรง หยุดสรางความเกลียดชังในสังคม"

ณ มหาวิทยาลัยพะเยา และคลินิกกฎหมาย คณะ

นิติศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา

15 ธ.ค.

64

4.00 - ไดรับ

กองบริหารงานวิจัย

  งานธุรการ

1 นางสาววาสนา บุญ

ทรง

เจาหนาที่

บริหารงาน

ท่ัวไป

สัมมนา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำธรรมาภิบาลขอมูล

เเละการบริหารจัดการขอมูลสวนบุคคล ครั้งที่ 1

หองประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสน

เทศเเละการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

21-22

ธ.ค. 64

13.00 - ไมมี

2 นางสาววิจิตรา แกว

ปุก

เจาหนาที่

บริหารงาน

ท่ัวไป

สัมมนา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำธรรมาภิบาลขอมูล

เเละการบริหารจัดการขอมูลสวนบุคคล ครั้งที่ 1

หองประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสน

เทศเเละการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

21-22

ธ.ค. 64

16.00 - ไมมี

  งานมาตรฐานการวิจัยและสารสนเทศ

1 นางสาวสุดาพร

อาจหาญ

นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

สัมมนา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำธรรมาภิบาลขอมูล

เเละการบริหารจัดการขอมูลสวนบุคคล ครั้งที่ 1

หองประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสน

เทศเเละการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

21-22

ธ.ค. 64

13.00 - ไมมี

คณะสาธารณสุขศาสตร

  สำนักงานคณะสาธารณสุขศาสตร

1 นางสาวจิรพรรณ

สำเภาพันธ

นักวิชาการ

ศึกษา

ฝกอบรม คายฝกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 9 รูปแบบออนไลน ผาน Zoom 16-17

ธ.ค. 64

14.00 2,000.00

บาท

ไดรับ

2 นายภาณุวัฒน ทวีกุล นักวิชาการ

ศึกษา

ฝกอบรม คายฝกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ สำหรับ

บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9

รูปแบบออนไงน 16-17

ธ.ค. 64

12.00 2,000.00

บาท

ไดรับ

3 นางสาวเมธินี หลา

นามวงศ

นักวิชาการ

ศึกษา

ฝกอบรม One-sheet R2R Proposal แผนที่สำหรับการวิจัยจากงาน

ประจำ

ผานระบบ ZOOM Meeting 3 ธ.ค.

64

6.30 800.00

บาท

ไดรับ

4 นางรัฎติกาล ศรีชัย

อินทร

นักวิชาการ

ศึกษา

ฝกอบรม อบรมเชิงปฏิบัติ One-sheet R2R proposal แผนที่สำหรับการ

วิจัยจากงานประจำ

ผานทางระบบออนไลนดวย Zoom Cloud meeting 3 ธ.ค.

64

6.00 800.00

บาท

ไดรับ

5 นางสาววรภร ขัติวงศ เจาหนาที่

บริหารงาน

ท่ัวไป

ฝกอบรม คายฝกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ สำหรับ

บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9

อบรมออนไลนผาน Zoom Meeting 16-17

ธ.ค. 64

14.00 2,000.00

บาท

ไดรับ

ขอมูล ณ วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธ 2565 เวลา 13:51 น.

ลำดับ

ที่

ชื่อ - สกุล ตำแหนง ประเภทการ

ฝกอบรม

หลักสูตร สถานที่ฝกอบรม ตั้งแต

วันที่

จำนวน

ชั่วโมง

งบ

ประมาณ

วุฒิบัตร


