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สรุปรายชื่อบุคลากรที่เขารับการฝกอบรม ประจำเดือนพฤษภาคม ป 2563

1 นางสาวทศพร

แสนศรีเชาว

พันธ

สัมมนา รวมพลังกาวนำคุณวุฒิวิชาชีพ หองรอยัล จูบิลี่บอลรูม อาคารชาเลน

เจอร เมืองทองธานี อ.ปากเกล็ด จ.

นนทบุรี

19 ส.ค. 62

- 21 ส.ค.

63

24.00 - ไดรับ

คณะนิติศาสตร

  สำนักงานคณะ

     สายงานสนับสนุน

1 นางสาวกฤต

พร จุใจ

นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

สัมมนา แนวปฏิบัติในการพัฒนาและใหบริการเว็บไซตและระบบสารสนเทศเพื่อใหเกิดความ

มั่นคงปลอดภัยตอขอมูลสวนบุคคล

ออนไลนผาน Ms teams 8 พ.ค. 63 3.00 - ไมมี

2 นางสาวกฤต

พร จุใจ

นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

ฝกอบรม การใชงานโปรแกรม Microsoft Word 2013/2016 (ออนไลน) ออนไลนผาน Ms teams 19 พ.ค. 63 8.00 - ไมมี

คณะเภสัชศาสตร

  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

     สายงานวิชาการ

1 นางสาวคณา

ทิพย สิงหสาย

ผูชวย

ศาสตราจารย

ฝกอบรม หลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ON-LINE RESEARCH ETHICS

TRAINING

12 พ.ค. 63 8.00 - ไดรับ

2 นางสาวคณา

ทิพย สิงหสาย

ผูชวย

ศาสตราจารย

ฝกอบรม การอบรมการใชสารสกัดจากกัญชาทางการแพทย สําหรับบุคลากรทางการแพทย หลักสูตรออนไลน 18-19 พ.ค.

63

16.00 - ไดรับ

3 นางสาวคณา

ทิพย สิงหสาย

ผูชวย

ศาสตราจารย

ฝกอบรม Educational Measurement Assessment and Evaluation (Basic course) Online 5 พ.ค. 63 6.00 - ไดรับ

4 นางสาวคณา

ทิพย สิงหสาย

ผูชวย

ศาสตราจารย

ฝกอบรม Educational Measurement Assessment and Evaluation (Advance course) online 21 พ.ค. 63 6.00 - ไดรับ

5 นางสาวคณา

ทิพย สิงหสาย

ผูชวย

ศาสตราจารย

ฝกอบรม Microsoft Teams and Learning Management System for Online Education มหาวิทยาลัยพะเยา 31 พ.ค.-1

มิ.ย. 63

12.00 - ไดรับ

6 นางสาว

อัจฉรา

ปญโญศักดิ์

ผูชวย

ศาสตราจารย

ฝกอบรม โครงการอบรม เรื่อง การใช Hangouts Meet by Google และ Google Classroom การอบรมผานระบบออนไลน 7 พ.ค. 63 3.00 - ไมมี

7 นางสาว

อัจฉรา

ปญโญศักดิ์

ผูชวย

ศาสตราจารย

ฝกอบรม การอบรม OBE (Outcome Based Education การออนไลน 5 พ.ค. 63 3.00 - ไมมี

8 นางสาว

อัจฉรา

ปญโญศักดิ์

ผูชวย

ศาสตราจารย

ฝกอบรม การอบรมทักษะ UP PSF 1 การอบรมออนไลน 8 พ.ค. 63 4.00 - ไมมี

9 นางสาว

อัจฉรา

ปญโญศักดิ์

ผูชวย

ศาสตราจารย

ฝกอบรม คลินิก UP PSF การประชุมออนไลน 14 พ.ค. 63 3.00 - ไมมี

10 นางสาว

อัจฉรา

ปญโญศักดิ์

ผูชวย

ศาสตราจารย

ฝกอบรม การอบรมการใชงานระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส e-document คณะเภสัชศาสตร 15 พ.ค. 63 1.00 - ไมมี

11 นางสาว

อัจฉรา

ปญโญศักดิ์

ผูชวย

ศาสตราจารย

ฝกอบรม โครงการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน มุงเนนการเรียนรูแบบเนน

ผลลัพธ(OBE) ครั้งที่ 2

การอบรมออนไลน 21 พ.ค. 63 3.00 - ไดรับ

12 นางสาว

อัจฉรา

ปญโญศักดิ์

ผูชวย

ศาสตราจารย

ฝกอบรม กิจกรรมพัฒนาอาจารยตามกรอบ UP PSF เรื่องการวัดประเมินผลการศึกษาและการ

ใหขอมูลปอนกลับ

การอบรมออนไลน 26 พ.ค. 63 6.00 - ไมมี

13 นางสาว

อัจฉรา

ปญโญศักดิ์

ผูชวย

ศาสตราจารย

ฝกอบรม โครงการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนมุงเนนการเรียนรูแบบเนน

ผลลัพธ(OBE)

การอบรมออนไลนผาน MS Teams 5 พ.ค. 63 6.00 - ไมมี

คณะวิศวกรรมศาสตร

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

1 นายวสันต คำ

สนาม

ผูชวย

ศาสตราจารย

ฝกอบรม การวัดประเมินผลการศึกษาและการใหขอมูลปอนกลับ ออนไลน ผานระบบ Microsoft Team 26 พ.ค. 63 8.00 - ไมมี

ลำดับ

ที่

ชื่อ - สกุล ตำแหนง ประเภท

การฝก

อบรม

หลักสูตร สถานที่ฝกอบรม ตั้งแตวันที่ จำนวน

ชั่วโมง

งบ

ประมาณ

วุฒิบัตร
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2 นายวสันต คำ

สนาม

ผูชวย

ศาสตราจารย

ฝกอบรม Microsoft Forms เพื่อประเมินแบบฝกหัด และขอสอบ ออนไลน 31 พ.ค. 63 8.00 - ไมมี

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

1 นางสาวธนา

ทิพย จันทรคง

ผูชวย

ศาสตราจารย

ฝกอบรม เวทีพัฒนาศีกยภาพผูนำแหงอนาคต "ผูนำรวมสรางสุข" (Leadership for Collective

Happiness - LCH ) โมดูล 2 : ปญญาภายใน : บมเพาะศักยภาพผูนำ

Online 9 พ.ค.-13

มิ.ย. 63

30.00 - ไดรับ

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

1 นายชัยวัฒน

แสงศรีจันทร

อาจารย ฝกอบรม การฝกอบรม (ออนไลน) หลักสูตร Introduction to BIM, BIM for Interior Design,

Unseen BIM (ผาน Zoom)

ออนไลนผาน Zoom 19-20 พ.ค.

63

24.00 - ไมมี

  สำนักงานคณะ

     สายงานสนับสนุน

1 นางสาวพิมพ

ผกา แกวษา

นักวิชาการ

เงินและบัญชี

ฝกอบรม โครงการอบรมฝกการใชงานระบบ e-Budget และการแกไขขอมูลในระบบใหถูกตอง ผานระบบ Microsoft Teams 21 พ.ค. 63 8.00 - ไมไดรับ

วิทยาลัยการจัดการ

  

     สายงานวิชาการ

1 นายโกศล มี

คุณ

รอง

ศาสตราจารย

ฝกอบรม การใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส E-Document ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ระบบ

Microsoft Teams

ผานระบบ Conference ณ หอง R805 10 เม.ย.-10

มิ.ย. 63

3.00 - ไมมี

  สำนักงานวิทยาลัย

     สายงานสนับสนุน

1 นางสาวธนาภ

รณ ภู

พฤกษชาติ

นักวิชาการ

ศึกษา

ฝกอบรม โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำป 2563 : หลักสูตรการใชงาน Microsoft Teams อยางมือ

อาชีพ

มหาวิทยาลัยพะเยา 5 พ.ค. 63 6.00 - ไดรับ

2 นางสาวธนาภ

รณ ภู

พฤกษชาติ

นักวิชาการ

ศึกษา

ฝกอบรม โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำป 2563 : อบรมการนำเสนอและการสรางสื่ออยาง

สรางสรรค ดวย PowerPoint

มหาวิทยาลัยพะเยา 12 พ.ค. 63 6.00 - ไมมี

3 นางสาวธนาภ

รณ ภู

พฤกษชาติ

นักวิชาการ

ศึกษา

ฝกอบรม โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำป 2563 : อบรมการใชงาน Microsoft Word 2016 อยาง

มืออาชีพ

มหาวิทยาลัยพะเยา 19 พ.ค. 63 6.00 - ไมมี

4 นายพิษณุ ตัน

บุญยศิริเดช

เจาหนาที่

บริหารงาน

ทั่วไป

ฝกอบรม การเปดใชระบบการบริหารจัดการดานงบประมาณและแผนงาน (Budget) หองประชุม L807 วิทยาลัยการ

จัดการ

1 มี.ค.-29

ก.ค. 63

4.00 - ไมมี

5 นางสาวรชต

พรรณ วรบู

รณ

เจาหนาที่

บริหารงาน

ทั่วไป

สัมมนา แนวปฏิบัติในการพัฒนาและใหบริการเว็บไซดและระบบสารสนเทศเพื่อใหเกิดความ

มั่นคงปลอดภัยตอขอมูลสวนบุคคล

- 8 พ.ค. 63 3.00 - ไมมี

6 นายวรพล ศรี

ศรกำพล

เจาหนาที่

บริหารงาน

ทั่วไป

ฝกอบรม ประชุมดานงานแผนและงบประมาณอบรมฝกการใชงานระบบ E-Budget และการ

แกไขขอมูลในระบบใหถูกตอง

Microsoft Teams 21 พ.ค. 63 2.00 - ไมมี

7 นางสาวสิริ

ภัสสร มาวงษ

นักวิชาการ

ศึกษา

ฝกอบรม การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel อยางมืออาชีพ ผานระบบ Microsoft Team 5 พ.ค. 63 6.00 - ไดรับ

8 นางสาวสิริ

ภัสสร มาวงษ

นักวิชาการ

ศึกษา

ฝกอบรม การนำเสนอและการสรางสื่ออยางสรางสรรค ดวยPowerPoint ออนไลนผานระบบ Microsoft Teams 12 พ.ค. 63 6.00 - ไมมี

กองกิจการนิสิต

  งานวินัยและพัฒนานิสิตสูความเปนเลิศ

1 นางสาวณัฐ

ญาณี ธนา

ฤทธิ์

นักวิชาการ

ศึกษา

ฝกอบรม การปรับปรุงการทำงาน HRD : e-Learning 20

เม.ย.-15

พ.ค. 63

3.00 - ไดรับ

  งานกิจกรรมนิสิต

1 นางสาวสุพัทธ

มาศน ธรรม

ขัน

นักวิชาการ

ศึกษา

ฝกอบรม การเขาใจธรรมชาติของมนุษยเพื่อการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ HRD : e-Learning 28 พ.ค. 63 3.00 - ไดรับ

2 นางสาวสุพัทธ

มาศน ธรรม

ขัน

นักวิชาการ

ศึกษา

ฝกอบรม การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน อบรมออนไลน 27 พ.ค. 63 3.00 - ไดรับ

3 นางสาวสุพัทธ

มาศน ธรรม

ขัน

นักวิชาการ

ศึกษา

ฝกอบรม การสื่อสารเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน อบรมออนไลน 30 พ.ค. 63 3.00 - ไดรับ

ลำดับ

ที่

ชื่อ - สกุล ตำแหนง ประเภท

การฝก

อบรม

หลักสูตร สถานที่ฝกอบรม ตั้งแตวันที่ จำนวน

ชั่วโมง

งบ

ประมาณ

วุฒิบัตร
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4 นางสาวสุพัทธ

มาศน ธรรม

ขัน

นักวิชาการ

ศึกษา

ฝกอบรม ทักษะการตัดสินใจและแกปญหา อบรมออนไลน 15 พ.ค. 63 3.00 - ไดรับ

กองคลัง

  งานธุรการ

1 นายพิชัย ไชย

กุล

นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

สัมมนา แนวปฏิบัติในการพัฒนาและใหบริการเว็บไซตและระบบสารสนเทศเพื่อใหเกิดความ

มั่นคงปลอดภัยตอขอมูลสวนบุคคล

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 8 พ.ค. 63 6.00 - ไมมี

2 นางสาววลัย

ลักษณ ออน

นวล

เจาหนาที่

บริหารงาน

ทั่วไป

ฝกอบรม การใชงานระบบ e-Budget และการแกไขขอมูลในระบบใหถูกตอง ประชุมออนไลนผาน Microsoft

Teams

21 พ.ค. 63 3.00 - ไมมี

กองบริหารงานวิจัย

  งานธุรการ

1 นางสาววิจิต

รา แกวปุก

เจาหนาที่

บริหารงาน

ทั่วไป

ฝกอบรม อบรมฝกการใชงานระบบ e-Budget และการแกไขขอมูลในระบบใหถูกตอง ประชุมออนไลนผานระบบ Microsoft

Teams มหาวิทยาลัยพะเยา

21 พ.ค. 63 2.00 - ไมมี

  งานบริหารทุนวิจัยและบริการวิชาการ

1 นางสาวเกตุ

วดี เครือวัลย

เจาหนาที่

บริหารงาน

ทั่วไป

ฝกอบรม ขอเชิญเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใชระบบบริหารจัดการงานวิจัยแหงชาติ

(ระบบ NRMS) ประจำปงบประมาณ 2563

สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) 15 พ.ค. 63 8.00 - ไมมี

คณะทันตแพทยศาสตร

  สำนักงานคณะ

1 นายเจษฎา

เพ็งสาย

ชางเทคนิค ฝกอบรม โครงการปฐมนิเทศบุคลากร ประจำป งบประมาณ 2562 โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล จังหวัด

เชียงใหม

15 ส.ค. 62

- 17 ส.ค.

63

32.50 - ไดรับ

ขอมูล ณ วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธ 2565 เวลา 13:34 น.

ลำดับ

ที่

ชื่อ - สกุล ตำแหนง ประเภท

การฝก

อบรม

หลักสูตร สถานที่ฝกอบรม ตั้งแตวันที่ จำนวน

ชั่วโมง

งบ

ประมาณ

วุฒิบัตร


