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สรุปรายชื่อบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2564

สรุปรายชื่อบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2564
ลำดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ประเภท
หลักสูตร
การฝึก
อบรม
สัมมนา Pitfalls in hematology and microscopic laboratories

1 ดร.คเณศ ภักดี
ภักดิ์
2 นางสาววรรณธิ
ฝึกอบรม Chemical Management and Laboratory Safety
กา จันทร์ตา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สถานที่ฝึกอบรม

Online
online

ตั้งแต่วันที่ จำนวน งบ วุฒิบัตร
ชั่วโมง ประมาณ
17-20 พ.ค. 4.00 500.00
64
บาท
24 มี.ค.-24 3.00
พ.ค. 64

ไม่มี
ได้รับ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายงานวิชาการ
1 นายยืนยง กันทะ
เนตร

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 หาญ
สมุทร

อาจารย์

ฝึกอบรม อบรมหลักสูตร Complete UX/UI Design แบบออนไลน์

สำนักงานคณะ
สายงานสนับสนุน
1 นางสาวดลทิชา
เชี่ยวสุวรรณ
2 นายวรินทร ซอก
หอม
3 นายวรินทร ซอก
หอม
4 นางสาววันเพ็ญ
ถาวรโชติ

ครู

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป
5 นางศิรินทรา บุญ เจ้าหน้าที่
มา
บริหารงาน
ทั่วไป
6 นางสุวิมล นาม เจ้าหน้าที่
จิต
บริหารงาน
ทั่วไป
7 ว่าที่ร้อยตรีหญิง นักวิชาการ
หนึ่งฤทัย เตชะ
พัสดุ
คณะนิติศาสตร์

ฝึกอบรม อบรมเตรียมความพร้อมประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office
ฝึกอบรม การใช้งานระบบสารบรรณ UP-DMS

อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 11 ก.พ.-11 3.00
พ.ค. 64
Online
3 พ.ค. 64 4.30

-

ไม่ได้รับ

-

ไม่ได้รับ

สัมมนา การทำเว็บไซต์เพื่อสนับสนุน Web ranking มหาวิทยาลัยพะเยา
online
(Webometrics)
ฝึกอบรม อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสาร (UP-DMS) ระดับคณะ ผ่านระบบ Microsoft Teams

11 พ.ค. 64 3.00

-

ไม่มี

3 พ.ค. 64 3.00

-

ไม่มี

ฝึกอบรม อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสาร

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

3 พ.ค. 64 3.00

-

ไม่มี

ฝึกอบรม เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ UP-DMS ผ่าน Microsoft Teams

Work from home ผ่าน Microsoft Teams

3 พ.ค. 64 3.00

-

ไม่มี

ฝึกอบรม การใช้งานระบบ UP-DMS

ออนไลน์

3 พ.ค. 64 3.00

-

ไม่มี

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จากระบบZoom Meeting

21 พ.ค. 64 5.00

-

ไม่มี

12-14 พ.ค.
64
27-28 พ.ค.
64
27-28 พ.ค.
64
20 พ.ค. 64

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
สายงานวิชาการ
1 นายธีระพันธ์
เมฆเกรียงไกร
คณะแพทยศาสตร์

ผู้ช่วย
ฝึกอบรม โครงการอบรมการจัดทำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ปีการ
ศาสตราจารย์
ศึกษา 2565

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
1 นายชลวัชร ชัย
ชาญ
2 นางสาวเพ็ญนิภัท
นภีรงค์
3 นายวรัญญู เหงี่
ยมไพศาล
4 นายวสุชล ชัย
ชาญ
5 นายวสุชล ชัย
ชาญ

อาจารย์

ฝึกอบรม TQA Criteria รุ่นที่ 7

online

อาจารย์

ฝึกอบรม advances skill for clinical teachers

SHEE online

อาจารย์

สัมมนา Advances skill for clinical teachers

ออนไลน์

อาจารย์

ฝึกอบรม Voice of customer:VOC customer insight(วิธีการรับฟังเสียงลูกค้า ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
เพื่อค้นหา customer insight)
ฝึกอบรม Advance skill for clinical teacher
อบรมออนไลน์ผ่านระบบ SHEE steaming

อาจารย์

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

24.00 7,000.00
บาท
12.00 1,500.00
บาท
16.00 15,000.00
บาท
8.00 4,066.00
บาท
27-28 พ.ค. 16.00 7,500.00
64
บาท

ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
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ลำดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

สรุปรายชื่อบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2564

ตำแหน่ง

ประเภท
การฝึก
อบรม

หลักสูตร

สถานที่ฝึกอบรม

ตั้งแต่วันที่ จำนวน งบ วุฒิบัตร
ชั่วโมง ประมาณ

คณะเภสัชศาสตร์
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
1 นางสาวคณา
ทิพย์ สิงห์สาย

ผู้ช่วย
ฝึกอบรม งานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้ง online
ศาสตราจารย์
ที่ 42 “Precision Medicine from Research to Clinical
Implementations”
อาจารย์ ฝึกอบรม Allergy is All Around: Allergy Care During Covid-19 Pandemic Online

2 นายนิวัฒน์
ศักดิ์สิทธิ์
3 นายนิวัฒน์
อาจารย์
ศักดิ์สิทธิ์
4 นายนิวัฒน์
อาจารย์
ศักดิ์สิทธิ์
5 นายนิวัฒน์
อาจารย์
ศักดิ์สิทธิ์
6 นายนิวัฒน์
อาจารย์
ศักดิ์สิทธิ์
7 นางสาวพิมพ์ชนก อาจารย์
จรุงจิตร
8 นางสาวมาลีรักษ์ ผู้ช่วย
อัตต์สินทอง
ศาสตราจารย์
9 นางสาวสุธิดา
อาจารย์
บุญสม
10 นางสาวสุธิดา
อาจารย์
บุญสม
11 นางสาวอัจฉรา
ผู้ช่วย
ปัญโญศักดิ์
ศาสตราจารย์
12 นางสาวอัจฉรา
ปัญโญศักดิ์
13 นางสาวอัจฉรา
ปัญโญศักดิ์
14 นางสาวอัจฉรา
ปัญโญศักดิ์
15 นางสาวอัจฉรา
ปัญโญศักดิ์
16 นางสาวอัจฉรา
ปัญโญศักดิ์
17 นางสาวอัจฉรา
ปัญโญศักดิ์
18 นางสาวอัจฉรา
ปัญโญศักดิ์
19 นางสาวอัจฉรา
ปัญโญศักดิ์
20 นางสาวอัจฉรา
ปัญโญศักดิ์
21 นางสาวอัจฉรา
ปัญโญศักดิ์
สำนักงานคณะ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

19-21 พ.ค. 18.00 1,000.00 ได้รับ
64
บาท
16 พ.ค. 64 1.50

-

ได้รับ

ฝึกอบรม งานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้ง Online
ที่ 42
ฝึกอบรม GERD and upper GI disorder: Advance for all
Online

19-20 พ.ค. 12.00 2,500.00 ไม่ได้รับ
64
บาท
22 พ.ค. 64 1.00
ไม่ได้รับ

ฝึกอบรม การดูแลผู้ป่วยท้องผูกเรื้อรังแบบองค์รวม

Online

9 พ.ค. 64 1.00

-

ไม่ได้รับ

ฝึกอบรม Allergy is All Around: Allergy Care During Covid-19 Pandemic

Online

9 พ.ค. 64 1.50

-

ไม่ได้รับ

สัมมนา หลักเภสัชวิทยาจีโนมและการแพทย์แม่นยำสำหรับเภสัชกร (Principle การบรรยาย เป็นการประชุมสัมมนาแบบออนไลน์
of Pharmacogenomics and Precision Medicine for Pharmacists) ” ผ่านระบบ Zoom Webinar
สัมมนา Cannabis testing the series ep.1 “Strategic Business Direction of ผ่านทาง MS Teams
Cannabis extracts at the Industrial Level”
สัมมนา โครงการอบรมโรคลมชักสำหรับเภสัชกร
กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันประสาทวิทยา
(online)
สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิกครั้งที่ 14/2564 เรื่อง
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Trends in Infectious Diseases Pharmacotherapy Chapter II :
(online)
Hospital Acquired Infections
สัมมนา Webinar Registration Confirmation OnDemand: An Insider s Look: สัมมนาออนไลน์
How One Parameter Can Optimize Key Phases of Bioprocessing
Workflows
ฝึกอบรม หัวข้อการประชุม : Webinar 5/2021 ประชุมวิชาการ เรื่อง Efficient ออนไลน์
batch record design ; GMP and data integrity compliance
ฝึกอบรม Webinar 7/2021 ประชุมวิชาการ เรื่อง The key success to batch ออนไลน์
record review and batch release
ฝึกอบรม Addressing Immunogenicity Challenges to Select the Best Drug ออนไลน์
Development Candidate"
สัมมนา T-Cell Immunity and COVID-19
ออนไลน์

28 พ.ค. 64 8.00 900.00
บาท
11 พ.ค. 64 1.50
-

สัมมนา Another Neurodevelopmental Disorder is Discovered

Online

ไม่มี
ไม่มี

13-14 พ.ค. 16.00 1,000.00 ไม่มี
64
บาท
15-16 พ.ค. 16.00 1,000.00 ไม่มี
64
บาท
11 พ.ค. 64 3.00

-

ไม่มี

15 พ.ค. 64 3.00 300.00
บาท
22 พ.ค. 64 3.00 300.00
บาท
13 พ.ค. 64 2.00
-

ไม่มี

11 พ.ค. 64 2.00

-

ไม่มี

9 พ.ค. 64 2.00

-

ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

สัมมนา Applied Nanotechnology and Nanoscience International Conference Online
2021
ฝึกอบรม การดูแลผู้ป่วยท้องผูกเรื้อรังแบบองค์รวม
Online

24-26 พ.ค. 18.00 3,997.00 ได้รับ
64
บาท
9 พ.ค. 64 1.00
ได้รับ

ฝึกอบรม The Road to Overcome COVID-19

ออนไลน์

14 พ.ค. 64 2.00

-

ได้รับ

ฝึกอบรม (Online) “World Digestive Health Day - Gut Updates and Trends ออนไลน์
Summit”
ฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ หัวข้อก้าวเข้าสู่อาจารย์มือ ออนไลน์
อาชีพ

26-27 พ.ค. 2.00
64
20 พ.ค. 64 2.45

-

ได้รับ

-

ไม่มี

1 นางสาวธัญญ์
บุคลากร ฝึกอบรม ทำความเข้าใจ ประกาศ ก.พ.อ.หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่ง ออนไลน์
ชนาธร ธัญ
ตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2564
ญ์ชัญญาธารก์
2 นายอิทธิฤทธิ์ มูล
นัก
สัมมนา ความปลอดภัยพื้นฐานในการใช้แก๊สภายในห้องปฏิบัติการ
ออนไลน์โดยดร.ประไพพิศ เทอร์ไน ผู้เชี่ยวชาญ
เมือง
วิทยาศาสตร์
ด้านการออกแบบและความปลอดภัยห้องปฏิบัติ
การ เป็นวิทยากร
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

7 พ.ค. 64 3.00

-

ไม่มี

7 พ.ค. 64 1.00

-

ไม่มี

สายงานสนับสนุน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
สายงานวิชาการ
hr.up.ac.th/index.php/sch/report_training/get_data
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ลำดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

1 นางสาวกานต์พิช
ชา กองคนขวา
2 นางสาวกานต์พิช
ชา กองคนขวา
3 นางสาวกานต์พิช
ชา กองคนขวา
4 นางสาวกานต์พิช
ชา กองคนขวา
คณะสหเวชศาสตร์

สรุปรายชื่อบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2564

ตำแหน่ง

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

ประเภท
หลักสูตร
การฝึก
อบรม
สัมมนา Research Zone: Phase 165: เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา

สถานที่ฝึกอบรม

ตั้งแต่วันที่ จำนวน งบ วุฒิบัตร
ชั่วโมง ประมาณ

Zoom Cloud Meeting

19 พ.ค. 64 6.00

-

ไม่มี

สัมมนา Research Zone: Phase 165: แนวทางการวิจัยและปฏิบัติการวิจัยใน Zoom Cloud Meeting
ชั้นเรียน
สัมมนา Research Zone: Phase 165: Research-Based Instructional
Zoom Cloud Meeting
Strategies
สัมมนา Research Zone: Phase 165: Research Bases Learning
Zoom Cloud Meeting

18 พ.ค. 64 6.00

-

ไม่มี

20 พ.ค. 64 6.00

-

ไม่มี

21 พ.ค. 64 6.00

-

ไม่มี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
1 นางสาวศุภ
อาจารย์
กัญญา ลาสม
2 นายสุรสิทธิ์ สุ
อาจารย์
วรรณสินธุ์
หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต

สัมมนา Pitfalls in hematology and microscopic laboratories

Online

สัมมนา Pitfalls in hematology and microscopic laboratories

Online

1 นางสาวณิชาภา
ผู้ช่วย
ฝึกอบรม Physical Therapy in Mental Health
พาราศิลป์
ศาสตราจารย์
2 นางสาวมณฑินี
อาจารย์ ฝึกอบรม การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกีฬาในรยางค์ล่าง (Sport Rehabilitation in
วัฒนสุวกุล
Lower Extremities)
3 นางสาวมณฑินี
อาจารย์ ฝึกอบรม Physical Therapy and Functional Movement
วัฒนสุวกุล
4 นางสาวมณฑินี
อาจารย์ ฝึกอบรม Critical Points and the Updates: Ultrasound Therapy
วัฒนสุวกุล
5 นางสาวมณฑินี
อาจารย์ ฝึกอบรม Critical Points and the Updates: Laser Therapy
วัฒนสุวกุล
6 นางสาวมณฑินี
อาจารย์ ฝึกอบรม Critical Points and the Updates: Neuromuscular electrical
วัฒนสุวกุล
stimulation (NMES)
กองกิจการนิสิต

Online

17-20 พ.ค. 4.00 500.00
64
บาท
17-20 พ.ค. 4.00 500.00
64
บาท

ไม่มี
ไม่มี

Online

20-21 พ.ค. 14.00 2,000.00 ไม่มี
64
บาท
31 พ.ค. 64 7.00
ไม่มี

Online

1 พ.ค. 64 3.00

-

ไม่มี

Online

8 พ.ค. 64 4.00

-

ไม่มี

Online

15 พ.ค. 64 4.00

-

ไม่มี

Online

22 พ.ค. 64 4.00

-

ไม่มี

ฝึกอบรม นเรศวรศึกษา | Naresuan Study

ผ่านระบบออนไลน์

14 พ.ค. 64 10.00

-

ได้รับ

ฝึกอบรม เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้

ผ่านระบบออนไลน์

12-14 พ.ค. 12.00
64
11 พ.ค. 64 5.00

-

ได้รับ

-

ได้รับ

8 พ.ค. 64 10.00

-

ได้รับ

2-3 พ.ค.
64
20
เม.ย.-22
ก.ย. 64
9-11 พ.ค.
64
3-4 พ.ค.
64
2-4 พ.ค.
64

8.00

-

ได้รับ

10.00

-

ได้รับ

10.00

-

ได้รับ

8.00

-

ได้รับ

6.00

-

ได้รับ

ศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา
สายงานสนับสนุน
1 นางสาวกิติยา
เขียวงาม
2 นางสาวกิติยา
เขียวงาม
3 นางสาวกิติยา
เขียวงาม
4 นางสาวกิติยา
เขียวงาม
5 นางสาวกิติยา
เขียวงาม
6 นางสาวกิติยา
เขียวงาม

นักวิชาการ
ศึกษา
นักวิชาการ
ศึกษา
นักวิชาการ
ศึกษา
นักวิชาการ
ศึกษา

ฝึกอบรม การให้ความรู้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเบื้องต้น | Patient Education in
ผ่านระบบออนไลน์
Chronic Kidney Disease
ฝึกอบรม จิตวิทยาประยุกต์ในการทำงาน เพื่อความสำเร็จ ความสุข และความ ผ่านระบบออนไลน์
มั่งคั่ง | Applied Psychology to Work through Success Happiness
and Wealth
นักวิชาการ ฝึกอบรม การเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
ผ่านระบบออนไลน์
ศึกษา
นักวิชาการ ฝึกอบรม เทคนิคการจัดการความเครียด | Stress Management Techniques ผ่านระบบออนไลน์
ศึกษา

7 นางสาวกิติยา
นักวิชาการ ฝึกอบรม หลักการพื้นฐานทางกฎหมายอาญา? รุ่นที่ 4
ผ่านระบบออนไลน์
เขียวงาม
ศึกษา
8 นางสาวกิติยา
นักวิชาการ ฝึกอบรม การพัฒนาทักษะสำหรับผู้ดูแลในการสร้างความสุขให้ผู้สูงอายุ (Skill ผ่านระบบออนไลน์
เขียวงาม
ศึกษา
development for caregivers to create the elderly happiness)
9 นางสาวกิติยา
นักวิชาการ ฝึกอบรม การปลูกและการผลิตกาแฟอย่างยั่งยืน (Coffee for Production
ผ่านระบบออนไลน์
เขียวงาม
ศึกษา
Sustainable)
คณะสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สายงานวิชาการ
1 นางสาวปุณญิสา
ผุดผ่อง

อาจารย์

ฝึกอบรม AUN- QA Internal Assessor Refresh

Zoom meeting

27 พ.ค. 64 6.00 1,000.00 ไม่มี
บาท

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:50 น.
hr.up.ac.th/index.php/sch/report_training/get_data
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